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 أ دذ ب   ي  دمعيط ن دمر ي 

 

   أَوو ن  َأن  اي  َوودد ب ووَربََّم   فَنَي َّوو  رَبوَّ َوو  فَوو ب ض ر  مَ َوو  َذيَدبَو َوو  رَبوَّ َوو  إ يوَّ َوو   َ ين  َوو  َيَ  و لوو   لَو َوو و ن م ن  
َبو ورَدر   ََ ي يَو  لوَود َم   وََ ضَّر  َ  َّ  َسيََّئ ت َ   َوتَوَدفوََّ   َيَع دْل  تَوَ   َ  َو  َرَسو  َ  َو   رَبوَّ َو  َوات  َو  َيو  َوَ وع 

ََ   َف دم م ييَن ودم ق َي َي    و  َم     إ يََّ     يَع َ َموَل َ  ي ولم ي  َتَج َ  ََلَ   رَبوَُّه   َأِّنَّ   َأل  فَ س 
وو   و لَوو ر ي    َوأَوَذود     ر َ وودد ي  وو   بَوين ووىم فَ مَّووم لَ  َيوو َ َرود َوَأي  وو   ذََ وورم أَو  أَيو  َوو  بَوين َ ووَم   ي  ي 

وووو   َ  ت َهوووو  َسوووور ي    َو َوووو تَوَ دد َو َت  َوووودد َْلَ َ  ْ     َوَْلَو ي  َوووو وََّه   َ  َّوووو هم َ  وووور ن ي  ضَّووووَرنَّ َ وووو و َه   َسوووويََّئ 

َ  دم وََّدد    َيو َه َر شَوَددب   ي        ع  دم َّ   َودم ََّ      َعَ  يَبر   ( 391-391ن آل عمرا)  دْل 

 

 

 

 ...الى قااااااال تعاااااا
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 إهداء  
وقرد دردا ع  يينرا بديراد  , الصرييبي  الصرويوني  الحاةفر   أراهم ينظرون إلى قوى الكفرر, وشباب صادقين , إلى رجال مؤمنين 

 ..ددوس البالد ودنوب أقواع العباد ودةدل المددساع و, ودندوك المةرماع , دحهق األرواح , أمريكا ددا ي األكي  إلى قصعدوا 
وددوي في خرواررهم ييراع ا  . ويةبس كبرياء الرجول  دموع األلم في  يونوم , ويخنق الدور ةناجرهم , الةحن قيوبوم  فيمأل

 (55من اآلية: النساء)  .. ِء َواْلِوْلَدانِ َوَما َلُكْم ال تُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّسا : دناديوم 

  َنْ َيا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اْْلَْرِض َأر يَ اِ  ال دُّ ََ َُ اْل نْ َيا ِم َن اْرِة َرِ  َفَم ا َمتَ ا يَ اِ  ال دُّ ََ ِض يُتْم بِاْل
  (33:التوبة)  ي اْرِةَرِ  ِإالَّ قَِليل  فِ 

وماذا  سى أةدنا أن يفعل أمام هذا الروفان الحاةف من الصييبيين واليوود وةيفراهوم ! ويدساءلون . األسف والةسر  نفوسوم  فيمأل
 !؟..من المرددين والمنافدين بين أظورنا

 :فيأديوم الرد الةاسم من كداب ا  
  ََِدُّ تَ ْنِكيا  يِل اللَِّه ال ُتَكلَُّف ِإالَّ نَ ْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا َواللَّ فَ َقاِتْل ِفي َسب ََدُّ بَْأسا  َوَأ   ُه َأ
  ُتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُه م َْ اْلَجنَّ َة يُ َق اتُِلوَن ِف ي َس ِبيِل اللَّ ِه فَ يَ ْقتُ لُ وَن َويُ ْقتَ لُ وَن َوْع دا  َعَلْي ِه َحقل ا  ِف ي الت َّ ْورَاِ   ِإنَّ اللََّه ا

ْنِجيِل َواْلُقْرآِن   (111من اآلية: التوبة) َواْْلِ

لبيرك , لبيك اليوم لبيك: م أرون إلى ربوويج. ودنعدد الني  في قيوبوم , ويشرق العحم في نفوسوم , فيرفرف األمل في أرواةوم 
 .النديل والنسدديل, .. بعنا يارب بعنا. الشريك لك لبيك 

 إلى هؤالء الرجال المدةفحين ليدفاع  ن دين ا  والمسدضعفين من المؤمنين في كل مكان
 ..أهدي هذا الكتاب 

وِسرْفرا يرربروم فكررا ومنوجرا . الغ بعرون ا  وحادا يعيرنوم  يرى الرب, ليكون دليال لوم َوْمعيمرا  يرى رريرق الجوراد فري سربيل ا  
فوم بدرراري  مررن سرربدوم فرري درب النررور. بأسررالفوم مررن قافيرر  الاربرراء الظرراهرين  يررى الةررق الفرررارين برردينوم  ممررن قضررى نةبرر  , وليعررره

 .ك  في هذا الحمان من رواد الديار الجوادي والصةو  اإلسالمي  المبار , من الذين هاجروا وجاهدوا ويووا ونصروا. وممن يندظر
, الرردخيم مررن أوحار الدعررود  برنررام   مررل مدكامررل يسررا دهم  يررى. ورريدرر   مررل , وفكررر  ةركرر  , وليدرردم لوررم مررنو  جورراد 

 ..وةسراع  قور الرجال, وأثدال العجح والكسل , وكرباع الوم والةحن 
دخفرق . يرون رايراع الإلر  إال ا  مةمرد رسرول ا  يةم, الرذين ألمرأ أريرافوم فري األفرق . فإلى إلى هؤالء المجاهدين الدرادمين 

 .ودةكم شريع  ا  في األرض .والرايان بالعح والنصر وددةر قوى الكفر
لررى سرريفوم مررن مجاهرردي هررذا الحمرران  , وا لجيررل الجورراد والمداومرر  الدررادممررن الشرروداء واألسرررى والمشررردين الررذين رسررم, إلرريوم واى

 .فالوم معالم الرريق بدماهوم ويهادوم و ناء نساهوم وأر
 .أهدي هذا الكتابإلى هؤالء وأولهك 

أن اليةرمنري صرةبدوم فري الرفيرق األ يرى مر  , الةنران المنران . الافرور الررةيم , العظريم  العيري, راجيا مرن ا  الةيريم الكرريم
 يي  وسريم   أن الردال  يرى الخيرر  المصرفى صيى ا  وببشرى ةبيب , أميي با  كبير . النبيين والصديدين والشوداء والصالةين 

 .وأن المرء يةشر م  من أةب, وأن العالم والمدعيم شريكان , كفا ي 

 عمر عبد احلكيم
 (أبو مصعب السوري   )   
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   هذا الكتاب 
 

منهاا مااهو سارد . يحتوي هذا الكتااب للام ماواد كةيار  ,  ووفق إليه بفضله , بفضل ما يسر اهلل بعونه 
 ..ال تخلو مادته من إمتاع ولبر  , خ لمسار التاري
 ..تخلو تلك الفصول من فائد  وفكر  وال, وفكرية لذلك التاريخ ومساره, اهو تحليالت سياسيةومنها م

 ..ال تخلو أيضا من دروس ونظر  , ومنها ماهو سبحات فكرية و فلسفية 
 ..وفيه فصول نقدية لمسار الصحو  وتجارب الجهاد لبر العقود المنصرمة 

 ..وأصولية  وتوجيهات منهجية.. ودروس شرلية , وأحكام فقهية , وفي الكتاب فصول تربوية 
ونصااوش شاارلية فااي مسااائل الجهاااد والتحااري  , ودروس فااي االخااالق والر ااائق , وفيااه مااواد تربويااة 

 لخإ..لسكرية وسياسية وحركية وأمنية , ه خالصة دروس تجارب جهادية كةير وفي.. وفي غير ذلك, لليه
 

فقاد لخصاات فيااه خالصااة تجاااربي و خباار  ربااب  ارن ماان مواكبااة الصااحو  اتسااالمية والعماال وساا  التيااار 
  (  2114 -1831) تار  الوا عاة باين خاالل الف.. الجهادي وس  االلاصير الداخلية والخارجية التاي لاشاها 

 , ..وسياسااايا وأمنياااا  لملااات خاللهاااا ميااادانيا فاااي مختلاااا وجاااوه النشاااا  والمسااااهمة فكرياااا وأدبياااا ولساااكريا
 . في لد  ساحات و ضايا ساخنة وأسأل اهلل القبول 

 

ولقد ت ورت أفكاار هاذا الكتااب ونضاجت لبار أربعاة لشار لاماا مناذ  ياام النظاام العاالمي الجدياد وغا و 
فااي لهااد ( كاباال ) وُخ اات مسااوداته خااالل فااي .  1881أمريكااا للشاارق االوساا  إبااان حاارب الكوياات  ساانة 

وُكتب بشكله النهائي خاالل ةاالس سانوات لجااا  ضايناها م ااردين مان  بال , (  2111-1885) ال البان 
إلام أن صاار إلام , (  2114 -2111) نتنقل بين المخااب  والمالجا  خاالل , االمريكان وألوانهم المرتدين 

 . وهلل وحده الحمد والشكر والفضل والمنة . النش الذي بين أيديكم 
 

ورواد  الدلو  اتساالمية , أرجو أن يكون لمختلا صنوا القراء , ي مواد الكتاب وبهذا التنوع والسعة ف
وخصوصااا شااباب  الصااحو  ,  ولرجااال مختلااا التنظيمااات والجمالااات اتسااالمية , ماان مختلااا التوجهااات 

 أن يكااون فيااه مائااد  واسااعة ومتنولااة ماان المااواد المفيااد .  ورجااال المقاومااة القادمااة باا ذن اهلل , الجهاديااة 
 .يأخذ كل منها ما يناسبه ..والممتعة

 

ن كنات أرجاو نفعاه وأجاره لناد اهلل  والادلاء مان  -ولكن حصول تلك الفائد  والمتعاة لمان وجادها فياه  وا 
, لم يكن الهدا االول واالساسي لكتابتي لهذا الكتاب الكبير الاذي ألتباره كتااب العمار  -إخواني بظهر الغيب 

 .. وأرجوه الصفح والمغفر  , لتي وددت أداءها  بل أن ألقم اهلل تعالم وخالصة أمانة القلم والكلمة ا
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 :أسميتها , فالهدا من هذا الكتاب هو إرساء أصول دلو  لمل وجهاد 
 

 . (  دعوة  المقاومة  اإلسالمية  العالمية ) 
 

جهااد ألادائنا والقياام بالواجاب فاي , فهو كتاب كتب لداللة الباحةين لن العمال مان أجال أداء الفريضاة  
 .من الكفار الغ ا  وحلفائهم وأوليائهم من المرتدين والمنافقين 
وفاي ةناياا . من دون حاجاة الن يال يناا ونال ياه . وب مكان من أ نعه هذا الكتاب بدلوتنا أن ينضم إليها 

يساره اهلل  فانحن فاي لاالم الياوم وماا. الكتاب ما يل مه لكي يكون لضوا كامل العضوية والفاللياة كماا ساير  
وصااار . لاام نعااد بحاجااة حتميااة للتواصاال واللقاااء المباشاار . و اارق إيصااال الخ اااب ,  االتصااالماان شاابكات 

 . هذا إذا توفر الع م واتراد  . باتمكان التواصل والتخا ب وتوفير مواد التربية واتلداد من دون كبير لناء 
, مااا هااو هاادا أكةاار  ااراء الكتااب والصااحا ك, فلاايس القصااد ماان هااذا الكتاااب المتعااة والةقافااة العامااة 

 . ولألسا ... من المسلمين  في هذا ال مان  االنترنتوالمتابعين للفضائيات و 
مساةولية تلقاي دلاو  جااد  للجهااد فاي سابيل اهلل أرجاو أن , وبهذا الفهام والاروو واستشاعار المساةولية 

 .يتناول القراء هذا الكتاب ويقرةوه 
ةم أمام أجيال لشرات آالا الشهداء الاذين  ضاوا , ةم أمام االمة , ة أمام اهلل بكل روو الجد والمسةولي 

شاهاد  أن التوحياد    و كي تستمر راية الجهاد  تخفق بكلماة, كي يحيا هذا الدين , خالل هذه العقود االخير  
كال , كفاروا  وكلماة الاذين, ولتكون كلمة اهلل هي العلياا  محمد رسول هللا, إله إال هللا إال هللا  ال

 . هي السفلم .. وفي كل  مان و مكان , الذين كفروا 
 

   ِوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَاللِم

  (501:التوبة)  الْغَيْبِ وَالشَّهَلدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَل كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 

 .واهلل أكرب وهلل احلمد ..   غالب إال اهلل وال
 

 المؤلف
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   ديسمبر / هـ 5241 ذي القعدةطبعة )) تنويه بشأن هذه النسخة  وهي
 (( م4002

 
 :وبعد .... ويل  وصةب  ومن وااله . والصال   يى رسول ا  . الةمد   

 .  م4002يسمبر  الموافق لشور د 5241أكدب هذا الدنوي   ونةن في  شور ذو الدعد  
وكدررب أخرررى ألفدوررا خررالل السررنواع الررثال  العجرراف , وقررد كيفررع بعررض اإلخررو  وأجررحدوم بنشررر هررذا الكدرراب 

 .إن يسر ا  وأ ان . باإلضاف  لنشر ما أ دحم إصداره من البياناع وغير ذلك . الماضي  
الفيرديو ومةفوظر  لردى بعرض مسرجي  فري بعرض أشررر  الكاسريع و , فدد كانع الماد  الرهيسري  لورذا الكدراب 

دشركل ةيمرا لردي لرم أسردر  دةديدر  رغرم العرحم مررارا لمرا كنرا فرري , وقرد كانرع مسرأل  دةوييورا إلرى كدراب .  اإلخرو 
 . ونسأل ا  اإلخالم والدبول . أفاانسدان النشاالنا في أمور اإل داد والجواد م  اإلمار  اإلسالمي  

بعرد أةردا  سربدمبر , صر أو رورد مرن نجرى منرا مرن الددرل واألسرروة  , فيما يل بنا الةال لما هو معروف 
وخالصررر  دجربدررري وفكرررري , كررران همررري األكبرررر هرررو إنجررراح هرررذا الكدررراب الرررذي أ دبرررره كدررراب  مرررري .  م4005

ونةفظوا بعون ا  من السردور , والذي لخصع في  ما  يينا فعي  كي نةافظ  يى راي  الجواد  الي  , ومعدددي 
, وخالص  األمان  الدي يثدل كاهيي الشعور بوجوب دسييموا ليجيل الجوادي الناشر  .. أو االنةراف أو االندثار 

والرررذي وقعرررع  ييررر  مومررر  مواجوررر  هرررذا الررربالء النررراحل فررري األمررر   يرررى يرررد اليورررود والصرررييبيين وةيفررراهوم المردررردين 
 . والمنافدين من أبناء أمدنا 

ثررم  , ثررم  ممرروا  يينررا مسررمى الدا ررد  ,  هرردين األفارران العرررب معشررر مررن أسررمونا بالمجا –ورغررم أننررا مررنررا 
وهري أهروال ومةرن . وما حلنا نمر بظروف بالا  الصعوب  والدعديد ليس هنا مةرل ذكرهرا   -وصفونا باإلرهابيين 

ء ثم من أنعرم ا   يير  برأن يداسروا مرن هرؤال..ال يعيم ببأساهوا وضراهوا إال ا  , من ظروف الةصار والمرارد  
 . إن شاء ا  . و وا  إن  لفخر ال نديل بيع  وال نسدديل .. الفرارين بدينوم في هذا الحمان 

وانومكرع , وما وفرد  لري مرن وقرع , فدد اسدفدع من ظروف اإلقام  الجبري  وقي  الةرك  , أقول رغم ذلك 
رمضرران )منررذ ثررال  سررنواع  أي.  4004فرري دررأليف هررذا الكدرراب و كفررع  يررى ذلررك لرريال ونوررارا منررذ مريرر  سررن  

 ( . 4002ديسمبر /هر 5241ذي الدعد  ) - (4004ديسمبر / هر5241
, إال أنري أةمرد ا  أن ألبسرني ثروب الومر  إلنجراحه . وفري ظرروف شردى , ورغم أني دنديع فري أنةراء شردى 

 .ويدمم فضي  بالدبول . وأسأل  ضار ا أن يمنةني اإلخالم والسداد 
قرررع نشرره . و خشيدي أن أدعرض لما يةول بيني وبين نشر هرذا الكدراب , األمني  ونديج  دعدد األوضاع 

ويسف لعدد من األمور الدي ةصيع لورذه . اآلن رغم أني لم أنجح كاف  الدصةيةاع والمراجعاع الدي أرددوا ل  
قد , اد الكيم  والديم وما أ دبره أماندي في جو, رغم أني أ ددد أن فصول  الرهيسي  و أفكاري األساسي  , النسخ  

 .  رضع في  بشكل واٍف وكاٍف 
ويمرل أن أسردري  دالفيرر  فري الربعر  الداليرر  . وسرأذكر هنرا  مرا أ دبررره ندصرا وخيرال فيوررا كنرع أدمنرى دالفيرر  

 .الدي سأةاول أن ال ددأخر إن شاء ا  ( م4001 /هر5241 ربع )
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وهاو ماا أللناه .  ماا ا لعات للياه ماةخرا  . لكتااب  ارار تعجيال نشار هاذا ا,  نالاة بهاذا القارار  يو د  ادن
مان أن حكومتاه المجرماة  اد ,  م2114فاي العشارين مان ناوفمبر ( . كاولن بواْوْل ) و ير الخارجياة االمريكاي 

وال أدري لماااذا !!.. رصاادت لماان ياادلي بمعلومااات للقااب  للاام شخصااي الضااعيا لااد  ماليااين ماان الاادوالرات 
وأرجاو أن يكتاب , وأسأل اهلل أن يعني هذا أنني فاي ماو   يغايظ الكفاار !! ة أستحق هذا الكرم اتجرامي حقيق

بعاد أن اصا فم اهلل , فبقيات حةالاة , بعد أن  صرت همتاي لان إدراك ساعي الصاالحين . لي به لمال صالحا 
 .فهو الحليم الكريم وحق لنا ال مب .. وأرجو اهلل أن أدركهم برحمة منه تدركني ..الشهداء 

فأخسرر بالغرر  لألمرر  . قردر يمنعنرري مرن نشررر الكدراب وأداء األمانرر    –ال قرردر ا   -سرربق لري فخشريع أن ي
خراجر  كمرا أةرب لر  مرن الدمرام والكمرال إن اسردرعع  وكمرا قرالوا فمرا ال يردرك . بسبب الةرم  يرى دصرةية  واى

فرأهم , إخراج  لرم أةددورا أو فكر   في ةسن , وأما ما أ دبره خيال أو ندصا في هذه النسخ  . جي   ال يدرك كي  
 :ذلك ما ييي 

وأرجو أن ال يكون  د و اب مةال ذلاك فاي النصاوش . وربما اتمالئية والنحوية , بع  االخ اء الم بعية  -1
و أجيا  ماان .. وكاذلك ضاب  لالماات التنقاي  والفواصال . و اد راجعتهاا للام لجال . القرآنياة و الحديةياة 

مان أهال الكفااء  باذلك أن يصالح هاذه ( م2114/هاا 1425  بعاة)  يحصل للم هذه النسخة من الكتاب
 .االخ اء في نسخته  بل أن ينشرها 

 .لدم إل اء بع  االفكار حقها من التفكر االخير  بل إخراج الكتاب  -2

ولاادي , لاان أحااداس المالحاام والفااتن , لاادم تمكنااي ماان التعليااق للاام االحاديااس الااوارد  فااي مسااك الختااام  -3
 .ت أود تسجيلها خالل النصوش معلومات وأفكار كةير  كن

لدم التعليق للم الشواهد والنصوش التاي جمعتهاا واستشاهدت بهاا فاي بااب التربياة السالوكية واالخاالق  -4
 .والعبادات 

 .لدم شرو فصل المحاذير واال تصار للم ذكرها في الفصل التاسب  -5

ا ماان للماااء االسااتعمار والساايم, يةيرهااا ألااداء الجهاااد والمجاهاادين ( ردود للاام شاابهات ) حااذا فقاار   -6
. و د جمعتهاا فاي خمساة لشار شابهة واهياة هاي كال بضاالتهم الضاالة . والسال ين وفقهاء البنتاغون 

 . وسأفرد إن شاء اهلل لها كتابا ملحقا 

 .توفرت من اتنترنيت تقوي بع  فصول الكتاب , لدم وضب شواهد كةير  لدي  -5

لمقاومة التي تلخش أهم أفكاار الكتااب و خالصاة الادلو  لدم التمكن من كتابة رسالة المدخل إلم دلو  ا -3
 .إن شاء اهلل . التي أنشد إ ال ها والتأسيس لها . دلو  المقاومة اتسالمية العالمية . 

وهي إ االع بعا  االكفااء ومان أةاق بهام للام , أو كل كتاباتي , لدم تمكني من لاد  ال متها في أكةر  -8
والباا ي مختاا يتعاذر االتصاال . لنيت من إخواننا  اد  تال أو أسار  فأكةر من. ما كتبت ومشاورتهم فيه 

أخااي و صااديقي   رماا  جهادنااا الشاايخ . وكاام كناات أتمناام أن ي لااب للاام هااذا الكتاااب  باال نشااره . معااه 
. وال شافم مناه صادر لادو . ومتاب االماة بساالمته , شمس االماة أساامة بان الدن حفظاه اهلل , المجاهد 

الاادكتور أيماان الظااواهري , در  أر  الكنانااة  مصاار, المجاهااد القاادو  , خي وشااي, وكااذلك أخااي وصااديقي 
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بقية الصالحين من ليبياا , المجاهد القدو  , وكذلك أخي وصديقي . ومتب االمة ببقائه . حفظه اهلل ورلاه 
وكااذلك أخااي . الشاايخ أبااو الليااس الليبااي حفظااه اهلل ونكااأ بااه ألااداءه , كمااا أحساابه وال أ كيااه للاام اهلل 

المجاهد الشيخ أبو خالد السوري حفظه اهلل وأمتعنا , الصابر المصابر , ورفيق دربي ومساري , ديقي وص
 .وما لدت ألرا المةال هةالء إال القليل . واالمة به وبأمةاله 

هام مان االكفااء الاذين وددت لاو حظاي الكتااب بمالحظااتهم , فهةالء وبع  القليل اآلخرين ممن بقي لنا      
وأخشام . وأر  أن و ات نشاره  اد أ ا . ولكن تفر نا فاي الادنيا وتق اب السابل حاال دون ذلاك .   بل نشره
 .                                  وأسأله كل خير , ال  در اهلل ,فوات ذلك 

, الخاصاة ويعبار لان آرائاي, ولذلك ف ن ما جاء في كتابي هذا من أفكار ومبادئ هاو مساةوليتي وحادي 
ن كنت ألت  اسما مشتركا لد  لماوم   -واهلل أللم  -وغالبيتها الساحقة تشكل , وأكةرها , قد أن جلها وا 

وأرجو أن يلقم الكتاب دلمهم وتأييدهم ورضااهم . وأنا بفضل اهلل منهم . كما للمت حالهم .  نالجهاديي
 .بعد رضا اهلل سبحانه

وحسبنا اهلل للم مان ظلمناا . اهلل إليه وأخيرا أسا لعدم إخراجه إخراجا فنيا يناسب مستواه الذي وفق  -11
 .ونعم الوكيل , 

وأناا . وأستغفر اهلل العظايم وأتاوب إلياه لان كال  لال وخ اأ . ف ني ألتذر لن الخلل والنقش , وكما  لت 
 رساوله الكاريم صالم اهلل للياه وسالمو , لائد لنه سلفا و متبرئ من كل ما ال يرضاي اهلل تباارك وتعاالم 

والانقش فاي ابان . وحسبي أني لم آل جهادا . أو ش ح به الفكر والخا ر, به القلم مما  د يكون  د  ل 
 .واالمل في لفو الغفور الرحيم .. آدم أصل و بيعة 

وأن يساأل اهلل لاي صاالو , أن يادلو لاي بظهار الغياب , وأسأل كل من يقرأ هذه السا ور مان المسالمين 
ن يجماب لاي شارا جهااد السايا وأ. للام الحاق والةباات. ديني و دنيااي ولا باة أماري وحسان الخاتماة 

فألقاه فيمن  ال صلم اهلل . وأن ألقاه شهيدا في سبيله مقبال غير مدبر. ويتقبل مني ويغفر  للي , والقلم
فماا ( . إن رباك إذا ضاحك إلام لباد فاال حسااب للياه . أولئاك يضاحك إلايهم رباك : ) لليه وسلم لانهم 

وصلم اهلل وسالم وباارك للام حبيباه .  ولافيته وسعت كل شيء,  أهون وأسهل ما نال ي إن جعلنا فيهم
 .وآخر دلوانا أن الحمد هلل رب العالمين . وللم آله وصحبه وسلم . المص فم 

 
 :الفقير لرحمة ربه ولفوه 

 (أبو مصعب السوري ) 
 2114ديسمبر / ها 1425 القعد  ذو
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 تقديم  
 

 مررر  اإلسرررالمي   مريررر  الدررررن الةرررادي والعشررررين المررريالدي وقررراه  الارررحو األمريكررري الصرررويوني الصرررييبي دعررريش األ
ووقرراه  الدةررالف الكامررل الررذي دبديرر  األنظمرر  الةاكمرر   وقرروى النفرراق فرري العررالم العربرري واإلسررالمي فرري , الاربرري 

 ..دعاونوا م  قوى الكفر الااحي  

 بفعرل الوجمر  العسركري  األمنير  , ورادي واندرضرع شررية  كبيرر  مرن قوا رده لدد دفانع كثير مرن كروادر الديرار الج
وفي الةفاظ  يى دراث  الفدوي والمنوجي األصريل , وأصبأ الديار الجوادي موددا في اسدمراريد  , ..لوذا الةيف 

. 

 الالع كمرررا دعررريش الصرررةو  اإلسرررالمي  درديررراع  فكريررر  وشرررر ي  بفعرررل جورررود المنرررافدين مرررن  يمررراء السررريران وضررر
ودورردد األمرر  فرري , درديرراع دورردد الصررةو  فرري قوا رردها وجموورهررا , المنوررحمين مررن  قيرراداع الصررةو  اإلسررالمي  

 .. ديددوا وهويدوا ووجودها

   والوجمرر   يررى المنرراه  , ربمررا الينصرررم العدررد األول مررن الدرررن العشرررين إال وقررد برردأع ةرررب األفكررار األمريكيرر
وهنرراك  ضرررور  .. ألمرر  دررؤدي أكيوررا إذا اسرردمرع األةرروال  يررى مررا دبرردو  ييرر  اآلن الدعييمير  والثوابررع األساسرري  ل

 .ولةفظ الفكر والمنو   في الصةو  اإلسالمي  ورييعدوا الجوادي  , لةفظ الووي  العددي  والفكري  والثدافي  لألم  

  ن مدبعثرر  ال يجمعورا شريء سدنبع  في هذه األم  الةي  نويراع المداومر  وسردكو , أ ددد أن  وبفعل هذه الظروف
 .. إال هدف دةر العدوان , .. من فكر أو منو  أو هوي  

   فررري أوسرررار مخديرررف أشررركال المداومررر  الدررري سررريبديوا  واالضرررررابوربمرررا سرررددولد ردود أفعرررال نادجررر   رررن الجوالررر
وجموورهرا فري ولردق اإلسرفين برين المداومر  , وسيسدال ةيف األ رداء ديرك األخرراء  لدشروي  الجوراد . المسيمون 

 . ومن ثم دفعوا في رريق الدبعثر والوحيم  , ..األم 

   سرردبدى أكثررر , وبفعررل ددرراب  سرردور الشرروداء مررن الديرراداع والكرروادر الدرري دربررع وأ  رردع منوجيررا  بررر وقررع رويررل
وسرربيال إل ررداد , مجمو رراع المداومرر  والجورراد مفددررر  إلررى مررنو  دربرروي سياسرري شررر ي وفكررري يكررون مرجعررا لوررا 

وهويرر  ثابدرر  دعرررف برر   ررن نفسرروا لألصرردقاء , ودسرردورا درجرر  إليرر  فرري اخدالفوررا , ادرهررا الجديررد   بررر المسررار كو 
 .واأل داء  يى ةد سواء 

 

 ..من أجل ذلك كتبت هذا الكتاب لكي يكون بإذن هللا وعونه سفرا 
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    ورا الديرار الجورادي منرذ نشرأد  والفكرير  المنوجير  الدري دربرى  يي, يةدوي خالصر  األساسرياع السياسري  الشرر ي
 . و بر مساره الرويل 

  كمرررا يضرررم دررراري  الدجرررارب الجواديررر  وخالصررر  الررردروس المسررردفاد  منورررا كررري يبنررري الجيرررل الجورررادي الدرررادم  ييورررا
 .لوا  الرريق ثمنا  و ناء , ويسدفيد من دروس ودجارب دفعنا حكي الدم 

 بررررررر الدرررررررون وال سرررررريما الررررررروم المعاصرررررررين كمررررررا يدضررررررمن خالصرررررر  مسررررررار الصررررررراع بررررررين المسرررررريمين والررررررروم  
ومؤامرادوم في الدرنين الماضيين إلبعاد المسيمين  ن دينوم وأسباب قرودوم واندصرارهم  -األمريكان واألوربيين  –
. 

 ليمجاهرررد أساسرررياع لفورررم مسرررار هرررذا الصرررراع الرررداهر اليررروم وجرررذوره  لدكرررون ديرررك المعيومررراع أرضررري  فكريررر  دررروفر ,
 .إدارد  ورريد  األ داء في

   كما دصوردوا من , كما يةدوي بعد ذلك دليال ليمجاهدين والمداومين ألفضل السبل لمداوم  هذه الةمالع الااحي
 .ودراكم الدجارب ومواكب  المسار, خالل ما فدة  ا   يي من خالل الدراس  والدفكير 

 هرد ليعرحم ثرم السرير ثرم ير  الدري دأهرل المجاويرسم ليعاحمين  يى السير في هذا الدرب المنيرر مرنو  الدربير  المدكام
 .مؤهل لينصر والنجاح في الدنيا,  مدبول  ند ا  في اآلخر ودحوده بما نرجو أن يعين   يى  مل , الثباع

   منوجررا مدكررامال وهويرر  فكريرر  , وبوررذا أرجررو أن يكررون هررذا الكدرراب قررد ضررم بررين دفديرر  بمجمرروع فصررول  و رسرراهي
ومةورا ليداء برين , ودسدورا يضبر ةركدوا , بين قياداع الجواد والمداوم  وقوا دها  ي  شر ي  دكون مرجعاسسيا

مخديررف فصرراهل الجورراد والمداومرر  الدرري أرى أريرراف جمو وررا ددكررون فرري رةررم هررذه األمرر  المعررراء  الدرري ماحالررع 
يرحقنررري فيررر   وأسرررال ا  دعرررالى أن.  راهفررر  مجاهرررد  منورررا  برررر األحمررران دثبرررع أنورررا خيرررر أمررر  أخرجرررع لينررراس 

و يمررا , وأن يكدررب لرري برر   مررال صررالةا .  وينفرر  المررؤمنين , ويجعيرر  مورهررا يارريظ الكفررار , اإلخررالم والدبررول 
وأن يرحقنررري الصررردق والثبررراع ويجمررر  لررري أجرررر الجوررراد , وأسرررال  أجرررر الررردال  يرررى الخيرررر , نافعرررا ال يندرررر  أجرررره 

وصريى ا   يرى . وأسدافر ا  العظيم وأدوب إلي  . م كريمإن  ةيي, ويخدم لي بالشواد  في سبيي , بالسيف والديم 
 .والةمد   رب العالمين . ويل  وصةب  الريبين الراهرين , رسول  األمين 
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 مقدمة  
 

 

 ..اليوررررم لررررك الةمررررد كيرررر  ..رب األرض والسررررماء ,الةمررررد   وةررررده  ..أهررررل الةمررررد والثنرررراء,ةمررررد   وةررررده ال
ليك يرج  ولك الميك كي   .لك الةمد يا من ل  األمر والخيق وةده  رب الريبين وولي الصالةين األمر كي  واى

 .ال شري قبير  وال شري بعرده.وهرحم األةرحاب وةرده .وأ رح جنرده. ونصر  برده  .صدق و ده . الةمد   وةده
 .مخيصين ل  الدين ولو كره الكافرون 

و يرى يلر  وصرةب  , نبينرا مةمرد, شرفيعنا إلرى ربنراقاهردنا و  ,والصال  والسالم  يرى سريدنا وةبيبنرا وقرر  أ يننرا
فدررد أدى األمانرر  وبيرر   ..مررا جحيررع نبيررا  ررن أمدرر   واجررحه خيررر , اليوررم صررل وسرريم وبررارك وأنعررم  ييرر . أجمعررين

 ..وجاهد في ا  ةق جواده ةدى أداه اليدين .. الرسال  ونصأ األم  
و يررى أصررةاب  وأدبا رر  بإةسرران إلررى يرروم .. ينالررراهر  الريبررينفصررل اليوررم وبررارك  ييرر  و يررى يلرر  وأحواجرر  

 ..ودرحقنرا بورا الشرواد  فري سربييك يرا أرةرم الرراةمين ,صال  دشرمينا بورا برةمدرك وكرمرك و فروك وسردرك .. الدين
 :وبعد

 يى العالم العربي واإلسالمي أهدافوا بكل , فيدد أ ينع الةمالع الصييبي  اليوودي  المعاصر  بدياد  أمريكا 
والثدرافي  واالجدمرا ي واالقدصراديي أهداف دشمل كاف  مدوماع الوجود الةضراري والرديني والسياسري وه,  جالء

 ..ولدد أ ينع إدار  بوش بكل جالء أن أهدافوم دشمل خالل العشر سنين الدادم .. ليمسيمين
 داييرررر الخاررررر  السياسررري  فررري الشررررق األوسرررر والعرررالم العربررري اإلسرررالمي أي دايرررر األنظمررر  واى ررراد  .5

 .دركيبوا أو دبدييوا أو صياغدوا من جديد
داييرررر الخاررررر  الجارافيررر  لررربعض البيررردان بمرررا يخيرررق محيررردا مرررن الدشررررذم والنحا ررراع المةييررر  الدينيررر   .4

 .والعرقي  والسياسي 
بإحاة  األسرس الدينير  والفكرير  واألخالقير  لشرعوب  االجدما يدايير مدوماع الووي  الثدافي  والدكوين  .1

 ..د  صياغدوا بةسب أسس الفكر الاربي وال سيما األمريكي والصويونيالمنرد  واى ا

السررريرر   يرررى مصرررادر الثررررو  فررري المنردررر  وال سررريما الرررنفر والاررراح والثررررواع المعدنيررر  وسرررواها مرررن  .2
وفري شرريان , المصادر الحرا ي  والةيوانير  لضرخوا فري شرريان المةدرل الاراحي الدرادم مرن وراء البةرار

ودةويرررل المنردررر  إلرررى سررروق لدصرررريف المندجررراع .. لمرررحروع  فررري قيرررب المنردررر الكيررران الصرررويوني ا
 ..اع الشراك  والدجار  الةر  في الشرق األوسري بر ما يسمى بادفاق االسدعماري 

 
يعاونوررا كافرر  , ولدررد كشررفع وسرراهل اإل ررالم المخديفرر   ررن أن أمريكررا وةييفدوررا بريرانيررا ومررن وراهوررا إسررراهيل 

اسرررردباةع كررررل الوسرررراهل العسرررركري  كشررررفع  ررررن أنوررررا . الررررداهرين فرررري فيكوررررا رو ررررا أو كرهررررا دول النررررادو وأوروبررررا
 ..لدةديق هذه األغراض وغيرها  واإل المي  واالقدصادي  واالسدخبارادي 
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وأشرس هجم  اسدعماري  بربري   رفوا في داريخر   يرى أيردي الةضرار   أ داإن العالم يشود ف.. باخدصارو 
 .دوا لشرذم  من المدررفين الصييبيين المدصوينين في اإلدار  األمريكي الاربي  الدي يلع قياد

إن جرراح الدعبيررر هرري اسرردمرار بشرركل شرررس ومررنظم  (الحمااالت الصااليبية الةالةااة ) ويمكررن الدررول أن هررذه 
ير  الدري والثان, األولى خالل الدرنين الةادي  شر والثاني  شر الميالدي ,   ليةميدين السابددين اليدين قامدا قبال

 ..قامع منذ الدرن الساب   شر إلى مندصف الدرن العشرين
ومجورح بأفدرك المخررراع .. العسركري  والدكنولوجير  العيمير  اآلالعإننا أمام  دوان  سركري مسريأ بأةرد  

دمل دش, ةي  دةمل إلينا دبابادوم برام  داير اجدما ي وديني وثدافي . واألمني  واألجوح  البوليسي  االسدخبارادي 
وبرررام  إ رراد  صررياغ  . م الرردين اإلسررالمي ودفكيررك المكونراع الدوميرر  ليعرررب والمسرريميني يرى منرراه  لدبررديل مفرراه

ودعيرد صرياغ  , والمنراه  الدراسري  والدعييمير  وبررام  وسراهل اإل رالم, والمكوناع الفكري  والثدافير   ,  المجدمعاع
بمررا فيوررا أكبررر مراكررح اإلشررعاع الررديني والفكررري , ةدررى خرررب الجمعرر   يررى منررابر مسرراجد المسرريمين  يءكررل شرر

ومررا يعادلوررا فرري  ,فرري الدرراهر   والجررام  األحهررر, فرري المدينرر  المنررور  والمسررجد النبرروي , فرري مكرر  كالمسررجد الةرررام 
 ..في كل بيد ومدين  وقري  وحاوي  من بالد المسيمين, من مساجد المسيمين  الدأثير

ونةن مرالبون بوقف  دفكر في أساليب مواجو  هذه الةمير  بعيردا  . راق لدد ادس  الخرق  يى ال.. باخدصار
 ..أو ردود األفعال المدشنج ,  ن دأثيراع العوارف السرةي  الفارغ  

إن هررذه المصرريب  الرامرر  دبيرر  ذرودوررا المأسرروي  إذا  يمنررا أنرر  وألول مررر  فرري درراري  المسرريمين وربمررا درراري  
يردكح فيوا المسردعمر الوراجم بكرل هرذه الدرو  وأدوادورا  يرى ررابور خرامس .. حوالشعوب المسدعمر  والمدعرض  ليا

 ..في مخديف مكوناع المجدمعاع العربي  واإلسالمي  هاهل منحرع 
 يررى دعرراون كامررل مررن قبررل , فالوجمرر  األمريكيرر  اليرروم دعدمررد بكررل بسررار  مومررا دكررن هررذه الةديدرر  مفجعرر  

هرذه األنظمر  الدري الددرع . ظمر  الرسرمي  الةالير  فري برالد العررب والمسريمينالاالبي  الساةد  إن لرم دكرن كافر  األن
بكرل  - فانضروع. أسباب بداهوا وةماير  مصرالةوا و رروش فرا ندورا مر  مخررراع المسردعمر األمريكري وأ وانر 

وكاف  دةع قياد  الجيوش الااحي  دنفذ أفكارها ودةارب دين شعوبوا ومدوماع وجودهم  -ما لوذه الكيم  من معنى
وقد جندع بالدالي هذه األنظم  كاف  أجوحدوا األمني  واإل المي  والسيروي  لسرةق أي برذور مداومر  .. مصالةوم
واندوراء بددرل وسرجن ودشرريد ,  بدءا من قم  أي شكل من أشكال الدايير والدظاهر والرفض السريمي.. لوذا الاحو

 ..ما بذور المداوم  المسية  والجواد المشروعكل من دسول ل  نفس  أي شكل من أشكال المداوم  وال سي
 

ودبيرر  المصرريب  بعرردها المأسرروي  نرردما درررى معظررم  يمرراء المسرريمين قررد اسرردجردوم أبررواب السررالرين وسرريف  
 !الاررررراحي بإصرررررباغ الشرررررر ي   ييررررر  ونح ورررررا  رررررن المداومررررر  ليعرررررب الررررردور األبشررررر  لصرررررالأ المسررررردعمر , وذهبررررر 

والةكم  يى من جاهدهم , ن والمسدأمنين وصون دماهوم وأموالوم و دادهموجعل جنده و سكره في ةكم المعاهدي 
رجيوم من خالف أو ينفوا وا ددى  ييوم بأنوم مفسدون في األرض جحاؤهم أن يدديوا أو يصيبوا أو ددر  أيديوم وأ

 !!.من األرض
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 ,    مرر  العرردو الارراحيوليررع المصرريب  اندوررع بدةررالف األنظمرر  الةاكمرر  وأجوحدوررا الدينيرر  واإل الميرر  واألمنيرر
ألن شررراهأ ال يسرردوان بوررا مررن مكونرراع المجدمعرراع العربيرر  واإلسررالمي  قررد دررم مسررخوا فكريررا .. فالمصرريب  أكبررر
ن كرران بعضرروا فرري الدررراع المعررارض لألنظمرر  الةاكمرر  , فرري خنرردق المةديررين لدكررون , وثدافيررا وسياسرريا ةدررى واى

 .منوررررررا اسرررررردعدادا لخدمرررررر  المسرررررردعمر الارررررراحي وررررررا أكثرررررررفررررررإن هررررررذه المعارضرررررراع ددرررررردم نفسرررررروا  يررررررى أن, المارقرررررر 
ولكررن , ال ألنوررا  مييرر  ليمسرردعمر خاهنرر  لشررعوبوا, ةدررى أن كثيرررا منوررا يدةررالف مرر  العرردو إلسرردار ديررك األنظمرر 

 يررى أنرر  سرريكون أكثررر إخالصررا وخدمرر  ألمريكررا مررن , لعرررض خدمادرر  وكفاءادرر  المخيصرر   يررى المسرردعمر ذادرر  
األفاراني و ةير  أصربأ النمروذج .. و ّبردوا شرعوبوم لورا ولورم وليشريران,  شرراع السرنين  الفرا ن  الذين  بدوها

 ..ةدذىالعراقي ليمعارض  العميي  مثال ناجةا ي  
مرن قبرل أبنراء جيرددنا الرذين يدسرمون , وهكذا دصرف الخيراراع والبرداهل العميير  أمرام أمريكرا فري  درر دارنرا 

, دعرررض خردمادوا  يررى المسردعمر الغديرال أمدوررا وهحيمر  دينوررا  .  بألسرندناوييبسرون لباسررنا ويدكيمرون , بأسرماهنا 
حالرر  كافرر  مكونادورر وال حمررر  , وال دددصررر هررذه الفهرراع العمييرر   يررى ديررار فكررري بعينرر  .. الةضرراري  اوقدررل أبناهوررا واى

مررن  برردءا  .. اعففرري هررذا الرررابور الخبيرر  مررن يرفرر  رايرراع مررن مخديررف الشررعاراع والوويرر..  رقيرر  أو دينيرر  معينرر 
 ومرررورا بكامررل ألرروان الريررف العيمرراني والسياسرري فرري بالدنررا سررواء مررن الشررعوب العربيرر  أو, اإلسررالمي  المح ومرر  

 ..غيرها من الشعوب اإلسالمي 
قرد .. أن كثيرا من الريبين من  يماء اإلسرالم ود ادر  وقيراداع أةحابر  ودجمعادر .. ومن بعض أبعاد الكارث 

وينساقون في رررق رسرموا العردو , و دم إمكاني  المداوم   لالنبراحفراةوا يروجون ..  المي سةددوم الوجم  اإل
والدفاهم الفكري م  المسدعمر الذي يدكنا , والةوار الوادئ , والدبادل الةضاري  ,من ريب العيش السيمي. ذاد  

 ..األغبياء ويفدك بنا جنوده و بيدهم من أبناءنا, صباح مساء بدنابي  وصواريخ  الذكي 
برال جردوى مرر   واالندةرارو ردم المجاحفر  , والةكمر  مرر  , أخررى واال ددال, لوسير  دار  اكل ذلك بد وى  
 ..أخرى

مرن وجروب جوراد هرذه الوجمر  وقدرال أ رداء ا  بكرل , وجر دين ا  دعرالى ومرا يرأمر بر  بكرل جرالء وهكذا ي  
الصررريةاع  اندمعرررعوهكرررذا .. اومدوم ةدرررى الرمرررق األخيررررومدررر, واإل رررداد لورررم بكرررل مرررا اسررردرعنا مرررن قرررو  ,مديسرررر

 .مررررررررن مخديررررررررف شررررررررراهأ المجدمعرررررررراع العربيرررررررر  واإلسررررررررالمي , المخيصرررررررر  المنبعثرررررررر  هنررررررررا وهنرررررررراك مررررررررن الشرررررررررفاء
 (الخررررررروف  قررررررروى) دةرررررررع ضررررررررباع  صررررررري , والدظررررررراهراع فررررررري المسررررررريمين  اال درررررررراضودخامررررررردع صررررررريةاع 

ودةرع وررأ  اآللر  اإل المير  المدججر  فري رييعدورا بأخبر   . وقنابيورا المسريي  ليردموع , ( قوى األمن ) المد و  
 .والخحي والعار االنبراحفداوى ويراء  يماء السيران وفدواء الدعود ود ا  

دداوم المسدعمر هنا . والعحاهم المؤمن  , والسوا د المجاهد  , ولم يبق في الميدان إال بعض الديوب الراهر  
اليورم إال فروحا شخصريا ونصررا , فري أكثرر األةيران  ها برال مرردود وال جردوىشراذم مسدضعف  يسدر شوداؤ . وهناك

إلرى جنراع , وظيمراع الظيرم والدورر فيورا  , ذاديا يةمل صراةب  مرن برين هرذا النردن والعفرن الرراغي  يرى األرض
 ..الخيد ورضوان ا  رب العالمين بإذن ا 

 ..وال شك أننا موددون إن بدي الةال هكذا
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بشرر هرذه األمر   -صيى ا   يي  وسريم -رسول وكذلك , ألن ا  دعالى , واالندثاربالحوال ون موددأقول  ال
  .بالبداء والظفر والنصر

 ..ولباس الجوع والخوف والددل والذل والعار .  العذابو ولكننا موددون ال سمأ ا  بمحيد من الدور والعناء 
 يررى الدفكيررر فرري سرربيل , المخيصرر  الشررريف  فرري هررذه األمرر   وال بررد أن ددرردم الفهرر  المجاهررد  والنخبرر  المثدفرر 

ودةررافظ  يررى مكونرراع , كرري دررنوض األمرر  ودنخرررر فرري مداديرر  أ ررداء ا  , ودوسرري  رقعدوررا , إنورراض المداومرر  
 ..وجودها ودينوا وةضاردوا

 
************* 
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 محاور المق اومة  
 

المجاهررد  فرري , الاررحا  لنخبرر  المداومرر  لأل ررداء أن ةجررم ا - يررى أي مدبصررر وهررذا ةررال ال يخفررى -أ ددررد 
ولكرن  . ال أقول بسبب شراسر  هجمر  األ رداء فدرر . بشكل مخيف ومر بصاير ومةدود في األم  ,  سبيل ا 
وال أدل  يررى  . والوحيمرر  فرري األمرر  هررذه األيررام لالسرردعماروالدابييرر   الذاديرر   واالنويررارالاثاهيرر  مررا يبرردو مررن بسرربب 

ومررا , الررنفس ةسررر  وألمررا  يمررألعرر  نشررراع األخبررار ووسرراهل اإل ررالم الدرري دةمررل  صررباح مسرراء مررا ذلررك مررن مداب
 ..ويةمل الخور إلى الومم ,  يةرم العحاهم

المنراةي دعردد ام  منرمرن بر , مرد كمرا دبردو مالمةوراةررب رويير  األهرذه الوأ ددد أن  ال بد من أجرل خروض 
 ..داوم  في األم لدوسي  الدا د  البشري  المولد  لبذور الم

الرذي , هو في النواي  ثمرر  ليمنراخ العرام , ليجواد في سبيل ا  ومداوم  األ داء  واالسدعدادفةمل السالح  
كري يصرل إلرى مرا يمكرن , مفاهيم العديد  الددالير  في  ودرس  وددضأ , ةرار  الو ي والعارف  في  يجب أن دردف  

 ..وّلد بشكل ديداهي يلياع المداوم ذي ي  ال(  المناخ الجهادي الةوري )بر د ود  
ال سيما وأنوا دعرضع إلى ما . ةاليا وأظن أن األمر أو س  بكثير من أن يد   يى  ادق النخب  المجاهد  

فرري ظررل هجمرر  مكافةرر  اإلرهرراب العالميرر  الدرري شررندوا أمريكررا بالدعرراون مرر  ةكررام الرردول العربيرر   االندررراضيدررارب 
ررالق النظرام العرالمي  م5440 رام منرذ , ال  ن ةيفاهوا في الارب وبراقي دول العرالم فض . واإلسالمي  ذادوا  واى

ةير  صرارع ةربرا  المير  ضروسرا بكرل معنرى الكيمر  .  م4005لدصل  ذرودوا بعيد أةردا  سربدمبر  .  الجديد
 . ددور رةاها في كاف  أنةاء المعمور 

 رررن اسررردوالك كثيرررر مرررن كررروادر و ناصرررر ,  باسرررداالل أمريكرررا ألةررردا  سررربدمبرهرررذه الوجمررر  وقرررد أسرررفرع 
 .وكثير من شراهأ الصةو  اإلسالمي  المؤيد  ليجواد, وجما اع الجواد في العالم 

مررن مخديررف الدرروى الايررور  الشررريف  فرري األمرر  أن دعمررل ,  والمثدفرر وأ ددررد أن  يررى النخبرر  المؤمنرر  والوا يرر   
 :في ثالث  مناةياآلن 

 
 :قافي المنحم الديني والة  : أوال
 واالجدما ير الفكري  والثدافي  والمكوناع , ليةفاظ  يى الووي  الديني  , ومناه   مل ودو ي   وض  برام ب 

 .ليشعوب العربي  واإلسالمي , األصيي  
 

 :المنحم السياسي والفكري  : ةانيا
 , والمؤسسرررررررررراع األهييررررررررررر  , لدنشرررررررررررير الررررررررررد واع السياسررررررررررري  يرررررررررر  وضرررررررررر  بررررررررررررام   مررررررررررل ومنررررررررررراه  فكر ب 
 والنشررررررار اإل المرررررري السرررررريمي الررررررذي ياررررررذي الوجررررررود الفكررررررري والثدررررررافي, .. المدنيرررررر  االجدما يرررررر لويهرررررراع او 

 .لألم  العربي  واإلسالمي 
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 :المنحم العسكري  : ةالةا

واإل ررداد ,   الجوادير  الددالير  ديرفري مجرال العد, العمرل  يرى وضر  بررام  ومنراه   مرل د وير  ومنوجير  ب 
 مررررن أجررررل إرررررالق, الالحمرررر  وبرررررام  الدرررردريب والعيرررروم العسرررركري  , يرررر  والنفسرررري  فرررري مخديررررف مناةيرررر  الدربو 

لدواج  أمريكا وةيفاءها في أرض بالدنا العربي  , ووضعوا موض  الدنفيذ فورا (  مقاومة إسالمية لالمية) 
 .  -وفي  در دارها ودار ةيفاهوا وفي كل العالم ر  ثانيا  -أوال -واإلسالمي  

خرررج دولكنرري ال أريررد أن .   بالدفصرريل والشرررح ر ثالثرر  الدرري أضررعوا فرري هررذه المددمرر  جررديإن هررذه األرررر ال
وسررأدرك ذلررك .  رغررم أنوررا سدسرردارق مهرراع الصررفةاع . الممكررن  االخدصررار ررن و مرروم الرسرراهل المددمرر  

بعا  ألخم ولكن ضمن ما  دةدمي  هذه المددم  . لمجال يخر خام بوذه الفكر  ودفصيالدوا إن شاء ا 
 : صيل في نقا  موج  االتف
 

هو الذي سيجبر العردو  يرى الددودرر , وم  ايمدلإن العمل العسكري والفعل الجوادي الثوري المسيأ  .5
مومرا ي فإن كل  مل سريم ,المداوم  العسكري   وبدون. إن شاء ا   ويدود هذه األم  إلى النصر, 

الدظرراهر والعمررل فرري أ مررال و أ.. لدررأليف بيرر  مررن األهميرر  فرري مجرراالع الررد و  والخرابرر  والكدابرر  وا
مرن ولن ياير من واق  األمرر شريها , سدذهب يثاره أدراج الرياح .. السياسي واإل المي وسوى ذلك 

 .دون  مل  سكري مداوم 

سردبدى األمر  , مادام المسدعمر الااحي الصرييبي الصرويوني الكرافر جراثم  يرى صردورنا وأرضرنا و  
 .. بدف  العدو   ن  دم قيام الكفاي , م ا  دعالى أما ومسهول بكاميوا يثم  

ويحيرد . كما ندل العيماء اإلجماع  يى ذلرك ,  إننا أمام فر  لين ليس أوجب بعد توحيد اهلل منه
 ..في  در دارنا  هذا الفرض دأكيدا وقد دخل الصاهل  يينا

 
الةجم المريوب ما لرم بظاهر   ال يأدي من فراغ وال يدةول إلى, إن فعل الجواد والمداوم  المسية   .4

مررن , يررر  فرري مجرراالع العمررل غيررر الددررالييعمررل  يررى إنشرراه  جوررود كث, يولررده منرراخ جوررادي ثرروري 
العديررد  اإٍلسررالمي  وأةكررام الشررريع  مررن و  ...الررد و  واإل ررالم والدربيرر  والةفرراظ  يررى مكونرراع الرردين

 ..ديني الدي دمأل قيب المؤمن بالدنا   بواجب  الددالي كفرض شر ي

 
أسررراس الحم إلرررى جانرررب المعددرررد  , إّن دكرررّون الخيفيررر  الفكريررر  والرررو ي السياسررري والمنوجررري والةركررري .1

كفررد  ,كري يدةرول إلرى الممارسر  الفعيير  ليددرال والمداومر  , الديني في ذهني  الفرد المسريم وضرميره 
راد  قداليرر  و ارفرر  دينيرر  دةميرر   يررى مباشررر   الفعررل والصرربر  يررى مجاهررد يةمررل  ديررد  جواديرر  واى

 ..مدابعد  ونشره بين الناس ود ودوم إلي   يى بصير 
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ومرررا يدبررر  ذلرررك مرررن  ,وةمرررل السرررالح فررري وجررر  أمريكرررا وةيفاهورررا , إن اإلقررردام  يرررى الجوررراد اليررروم  .2

برييعدوا في بالدنا والمكون  من السيراع الكافر  العميي  الخاهن  وأجوح  إ المورا وأمنورا  االصردام
ال يدررروم بررر  فررري العررراد  إال نسرررب  مرررن األمررر  وصرررل لرررديوا  ,  المنرررافدين أوليررراء الكفرررارو سررركرها مرررن 

فرري ةررين أن ثمرر  قررراع كبيررر مررن األمرر  . لةررد مباشررر  الفعررل  ,  اإليمرران والعحيمرر  والدنا رر  واإلراد 
ولكررن  حيمدرر  ماحالررع دون الوصررول إلررى ةررد نديرر  إلررى ذرو  سررنام , مددنرر  بةكررم الواقرر  بالمواجورر  

وقد يكون كثير من هؤالء من النساء والشيوخ والمعذورين شر ا  ن الديام بفريض  الددرال , الم اإلس
نديج  الضعف فري اليدرين , موهوم فظنون لسبب أو , ةديدي و ن  نوا لسبب مشروع يأو العاجح , 
 ..اإلمكانياعأو 

 ! ؟في هذه المواجو   فما دور هؤالء
العمرررل فررري  ووهررر, يؤدونررر  فررري مجررراالع الجوررراد السررريمي ,  ال شرررك أن لورررم دورا مومرررا برررال  األهميررر 

 [.4َو  5]الفدر   أشرع إلي  في  الع الدياجمال
 

بعمرل يةربر بررام  العردو فري دةرريم البنير  الدينير  , إذا لم ددم النخب  الفاهم  لدينوا المدرك  ليواقر   .1
مدومراع المداومر  مرن  والدي وضعوا العدو أصال الجدثرا , والةضاري  ومكوناع الو ي في األم  

 .بفعل العمل العسكري واألمني ليعدو  -ال قدر ا   –فإن النخب  الجوادي  سردرنردررض . جذورها

وسدذوب في برام  العدو اإل المي  والدربوي  الدي رسموا , ولن دولد األم  م  الوقع  وضا  نوا  
دعررديل ودشرروي  نصرروم الدررررين ورالبررع ةدررى ب, منرراه  األرفررال الدعييميررر  ةدررى رالررع  والدرري , 

بأيردي كثيرر مرن  يماهنرا وقد جرى أكثر ذلك , ..  اال ددادمناةي الجواد و الدي ددةد   ن والسن  
كل بيد إسالمي وض  مهاع الخرباء والو اظ في  يى , اشدميع الخر  الخبيث  ليعدو و , ولألسف 

المصرررنع  فررري (  يوسرررري ل )  الجينيررر  مورثررراعالةدرررنوم بل (! الدرررررف )دوراع ليدأهيرررل ضرررد فررري , 
 .المناسبين(  االسدعمارفدواء ) و  ( مشاي  البنداغون)  اسدنساخمن أجل .. أمريكا

 

يةدرراج لبرررام   مررل قررد , إن العمررل فرري مجررال الةفرراظ  يررى الرردين والمكونرراع الةضرراري  فرري األمرر   .1
 .مرررررررريضررررررررر الدررررررراهمون  ييورررررررا فررررررري بعرررررررض الررررررربالد إلرررررررى النشرررررررر والدربيررررررر  السرررررررري  إن لرررررررحم األ

 االةرداللكما ةصل في نظام الةجراع السرري  الدري ةرافظ فيورا المسريمون  يرى ديرن أبنراهوم دةرع 
وكررذلك مررا فعيرر  المسرريمون فرري .  فرري الجمووريرراع اإلسررالمي  وبرامجرر  فرري مةررو الوويرر  السرروفيدي 

 .. الصين دةع الةكم الشيو ي وثورد  الثدافي 

قرد ..  اع المرداف هرالدري دةميورا أمريكرا إلرى بالدنرا  يرى فو  (الديمدراري  المح وم )أجواء وقد د مّكن 
دمكررن مررن دأسرريس الجمعيرراع األهييرر  وغيررر الةكوميرر  ودمكنوررا مررن الديررام بأ مررال الدربيرر  والدعيرريم 

 نردما , وجمعير  العيمراء المسريمين فري الجحاهرر ( برن براديس ا) والدثديف  يى غرار ما فعي  الشري  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  36  [  
 

ومسررر  الوويررر  الدررري وضرررعدوا فرنسرررا لمسرررأ العروبررر  واإلسرررالم مرررن  ( خرررر  الفرنسررر ) قررراوم بنجررراح 
وجرذورها وقد كانع خر  ناجة   ندما وجد الشي  المجاهرد ابرن براديس أن برذور المداومر  . الجحاهر

وهكررذا وفررر هررذا العمررل . وبررذرها مررن جديررد  فعمررد إلررى الةفرراظ  يررى جررذورها  وأرضرريدوا, قررد وهنررع 
برذور المداومر  وأجيراال قردمع وقرود  ,  اع واألربعينيراع والخمسرينياعالدربوي المجيرد خرالل الثالثينير

 . الثور  والمداوم  ضد فرنسا فيما بعد 
لةيدرراع أن كمررا . كبيررر فرري هررذا المجررال ا ويجررب أن يكررون ليمسرراجد والكداديررب والحوايررا الدينيرر  دور 

, سررر ومررن خررالل البيرروعوسررر األ لينسرراء والرردا ياع و  .دور هررام  الدرردريس والدعيرريم الررديني المنحلرري
 ..دورا كبير في الةفاظ  يى دين  ولا  وثداف  األجيال

  ,  والعمررررررررل فرررررررري هررررررررذا المجررررررررال  مررررررررل سرررررررريمي ال يةمررررررررل مخررررررررارر الددررررررررال والمداومرررررررر  المسررررررررية 
 .. المعددررررررررردون العرررررررراحمون  يررررررررى الدضرررررررررةي  -منررررررررذ السررررررررا    -الدرررررررري يجررررررررب أن ينخرررررررررر فيورررررررررا 
 . النها فر  لين للم كل مسلم

 

 ,  مرررل سررريميمجررراالع كرررذلك  افإنوررر.. العمرررل السياسررري واإل المررري والفكرررري والثدرررافي عأمررا مجررراال .1
 نورررا فررري وا يرردافعيسررردريعون أن و , نشررر فكرررر المداومررر  المدنيرر  ومبررادورررا العررراميون فيورررا يسرردري  

وغيرر ذلرك مرن أ مرال  واال دصرامكمرا أن مجرال الدرأليف والنشرر والدظراهر .. داخل البالد وخارجورا
( الديمدراريرر  الحاهفرر  )  مررل ربمررا سرريكون مشرررو ا ممكنررا ضررمن مررا دديةرر  , .. لمدنيرر  المداومرر  ا
 عمجراالهرذه اليكون العراميون فري سرو . مرن أجرل خرداع النراس  ونوابر  الخونر  فري بالدنرا لالسدعمار

ألنورم فري مجرال العمرل السياسري واإل المري  ( اإلرهراب) في مأمن من وضعوم دةرع راهير  دومر  
 ..والمدني

هناك مالةظدين هامدين جدا ليعمل في مجال المداوم  السيمي  المدني  سواء في المجال الديني أو و 
 :السياسي أو الفكري وهما

 

االنتساااب لألجهاا   الساال وية والحكوميااة تحاات , ويحاارم شاارلا, حااوال ال يجااو  بحااال ماان اال :أوال
كما  -إدار  االستعمار مباشر  تحت كان ذلك سواء , ( المقاومة السلمية وخدمة  الدين ) دلو  

دار  الحكاام المرتادين الحااليين الحااكمين  - نوفلس ييحصل في العراق   ابغيار ماأو تحت حكم وا 
كماا يحصال مان كةيار مان اتساالميين فاي مختلاا  –أن ل اهلل الموالين اللداء اهلل المساتعمرين 

. تشريعية والتنفيذية والقضائية وال يجو  العمل في أي جها  من أجه تهم السل وية ال  -البالد 
إن شاء من الج ء الةاني ل من الفصل الةاني وفي الباب اال بيانها سيأتي ودالئل وهذا له تفصيل 

 .اهلل
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حوال أن يقب العامل فاي مجاال المقاوماة المدنياة والادلو  والسياساة ال يجو  بحال من اال  :ةانيا

باادلو  دفااب  ,المساالمين والمقاااومينلمجاهاادين فااي جريمااة التشاانيب للاام الجهاااد وا,  واتلااالم
أو باادلو  الحفاااظ للاام ,  لاام الوساا ية وااللتاادال باادلو  و , الشاابهة لاان نفسااه ومةسسااته 

 .الستمرار لمله الخونةنشا اته وأخذ اتجا   من المستعمر أو نوابه المرتدين من الحكام 
. الجهااد ودلام المقاوماةالن الغر  من وجاوده ومبارر لملاه فاي ذاك المجاال هاو خلاق منااخ  

ماة فكيا ستولد هذه المقاومة وتستمر إذا تولم كبار الدلا  والمفكرون والقاد  والمةقفون في اال
كما يفعل المغفلون والفجر  !. ؟والمقاومينوتح يم سمعة المقاومة ! ؟تشويه الجهاد والمجاهدين 

 !.يهامة ومفكر سالم ومةقفي االمن بع  للماء ات, والتائهون اليوم 
لالمهام الجهاادي  المقااومينيجب للام المجاهادين , وفي الو ت ذاته   أن ال ينجار للتشانيب , وا 

ولو كان هذا  – للم العاملين في مجال الدلو  والمقاومة السلمية وتهمتهم بالقعود ولدم الجهاد
 أو, بااه  وااللتااراا المااا أنهاام لاام ياادخلوا سااياق دلاام المسااتعمر   -صااحيحا فااي حااق أكةاارهم 

 ومكماال  ,  النهم يةدون لمال مهما جدا الرضية المقاومة. محاربة الجهاد والدلاية ضد المقاومة
 .لجهودها 

 
************* 
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 مستويات المق اومة  
 

إن المشارك  في المداوم  والددرج في ميدان الجواد في سبيل ا  ومواجور  أ رداء ا  يمرر لردى كرل فررد فري 
 :ثال  مسدوياع

 

 سالميةة الدينية اتالعا ف : 
. واإلبراء والةمير  لردى الفررد, والموروثراع الربيعير  لينخرو  و الشررف , وهذه يكّونوا المفووم العام ليدين 

وكسرر الكبريراء وهدرك أسردار الكرامر  الدينير  والةضراري  , والظيرم  االةرداللكرد فعرل ربيعري  يرى ةرال 
فر  دةمرل صراةبوا  يرى المشرارك  فري مجرال المداومر  وهرذه العار. والورني  من قبرل المسردعمر وأ وانر 

 .قرار  الضمير المدني  أو ردود األفعال العارفي  دجاوبا م  جيشان هذه العوارف في

 

 إراد  القتال: 

هي  حم يدكون في العدرل والديرب والرنفس  فاإلراد . وهذه أساس دكّون الددر   يى فعل المداوم  والجواد 
 ..وبدونوا ال يددم المرء  يى أي  مل,  أول مراةل العملوهي . لإلقدام  يى العمل

 :قال دعالى  ن المنافدين الدا دين  ن الجواد 
 وا َماا اادا عا ْامأ َوق يااَل اقأ َط اابن َُ َِ ْامأ  َُ ب َعااا ا انأ َه هللان اانأ َكاار  ة  َولَك  اادن وا لَااها عا وَأ أَلََعااده اارا وا الأخا ينَ َولَااوأ أََرادا ااد    َع الأَقاع 
 (21:الدوب )

وددكرون إراد  الددرال بعرد نضروج (. انبعرا   –إ رداد  –إراد   ) يى الجوراد والددرال هري  اإلقدامفمراةل  
ويسا د  يرى دشركييوا إذا كران الضرمير ةيرا والديرب سرييما مرا يمارسر  . العارف  الديني  والدنا   بالددال 

.  الدورر والرذل والخروف والجروع العدو من أ مرال العردوان والمظرالم والددرل والردمار ومرا ييبسر  لألمر  مرن
 . فيةمل المرء السالح ويداوم

 

 العقيد  الجهادية: 

 :همي وهي أساس في أمور غاي  في األ. إال  بر الدربي  والديدي  يوهذه ال دأد (5) 

 نوررا دوضررأ  أل,  يكررون الددررال جوررادا فرري سرربيل ا , وا ددادهررا  فبالعديررد  الجواديرر  وفوررم أركانوررا
الدديرل فري ةير  أن , وهو من قادل لدكون كيم  ا  هي العييا فوو فري سربيل ا   .العحم والدصد

 .إال فال ذلك هو الشويد و

  وبالعديد  الجوادي  يعرف المرء أةكام هرذه الفريضر  ويدابورا ومددضريادوا ويدردم  يرى الددرال  يرى
يَن آَمناوا إ َذا َضرَ   بين  وبصير  من رب  ودين  ا النذ  َْ ناواَيا أَيه َتَبين َِ ِ ي َسب يل  هللان   تامأ   . (42النساء)  بأ

                                                 
 .سيأدي محيد من الدفاصيل في الباب األول من الجحء الثاني من الكداب إن شاء ا    (5)
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  والررو ي الكامررل , وبالعديررد  الجواديرر  وأركانوررا يرسرر  فرري نفررس المجاهررد المررنو  والفكررر الجوررادي
وبنرراء  يررى فوررم مددضررياع هررذه األةكررام مررن فدرر  الواقرر  , بنرراء  يررى معرفرر  أةكررام ا  الشررر ي  

 .الذي يدور من ةول 

 أو دندررر  , إمررا أن يةرربر العمررل ويسرروء المصررير ال سررمأ ا  وال قرردر. د  الجواديرر وبرردون العديرر
فوري الضرامن بعرد ا  . الدشريد و اد  من الددل واألسرمةك   السبل بالمدادل  يى مةن الرريق و

والفدنر  , في دثبيرع المجاهرد  يرى نيدر  و حيمدر  فري وجر   واصرف الدضرييل اإل المري , دعالى 
, وخاصرر   يمرراء السرروء وفدورراء الضررالل  , أ ررداء اإلسررالم ويالدوررم المنافدرر    يةاولرروالحيرر  الررذي 

فررال بررد ليعرراميين فررري . لصررررفوم  ررن سرربيل ا , المجاهرردين  ىاألمررر  يررالررذين يةرراولون ديبرريس 
أن يكرررون لورررم  يمررراؤهم ,  رررداء ا  أمجرررال المداومررر  والجوررراد والعمرررل العسررركري المباشرررر ضرررد 

لدوجير  العواررف الجياشر  . وأدواع إ المورم , هم ويالدورم الفكرير  والمنوجير ومثدفرو , ومفكروهم  
وصررررديوا ,  ررررالم والد ايرررر  الجواديرررر  إلررررى إراد  قدررررال ودةوييوررررا  بررررر اإل, فرررري نفرررروس المررررؤمنين 

 ...عديد  جوادي  دمكن األجيال من اسدمرار المداوم  ودوارثواكودرسيخوا 
مرا حالروا  إحاء  ,    شرراع الماليرين مرن شرباب المسريمين المخيصرينوالبد من ذكر الةديدر  المرر    وهري أن 

يدررررددون فررري مجرررال ! دررراهوون مدةيررررون  جرررح , هرررذه المررردلوماع المظيمررر  المددابعررر  مرررن النرررواحل فررري هرررذه األمررر  
ولرم ددةرول .. يدجر رون الةسرراع والمرراراع ويردكبرون بعرض ردود األفعرال غيرر المجدير , العارف  الديني  وةسب

وربما العشراع أو اآلةاد في بعض , اليسير من المهاع هنا وهناك  رح إال  ند الن, العوارف إلى إراد  قدال  هذه
 .. البيدان العربي  واإلسالمي 

منذ انريدع خرالل العدرود األربعر  الماضري  كمرا سريأدي دفصريي  فري , وبنظر  إلى الظاهر  الجوادي  وروادها 
ولرم , في دول مييونير  كمصرر وبرالد الشرامد أن أ دادهم لم دجاوح المهاع ةدى نج, الفصل السادس إن شاء ا  

رغرم مرا يعدريورا مرن . في ةين لم ددم أي بادر  جوادي  في أكثر بالد المسريمين ! دجاوح العشراع في دول أخرى 
كفررر والرررد  ومررا يظورره ةكاموررا مرن ال, االسرردعمارالمباشرر وغيررر المباشررر مرن قبررل مخديرف دول  االةررداللةراالع 
 ..فضال  ن المظالم والمفاسد الدي أةالع ةيا  أكثر الشعوب جةيما, والخيان 
ونحلروا فيورا , إلرى أنر  ومنرذ اسردعين األمريكران براةدالل جحيرر  العررب , بل إن اإلةصاهياع المؤسرف  دشرير  

أنةاهورا مهراع يالف  ةير  يسررح ويمررح فري,  امرا 51نةرو منرذ وما حالوا إلى يومنا هرذا أي  م5440جوارا سن  
يشرررفون  يررى و , .. الجنررود األمريكرران واإلنجييررح واألوروبيررين ويدسررك  فيوررا مهرراع يالف المرردنيين مررنوم بأسرررهم 

لررم  , ومرر  ذلررك لررم يجرراوح  رردد العمييرراع الجواديرر  رغررم بسرراردوا.. والفسرراد واإلفسرراد االقدصرراديالنوررب والسرريب 
هرررذا رغرررم أن وارداع .. بضررر   شرررراعع خسرررار  األمريكررران  يرررى عمييررراع لرررم يرررحد فيورررا مجمرررو الض عررريجررراوح إال ب
هررذا المسرردعمر ,  دجرراوح يوميررا المييررار دوالر مررن الررنفر فدررر( مجمرروع بيرردان الجحيررر  ) األمريكرري منوررا  االسرردعمار

اآلالف ممرن يدضرون فري  ا رد, ةرواد  السرير أسربو يا مهراع األشرخام موارني  جراء الذي يموع في بيده من 
منرد  ) وينشر األمريكان في منرددنا العربي  واإلسالمي  الدي يسمونوا ! ودناول الخمور والمخدراع  اهمباقي الجر 

فكيرررف يارررادر مثرررل هرررذا , حهررراء مييرررون ونصرررف المييرررون جنررردي أمريكررري  ررردا جنرررود ةيفاهررر  ( العمييررراع الوسرررري 
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فرري  وهررذه ظرراهر  نررادر  ! ؟ رهررمالدرري دةرروي أقرردس  مددسرراع المسرريمين ودشرركل  دررر دا! المةدررل مثررل هررذه الدولرر ؟
 !!..والمسدعَمرين  يى مر البشري  االسدعمارداري  

ودفردأ  يرى مصررا يوا لمرد  , أما األشد أسفا من ذلك فوو أن ددوم دار اإلسالم فري أفاانسردان أيرام رالبران 
ولرم يحيرد  ردد ,  فرصر  الجوراد دةرع رايراع الشرريعدفردأ و , ودرنشأ فيوا المعسكراع وخرور الددرال , سد  سنواع 

أي نسب  واةد فري المييرون مرن ..مجاهد بأسرهم 100منوم نةو , مجاهد  5100من دخيوا ليوجر  والجواد  يى 
أ داد مةدود  ممن أنعرم ا   يريوم   إاليسدفيد  من فرص  اإل داد والددريب وةضور ميدان الجواد  لم و !! األم  

ورمروح وال مرن , هم مشراهير المسريمين والسريما الم واةرد مرن  يمراء لرم يوراجر إليورا  رأنر  , بل األنكى مرن ذلرك ! 
 . ن الوجر  والجواد فارغا  ح داالدنيا  مألواالد و  الذين 

ذا مررا أخررذنا بعرررين و   االةررردالل ررردد الررذين نفرررروا ليجورراد لارررو  إخرروانوم الرررذين وقعرروا دةرررع برررش  اال دبرراراى
غيرهررا مررن بررالد المسرريمين  وأفيسرررين  وأالشيشرران  وأوسررن  البفرري و أ, سررابدا أيررام الررروس  الصررارخ فرري أفاانسرردان

رغرم مرا ربرل اإل رالم وحمرر , نجد أن النسب  دبدرى فري خانر  اآلةراد ليمييرون .. المعاصر لالةداللالدي دعرضع 
ودع  ..]مررن أجررل دبريررر أهرردافوم العدوانيرر ( اإلرهرراب ) مررن أجررل دضررخيم ظرراهر  الجورراد المسرريأ أو مررا يسررمون  بررر

قام الخيالي  الدي نشردوا اسدخباراع أمريكا  بر وساهل إ المورا مرن أرقرام أدخيدورا دةرع مسرمى الدا رد   نك األر 
 وأنا أؤكد ما ذكرد  من أرقام وبصفدي أةد الذين خبروا هذه المرةي  ميردانيا والةمرد   . من أجل دةديق أهدافوا 

.] 
بر  المسريمون  برر دراريخوم الدرديم وةدرى الةردي  فإذا ما قسرنا هرذا الةرال مر  ةجرم النفيرر ليجوراد الرذي قرام 

دشرير إلير  بروادر األمرل  مرا و,   لروال األمرل برا , نجد أن ةال األمر  هرذه األيرام يرد و لإلةبرار , االسدعمارأيام 
وصوال إلى دةوييوا إلى , أصل لوا دريدوا و درها و مّ جوود دثالدي دةداج إلى و , في بعض شراهأ األم   واالنبعا 

راد  قدال فعيي  ( وم  إسالمي   المي مدا )  ..اذيوا  ارف  مجدي دناجع  دةمل  ديد  جوادي  واى
وضرعع مرواد .. ومن أجرل هرذه الااير  و مرال  يرى بر  برذور هرذه المداومر  والرد و  لورا والعمرل  يرى قيامورا

 : هذا الكداب وجعيع  نوان  معبرا  ن مةدواه 
 (..ال ريقة –المنهج  – الدلو  –المقاومة اتسالمية العالمية  )

وضرر  أسررس نظريرراع  مررل دسرروم فيمررا يةداجرر  الجيررل الجوررادي   مةرراوال أن أضرر  بةسررب مررا يسررر ا  لرري 
 :هذا السؤال هو.. لإلجاب   يى سؤال هام في غاي  اإلسدراديجي  واألهمي  الديني  والعميي , الدادم من بعدنا 

ألداءنا في لالم ما بعد سبتمبر؟ وكيا نقاوم الحمالت كيا نواجه النظام العالمي الجديد؟ وكيا نجاهد 
 ..الصليبية الةالةة بقياد  أمريكا؟

 .وا  المسدعان  ..لدد وض  هذا الكداب وأسس هذه الد و  من أجل اإلجاب   يى هذا السؤال 
 

************* 
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 :من أجل الجيل الثالث من الجهاديين  
 اإلسالمية العالمية جيل المق اومة  

 
 

بعيرررد أةررردا  سررربدمبر , أ ددرررد أن جررريال جواديرررا يولرررد اليررروم مررر  وصرررول ةرررد  الصرررراع إلرررى مرررا وصررريع إليررر  
بعررد أن أ رررى , فوررا  يررى مفدرررق الرريررق و ووق . الفيسررريني  إلررى ذرودوررا االندفاضرر ووصررول , واةرردالل العررراق 

عبرردوم  سرركوع بفعررل , قررف المدفرررج فرري ةررين ددررف األمرر  مررن دضررةيادوم مو . أهينررا المؤمنررون هنرراك كررل مررا فرري ج 
 .قم  ةكاموا لوا وشيوا  ن الةرك  يماهوا و 

  امرا 20أي قبرل نةرو , منذ انرالق الجواد أواسر السدينياع, الدجارب الماضي   اال دبارفإذا أخذنا بعين 
لرررى اليررروم  سرررنعرض  ةيررر  . قرررد مضررريا ةدرررى اآلن فررري هرررذه الصرررةو   نجواديرررا يمكننررري أن أقرررول أن جررريالن , واى

والرذي أشرعل , جيل المؤسررسين والدفعر  األولرى .. من الدفصيل في الفصل السادس إن شاء ا   يءا بشمخوداريل
ةيرر  لررم ,  مشررعل الفكررر الجوررادي وقرردم أولررى دجاربرر  مريرر  السررديناع إلررى أواخررر السرربعيناع مررن الدرررن المنصرررم

 ذقرام بمدابعر  المسرير  منررالرذي لثراني ثرم الجيرل ا.. درأع الثمانيراع إال وقرد قضرى معظمورم  يرى هرذا الردرب المنيررر
لى أواخر الدرن العشررين , مري  الثمانينياع  ةير  انردعش الجوراد فري مصرر والشرام ثرم شرمال إفريديرا وغيرهرا . واى

ةيررر  دكرررون  يرررى مررردى , فررري أفاانسررردان   ثرررم فدةرررع بوابررر  الجوررراد  يرررى مصررررا يوا لعشررراق الفريضررر  الااهبررر .. 
وكانررع مدرسرر  األفارران العرررب دجربرر  مدميررح  انريررق , اع الجيررل الجوررادي الثرراني الثمانينيرراع إلررى مريرر  الدسررعيني

ثرررم مرةيررر  , الشيشررران  وسررراهمع سررراةاع البوسرررن  و, الجوررراد مررر  روادهرررا إلرررى مخديرررف بدررراع العرررالم اإلسرررالمي 
 ..واإلمار  اإلسالمي  بعراء حاخر شود أواخره لةاق راله  الجيل الجوادي الثال الثاني  أفاانسدان 

, لينصرررم الدرررن العشرررون  ,  ودخررل الجيررل الثرراني فرري أدررون المةنرر  , م4005 ثررم جرراءع أةرردا  سرربدمبر
ولرم يسريم مرنوم  ,قوا رده الردوم معظرم كروادره وقيادادر  وأكثرر , أ األلفي  الثالث  بمذبة  مرو   وأخدود  ظريم ددفود

 ..من الددل أو األسر إال النذر اليسير
يدراب  ةمرل  يل الثال  أن يوضم خالص  دجربر  جرذوره ليررور نظريراع  مير  وأن  يى الج, وأ ددد جاحما 

 ..في مواحين الدوى االخداللومعرك  بالا  , لا  الصعوب  اراي  الجواد في ظروف ب
وقرد أةببرع فري هرذا الكدراب ر ةير  أنرري مرن بعرض مرن دبدرى مررن الجيرل الثراني ر أن أ َسريم  مرن يسرير  يررى 

خالصرر  منوجيرر   . مررا أ دررحم كدابدرر  ممررا يديرروه مررن هررذه السيسرري فرري و , هررذا الكدرراب  خرانررا جررحءا مررن األمانرر  فرري
مررن دون أن . دسررا د مررن يسرردعد لةمررل األمانرر   يررى مدابعرر  الرريررق  يررى بصررير  .. ةركيرر  داريخيرر  و , فكريرر  

  ومعانرا  جيرل كابرد فري صررا .. مخضب بردماء  شرراع يالف الشروداء, يخسر دروسا  ظيم  من مسار مجيد 
 .في هذا العصر الةدي    م  الرواغيع ومن وراهوم أشد المعانا 

والسرير  يرى أنروار مرا قردموا فكررا , وهضرم دجرارب أسرالف  , إذ ال بد لجيل الجواد الدادم مرن معرفر  جرذوره  
 ..من خالل فوم جذور الصراع الداريخي  منذ بدأ, ودجرب  وقدو  
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لى اليوم إن في داري  الصةو  اإلسالمي  المعاصر  ا وما دحخر ب  من , لمنريد  منذ مري  الدرن العشرين واى
كما أن في داري  دجارب الديار الجوادي  ..دروسا  ظيم . بوا ومخرهوايصمبصرف النظر  ن , دجارب راهع  

لرى أيامنرا هرذه دروسرا و بررا ومنواجرا وفكررا وراير  ,  المعاصر المنريق منذ مري  السدينياع فري الدررن المنصررم واى
يوضموا ةدى يكون أن و , ال بد ل  أوال أن يعرفوا داريخا ومنوجا , ال بد ليجيل الجوادي الدادم أن يبنى  ييواو .. 

 , الجيل الجوادي الدادم ةيد  ربيعي  في هذه السيسي  الدي درسم مسار الدافير  المجيرد  نةرو ةيرم اإلسرالم المنشرود
قام  خالفد  , في إ اد  ةكم ا  لوذه األرض   ..الراشد   يى منواج النبو  إن شاء ا واى

كمررا أن فرري فوررم سررياق درراري  األمرر  . وقررد ةاولررع أن أغررري ذلررك فرري بعررض فصررول هررذا الكدرراب بإيجرراح 
البد لجيل الجوراد الدرادم , بعموموا وما ةل بوا ومسارها العام إجماال والسياسي خاص  قسر أساسي من المعرف  

وهرو مرا يمكرن دسرميد  بالدراري  الةردي  ليعررب والمسريمين خرالل الدررن , رياد  والداهمين  يي  من معرف  وفوم مج
كمررا أن قسرررا مررن المعرفرر  ةررول درراري  صرررا نا الةررالي مرر  الررروم .. 5442منررذ سرردور الخالفرر   ررام . الماضرري 

ير  أداء وكيف, أقصرد معرفر  خالصر  دراري  صررا نا مر  الرروم وةمالدورم الداريخير  , األحليين المعاصرين أ داؤنا 
أمر موم جدا لديمس خرى  .  والوحاهم  بر ديك المالةم االندصاراعوخالص  دروس , أجدادنا في ذلك الصراع 

 ..المسار الدادم
 ,جررررذور هررررذا النظررررام الرررردولي الدرررراهم ونشررررأد   بررررر العصرررروربو , إن فوررررم ذلررررك وربررررر  بدرررراري  الصررررراع كيرررر  

يموررد لوضررم وفوررم , وجررد البشررر  يررى هررذه البسررير  واسرردخالم خالصرر  أسررس الصررراع بررين الةررق والبارررل منررذ 
 ..مكوناع إنشاء نظرياع العمل المناسب  ليمرةي  الةالي 

ذا وس  الفرد المجاهد العادي أن يجول كثيرا من  راع هذه السيسي  مرن المعرارف والردروس والدجرارب ابدر اواى
 ..ول الةكم  والعبر  من هذا السياق كي فإن  ال يس  النخب  الدادم  من قياداع الجواد وجيي  الدادم أن دج, 

ولذلك ةرصرع  يرى أن دشردمل الفصرول األولرى أو مرا يربرو  يرى نصرف هرذا الكدراب خالصر  ذلرك برريدر  
 ..نعم موجح  رغم ضخامدوا.. مدسيسي  منردي  وموجح 

ن مهمااا كااان مااالصااراع هااذا وال يمكاان أن يقااود الجهلااة . لقااد أصاابحت المعرفااة أهاام أساالحة هااذا العصاار 
 ..إخالصهم المفتر  

قضيدوا ر أسأل ا  اإلخالم والدبول ر وسر معمعر   , بعد دجرب  ذادي  خاص  رويي  ,هذا ما خيصع إلي  
لى أيامنا هذه ( م5490)  منذ , دجارب الصةو  اإلسالمي    . ( م4002)أواخر  واى

.. دررر  بالارر  األهميرر  والعررراءومررن خررالل المشررارك  الميدانيرر  فرري الديررار الجوررادي المعاصررر خررالل هررذه الف 
وكنرررع  ضررروا فررري الديررراد  العسررركري  لإلخررروان ,  م5490منرررذ  شرررع خاللورررا دجربررر  الجوررراد فررري سررروريا ميررردانيا 

ثررم دجربرر  الجورراد العربرري األفارراني ضررد اإلدةرراد السرروفيدي والشرريو ي  فرري .   5494المسرريمين إبرران أةرردا  ةمررا  
م مواكبر  الدجربر  الجوادير  المريرر  المؤسرف  فري الجحاهرر  رن قررب ثر( . م5444-5499)أيضرا أفاانسدان ميدانيا 

 إلررى أن اضرررررنا إلررى, ( م5441-5441)مررن خررالل العمررل اإل المرري مرر  أنصررار الجورراد الجحاهررري فرري لنرردن 
شرواددي  يرى الجوراد فرري ) كمرا شرررةع مجريراع ذلرك فري كدرابي  – هجرهرا بفعرل سريرر  المنةررفين  يرى قياددورا

ثم العمل والمشارك  ميدانيا في يخر الدجارب الجوادير  وأهمورا فري العدرد المنصررم  ( .  م5441-5494الجحاهر 
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لري ل ذلرك مرا أداةدر  بروق( . م 4005ر  5441 )خرالل  أفاانسردانوهري دجربر  الرالبران واألفاران العررب فري .  
وما وفره لري ذلرك مرن الدمراس مر   . األوروبي  العربي  واإلسالمي  و والسيما في  دد من الدول  ,المواجر العديد  

والدعررررف  يرررى معظرررم ةركررراع ودنظيمررراع وقيررراداع الديرررار الجورررادي , مخديرررف شرررراهأ الصرررةو  اإلسرررالمي   امررر  
. ومرا اريعرع  يير  مرن خرالل ذلرك  يرى  شرراع الدجرارب الجوادير  واإلسرالمي   مومرا.. المعاصر بشكل خرام

 , والكدابررر  والدرررأري  والنشرررار اإل المررري  فررري مجرررال الفكرررر ومرررن خرررالل كررروني أةرررد العررراميين فررري الديرررار الجورررادي
 .. باإلضاف  ليمباشر  الميداني 

نمررا ليعرررف الدررارئ   -وأسررأل ا  اإلخررالم  –ولرريس المدررام مدامرر  ,  وال أذكررر هررذا هنررا ليفخررر  أن مررا , واى
 . الهدمام فيعري  ةد  من ا, يسددبي  من صفةاع الكداب هو نداج دجرب  ميداني  رويي  ومدنو   

جودع أن أ  مل الفكر وأقضي السا اع الكثير  في المناقشاع والةوار مر  كثيرر مرن العراميين فري هرذا ولدد 
وفري الدفكيرر فري ربيعر  هرذه الرامر  الناحلر  بنرا ورررق .. وخاص  من كروادره وقيادادر  المجرربين, الجوادي  الديار

مرا يسراهم  في ذلك كي أوجح , و بر رساهي  المددالي  , دفدي هذا الكداب  بينوأن أض  خالص  ذلك . مواجودوا
  .. يى اسدهناف المسارويعين  , في خدم  الجيل الجوادي الدادم 

 : وباكور  مؤلفادي بي اوكما قيع في كد
 :هناالدول أ يد ,  م5491الذي كدبد   ام  ( - آالم وآمال -الةور  اتسالمية الجهادية في سوريا ) 

 ورهاا فاي ضاوء أن يو , مان خاالل التجرباة الذاتياة , هاادي أن يولاد نظريتاه العملياة إن للم كل جيال ج
 .حصاد التجارب السابقة

وال ماان . إن النظريااة الجهاديااة العمليااة ال تولااد فااي رةوس المااةلفين والمفكاارين فااوق المكاتااب االنيقااة  
بال تولاد فاي خناادق .. ي لحاركتهموال تن ل للم أصحابها من  ماة الهارم التنظيما. خالل حيا  الدلة المريحة 
وتجعلهام يادفعون ةمان كال , نظرياة تكلاا أصاحابها العنااء . ومسار المحنة وأتونهاا, القتال وساحات اتلداد 

حتاام يااتلمس الالحقااون مااا يناسااب كاال مرحلااة  ادمااة ماان الخ ااوات , خ ااأ وتجربااة ماان دمااائهم ومعاناااتهم 
  .الصائبة
 .في كةير من االحيان أكةر إةاراء للمساار مان النصار الفشل  ولكن ,الةمن ة باهظ ة شلاالفالتجارب إن  

 االنتصارف نه يشكل له أرضية , ف ذا ما  ي  له الةبات والع م للم المسير .  إذ يجمب التجربة إلم المجرب 
 . الحاسم القادم ب ذن اهلل

أريرر   يررى كثيررر  واسرردرعع مررن خررالل صررةبدي واةدكرراكي أن, لدررد  ايشررع بنفسرري دجررارب جواديرر  مريررر  
دراسرر  مدارنرر  مرر  مررا اريعررع ولدررد درسرردوا . مررن روايرراع أصررةابوا الررذين قراموا بوررا , سرواها مررن الدجررارب الراهعرر  

نظريراع فري وأقدمر  , ةاولع في هذا الكداب أن أهضرم كرل ذلرك و .. داري  الةركاع والثوراع المعاصر  يي  من 
 ..من سيسير  يى خرانا بدوفيق ا  ومسار,  مل قد دكون مسا د   يى مسارنا الدادم 

ً  , وما أةيد  بنا وبايرنا من بني يدم ,  د مثريع أمريكا والةضار  الاربي لد  دعني ماأصاب البشري  بكل  داءَا
 :صيى ا   يي  وسيم ما روي  ن ودواءها داخل في  داهوا  وال شك أن بالء.. من معاني (داء)كيم  
 (.. وجهله من جهله, لرفه من لرفه , أن ل له دواء ما أن ل اهلل من داء إال و   )
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يسرير سوقد ةاولرع فري هرذا الكدراب أن أسراهم فري البةر   رن مواصرفاع هرذا الردواء لعرل ا  يجعينرا و مرن 
 ..ممن  رف  ى من مضى   يى خر

ا وةيفاهورا أمريكر –من أ رراض هرذا الرداء , من وراء ذلك كيوا وربما البشري  , لعينا نسدري  أن نريأ أمدنا  
 ..فيكون في ذلك الشفاء بأن ا  .  وما أةي  في األبرياء من بني البشر  ام  والمسيمين خاص  من ويالع  -
 

************* 
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 تعريف بمراحل تبلور ونضوج أفكار هذا الكتاب  
 

ولعرل . خيرا   خيرولعل في قدر ا  بذلك الدأ. لدد دأجيع كداب  هذا البة  رغم  حمي  يى ذلك مراع  ديد 
وقنا ر   ,أن الوجم  العادي  الدي ددودها أمريكا وةيفاءهرا مرا يعرين الدرارئ المسريم  يرى فورم أكبرر  ,من هذا الخير

 ...المداوم  الدي ند وه إليوا في هذا الكدابو ود و  الجواد  ,وبرام  العمل  باألفكار أوضأ 

يروم بردأع  , شرر  امرا اثنريقبل أكثر من , من البصير  فدد أصبأ ما لم يمكن إدراك  والدنا   ب  إال بددر 
أصربأ  . م5440هذه الةمرالع الصرييبي  الجديرد  بارحو أمريكرا وةيفاهورا ليخيري  دةرع سردار دةريرر الكويرع  رام 

بل بددر بسير من السم  لمن خاند  البصير  ونكب  العمى بعد أن فدد نعمر   ,يسير من البصر يءاليوم يدرك بش
 ..اإلةساس
أن دنضرر  ديررك األفكررار بعررد أن أدع شررواهد  ,هررذا البةرر  أيضررا إخررراج عررل مررن يفرراق الخيررر فرري دررأخير ول

و يررى المرردافعين  ررن هررذه  ,و يررى الصررةو  اإلسررالمي  خاصرر  , ةمررالع أمريكررا وةيفاهوررا  يررى المسرريمين قاربرر 
الدرري , راسرر  المداومرر  إلررى احديرراد الدنا رر  لرردينا بضرررور  ش , األمرر  مررن أبناهوررا المجاهرردين  يررى وجرر  الخصرروم

 . دفرضوا وةشي  الوجم  البربري  العادي 
خررراج هررذا الكدرراب مررن خررالل أدررون المةنرر  الدرري نعرريش إأن يرردم , ولعررل مررن الخيررر أيضررا فرري ذلررك الدررأخير

 .وةيفاهواأمريكا م  قم  المواجو  و , مرةي  المرارداع والمخاب  ونةن نعيش ,  ذرودوا هذه األيام
وأسرأل  دعرالى أن ييومنري الةرق والصرواب , ون قرد قضرى لري الديسرير والدوفيرق فري إخراجر  وأرجو ا  أن يكر

 .إن  أهل ذلك والدادر  يي .. ويجنبني الحلل ويوفدني ألسباب الدبول 
 

 .فمن المفيد في فهمه ذكر تسلسلها  ,أما لن مراحل تبلور أفكار هذا الكتاب 
 رام أواخرر إلرى  م5440 رام أواخرر مرا برين ,  شر  اما  فدد دم ذلك  يى مراةل مددرج   يى مدى أربع 

 . م4002
 يى نوايدر  أواخرر   -بفضل ا    –وأشارف اآلن ,  م4004وأما صياغد  األخير   فدد بدأدوا مري   سن  

 .  م4002سن  
 :خالص  ديك المراةل الفكري   يى الشكل الدالي قد كانع و 
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 ( م5995 - م5990) بيشاور  :  المرحلة األولى

 
  فررري أفاانسررردان والمنررررارق ( م 5444 -5491)  مرررا بررررين ةضررررد كررران جمررر  المجاهررردين العرررررب الرررذي

وةروى بكرل دأكيرد كامرل  , م5440قرد بير  ذرودر   رام , والسيما  اصمدوا بيشاور ,الةدودي  الباكسداني  
مررا يمكررن وصررف  وشررود ذلررك الجمرر   .بمدارسرروا المخديفرر   والسرريما العربيرر  , ريررف الصررةو  اإلسررالمي  

قررواع الدةررالف الرردولي  وذلررك بنررحول. بررالحلحال الفكررري والنفسرري  يررى مسرردوى المجاهرردين العرررب خاصرر  
والرذي بردا بكرل وضروح أنر  مجررد  .بح ام  أمريكا في جحير  العرب دةع سدار ما سرمي بدةريرر الكويرع 

 يرررى  درررر دار , واليورررود ددودهرررا أمريكرررا وأوروبرررا الاربيررر   ,سررردار هرررش لةمرررالع صرررييبي   اديررر  جديرررد  
 ,لدررد  صررف ذلررك الحلررحال بكامررل األمرر  العربيرر  واإلسررالمي   .فرري الشررام و العررراق وجحيررر  العرررب اإلسررالم

فدرد دخرل  .وبصةودوا الديني  السياسي  الدي كانع دعيش ذرودوا منذ انريدع قبرل أكثرر مرن نصرف قررن 
, بررررا وبةررررا وجررروا   - اإلسرررالم  درررر دار - وأةررراروا بجحيررر  العررررب, النصررارى هرررذه المرررر  برررالد الةررررمين

ونةررو  شرررين بالمهرر  مررنوم مررن . كرران أكثررر مررن نصررفوم مررن األمريكرران .وأنحلرروا فيوررا حهرراء مييررون جنرردي 
 15ودشرركل البرراقون مررن نةررو   -أوربررا الاربيرر   –وكرران نةررو  شررر  فرري المهرر  مررن دول النررادو . اإلنجييررح

الباكسرردان ودركيررا  و سررالمي  مثررل السررعودي  ودول الخيرري  كرران لرربعض الةكومرراع العربيرر  واإلو . دولرر  
 االسردررادولريس هنرا مةرل  . وغيرهرا نصريبا ال برأس بر  مرن المشرارك  أيضرا ..وسوريا ومصر والماررب 

بررررأن األمرررر  اإلسررررالمي  , ممررررا لررررم يرررردع مجرررراال ليشررررك  ,الررررذي أرنررررب فيرررر  العيمرررراء والكدرررراب والصررررةفيون 
.  صررييبي يوررودي  سرركري مباشررر اةررداللهرري المسرردودف  فرري موجرر  ,نفريرر ومددسررادوا وثروادوررا والسرريما ال

 ..يودف في النواي  إلى الدضاء  يى الوجود الةضاري ليمسيمين بشكل كامل  اةدالل
  أخرررى باسرردعالن مشرراري  حلحلرر  موجرر   م5445وفرري مريرر   ررام  ,دبرر  ذلررك الحلررحال وخررالل أشررور قالهررل

مرن مشراري  . فيسررين وبيرع المدردس دةرع مسرمياع بارير  أخررى لبي  ما دبدى مرن  ,السالم م  اليوود 
, م5445انريدع مرن مرؤدمر مدريرد  رام  ديك الموج  الدي .الصيأ والدربي  والسالم بين العرب واليوود 

باإلضراف   لمنظمر  (  لبنران -األردن   -سوريا  –مصر  )م  دول الروق العربي   إسراهيلوشاركع في  
ةيرر  د مررع معظررم الرردول  .وبةضررور دول  ربيرر  أخرررى  يررى رأسرروا السررعودي   , فيسررريني الالدةريررر 

 .الخياني  االسدسالمي العربي  واإلسالمي  ددريبا ذلك المسار 
  أن شرررعوب األمرر  العربيررر   , كرران مررن أهرررم أثررار مررا دمخرررض  نرر  ذلرررك الحلررحال السياسرري مرررن أثررار مرردمر

حلحال وقد كشف بشكل فاضأ  ن ةدراهق غاير  صةع  يى ال, وخاص  الصةو  اإلسالمي  , واإلسالمي 
 :يمكن إيجاحها بما ييي, في الخرور  

 –مكرر   ) :  سرركري مباشررر مررن أجررل السرريرر   يررى مددسررادوا اةررداللأن األمرر  اإلسررالمي  ددعرررض لوجمرر  
 بيرع مرال المسريمين –الرنفر  اسردالبومرن أجرل  ,اليوود لفيسرين  اةداللومن أجل فرض  ,(  الددس –المدين  

السياسري  برر األنظمر  والةكومراع  االةرداللبعرد أن رسر  , غربي ثدرافي واجدمرا ي  اةداللومن أجل فرض  –
هجم   (.دةرير الكويع) العسكري الذي انريق م  ةرب  اصف  الصةراء  باالةداللودوج  , العربي  واإلسالمي 
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النظرام العرالمي  )يرق دةرع مسرمى إلخضرا وا ليشرعار العرريض الرذي أر ,ددصد األم  من أقصراها إلرى أقصراها 
 . إخضاع االمة لإلراد  اليهودية الصليبية ب لامة أمريكا :والذي يعني باخدصار(.  الجديد

وقرررام  .قرررد شررراركع أو أيررردع ديرررك الةميررر  , ودونمرررا اسررردثناء ,أن كافررر  ةكومررراع الررردول العربيررر  واإلسرررالمي  
بددرديم كافر  أشركال الرد م والعرون والخردماع اليوجسردي  , الةكام المردردون الرذين رسرخوا أنظمر  الكفرر فري بالدهرم 

برل لدرد قرام كثيرر مرنوم بالمشرارك  العسركري  فعييرا  ,ود موها  بر أجوح  إ المورم .برا وبةرا وجوا  االةدالللدوى 
لدثبرررع ديرررك الةكومررراع أنورررا جرررحء .  أو رمحيرررا إلثبررراع ةضرررورهم واندمررراهوم لورررذه الةميررر   يرررى اإلسرررالم والمسررريمين

وفري خيانر  قضراياها وبير  ثروادوررا  ,سري مرن هرذا النظرام العرالمي الجديرد فري مةاربرر  شرعوبوا وديرنوم الةنيرف أسا
 .ودسييم مددسادوا 

بدياداع الصةو  أو  ,ممثل بالعيماء المسدديين من جو   , في بالد المسيمين دبين أن  موم الويكل الديني 
ال يصريأ بةرال لمواجور  هرذه  ,باار  لان هيكال مفلاس منهاارل ,اإلسالمي  وأةحابوا وجما ادورا مرن جور  أخررى 

بل األنكى من هذا أن  قد دبين أن معظم من يسمون  يماء أهل السن  وأ المورم المدبرو ين وفدوراءهم .. الوجم  
برل ا دبرر  ,فأسرباوا  ييورا الشرر ي  وجوحوهرا  .المرموقين قد انضرموا ليةمير  اإل المير  لورذه الةمرالع الصرييبي  

المنافدين منوم أن قدوم األمريكان إلرى جحيرر  العررب مرن أكبرر نعرم ا   يرى هرذه األمر  وأنر  يسردأهل سرجود  كبار
   ضرررررررررررررررو هيهررررررررررررررر  كبرررررررررررررررار( الشررررررررررررررري  أبرررررررررررررررو بكرررررررررررررررر الجحاهررررررررررررررري ) كمرررررررررررررررا  برررررررررررررررر  رررررررررررررررن ذلررررررررررررررك  .!!الشرررررررررررررركر

 , نصررييبي يوررودي ليمسرريمي اةررداللليةولوهررا مررن صررور  , فمسررخوا ةديدرر  الصررور  . !فرري السررعودي  (  ءالعمررال) 
وةكوم  الكويع , ( السعودي ) لدول  الدوةيد, إلى صور  نصر  مشرو   من دول صديد  إسالمي  وغير إسالمي  

وبوررذا صرردر   . (العررراق)برراغ  يررى الرردماء واألمرروال واأل ررراض , غاشررم  بوررا  رردو كررافر أررراح الدرري, ( الشررر ي )
هم كبرار  ,ا  الم 200لةكوم  السعودي  نةو والذي د ع إلي  ا( م5445)البيان الخدامي لما سمي مؤدمر مك  

وممن كان فيوم ووق   يى هذا البيران الخدرامي !! الصةو  اإلسالمي بوح ماء ما يسمى ,  يماء العالم اإلسالمي 
ومرا يعرادلوم مرن العيمراء ووحراء األوقراف والشرؤون  ,خ األحهرر مرن مصرر و وشري, هيه  كبرار العيمراء بالسرعودي   :

وكررذلك معظرررم رؤوس  .اع الدينيرر  الرسررمي  وغيررر الرسررمي  لكافرر  دول العررالم العربرري واإلسررالمي الدينيرر  والجمعيرر
 ...الدبيياير  واإلصرالةي   والجما راع السريفي  والصروفي  و, من اإلخوان المسيمين , ورموح الةركاع اإلسالمي  

أصدرع معظم ديك الجما راع كما !  الم وقاهد ورمح إسالمي 200يدرب من  وقد صدر بذلك بيان وق   يي  ما
ولرم يشرذ  رن هرذا الربالء إال نروادر !! األمريكري األخررق  االسردعماريبياناع خاصر  بورا دارع فري فيرك هرذا الفدر  

أن دصرردر الفدرراوى مررن كثيررر مررن هررؤالء العيمرراء   وكرران مررن دبعرراع ذلررك  .مررن رمرروح الصررةو  ممررن  صررموم ا 
,  وا دبرررار كرررل مرررن يجاهررردهم , شرررر ا   مساااتأمنينوا دبرررارهم , لنرررا  يرررى هرررذه الدرررواع الااحيررر  !  االلتاااداءبةرمررر  
ْم ) :  دابوم في الدنيا .. مفسدين في األرض ,   يى ذم  المسيمين معتدين يهي لَُّبوا أوْو ُتقو َّبو أوْيادي أوْن ُيقوتَُّلوا أوْو ُيصو

اانو ا ااالا  أوْو ُيْنفوااْوا مي ااْن خي الدررواع  )  شررر ا   المعصااومينالمعدرردي  يررى هررؤالء بررل ح مرروا أن   (! ْر ي الو ووأوْرُجُلُهااْم مي
بوذا صدر بيان باإلجماع  ن هيه  كبار العيماء في السعودي  و .!!! ال يروح راهة  الجن (  األمريكي  والصييبي 

 .الذين اسدودفا جنودا أمريكان بعد ةين ( الخبر) و(  الرياض )  انفجاريإثر 
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رفضررع ذلررك الواقرر  ود ررع إلررى جورراد  الدرريالجواديرر  المسررية   أن الجما رراع والدنظيمرراع, دبررين ولألسررف 
أ جرح مرن أن ددردم ةرال لورذه ..كانرع بةكرم واقعورا الةركري وضرعفوا ودشرردها  رن بالدهرا  ,األمريكان وةيفراهوم 

في  االندشارواقدصرع مواجوادوا لألمريكان  يى بياناع مةدود   .الدي نحلع في بالد المسيمين  الرام  الماةد 
ولكنرر  كرران موقفررا  ..ويمثررل الةررق , فدررد كرران موقررف قيادادوررا ورموحهررا واضررةا .بعيرردا  ررن األمرر   , الموجررر بررالد

 .أو األهيي  لدياد  المواجو  , بعيدا كل البعد  ن داهر  الفعل والدأثير.  اجحا مدوورا 
د مدررومي الصررالح فرري أن األمرر  اإلسررالمي  وشررعوبوا قاربرر  ونديجرر  لفسررا ,ونديجرر  لوررذه األةرروال  ا  دبررين أخيررر 

  :كمررررررررررررررررررا روي فرررررررررررررررررري األثررررررررررررررررررردمامررررررررررررررررررا  .مايبرررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررن الةررررررررررررررررررد ( واألمررررررررررررررررررراء ,العيمرررررررررررررررررراء  )األمرررررررررررررررررر  
ذا فسرردا فسررد النرراس)  وأن األمرر  وقررد كفررر  .  ( العلماااء واالمااراء:  صررنفان مررن النرراس إذا صرريةا صرريأ النرراس واى

وألن  .ظيم أكبر مرن الرذي هري فير مد و  لدخول دي   .. ونافق أكثر  يماهوا, ميوكوا ورؤساهوا وأمراهوا  معظم 
إمررا فررري ,  وألن أغيررب  يماهورررا وقرراد  ةركادوررا اإلسررالمي  قررد دوح رروا. ةكاموررا المردرردين صرراروا فرري ةيررف العرردو

 :وأن العدو يدف في موق  ما وصف  الشا ر بدول  .. مداهاع النفاق أو في جةور العجح
  دو الانمِ ال يالم الذهب في  دوان                إن يك الرا ي 

وأن  ررامدوم   ,ومررا يخرررر ألمرردوم  ,فدررد دبررين أن شررعوب المسرريمين مايبررون دمامررا  ررن واقرر  مررا يرردور بوررم 
وأن العردو  راحم  يررى اسردكمال سريب مررا . ميررذادوا  مراغر  ودمرررغوم فري ,غرارقون إلرى يذانورم فرري سرعيوم لردنياهم 

يعضرون  ,وأن الروا ين مرنوم لمرا يردور  .ضرون و مروموم فري غفيردوم معر  .دبدى لرديوم مرن ديرنوم وفدراع دنيراهم 
ويشركون إلرى ا  أنورم مرن المسدضرعفين الرذين ال يسردريعون  ,أصاب  الايظ والدور والةحن  يى ما يةرل باألمر  

 .ةيي  وال يوددون سبيال 
وما يدوقر  لر  مرن ندراه  فري غضرون , جرى ويجري  ودداب  األخبار والدةييالع  يى ما ..وسر ديك الحالحل

 .بدأع ددولد  ندي بداياع هذه األفكار ..السنين الدادم  
وكرران واضررةا مررن  .. لدررد كانررع ديررك الظررروف دافعرر  لرري  يررى الدفكيررر فيمررا يجررري وأبعرراده وررررق مواجودرر 

فرع  يرى مرن لرم أكرن أ رفورا الجوادي  والفكري  وسواها الدري دعرّ  اسدعراض ريف الصةو  والةركاع اإلسالمي  و
أن جيورا أو كيورا قرد ادخرذ بررام  ومنراه  وأهردافا بعيرد  كرل البعرد  رن مواجور  , لجوراد األفاراني منوا في مرةي  ا

 .األحم  الدادم 
يجراد قاسرم مشردرك مر  ,  االندخابير فبرام  اإلخروان وأشركالوم دةروم ةرول فكرر  البرلمانراع وكسرب المدا رد  واى

, مخررراع لإلصرالح الجحهري المرةيري  ..ردر  والبة   ن مواقر  ال ددصرادم مر  الارحا  الجردد ليمن, الةكوماع 
وقررد دررداخيع فيوررا مصررالةوم الشخصرري  . ع ديررك األةررحاب وبالدهررا ءادرردور كيوررا فرري فيررك الدرريرر  بةسررب اندمررا

 . !!دداخال يصعب  يى غير ا  دبارك ودعالى دمييحه  والةحبي  م  مصالأ الد و  واإلسالم
يخوا وةركادوررا ومجالدوررا دصررب اهدمامادوررا  يررى قررراع العداهررد والديرراراع والجما رراع والرمرروح السرريفي  ومشررا

أقررب , ( المعدحلر )و( الجبراهي)ودبدو وكأن مشاكيوا الدري دعرود لمعرارك الةنابير  مر  , والجدلياع العددي  والفدوي  
اع وقررد وجردع لنفسروا بردورها مجراال لينشررار.. كفرر الةراكم مسراهل و , الهدمامادورا مرن بةر  قضري  الاررحو الدرادم 
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وقررد اقدنرر  قررراع  ..مرةييررا ولررو ووجرردع لنفسرروا مورهررا بعيرردا  ررن الصرردام , المخديفرر  ال دثيررر ةفيظرر  الةكومرراع 
 ..ر اإلخوان  يى ذلك كفّ قد بعضوم كان كبير منوا بفكر  البرلماناع والمرةيي  الد وي  بعد أن 

رس الدربويرر  واإلصررالةي  فأبعررد لمرردارس أبعررد  ررن السياسرر  كررالدبيي  والصرروفي  والمرردا االندمرراءأمررا أصررةاب 
فدرررد وجررردع لنفسررروا ررقرررا ليمسرررالم  مررر   .بررردورها بةسرررب بنيدورررا الفكريررر  وربيعررر  اهدمامادورررا  رررن هرررذه المعدركررراع

 .ةكومادوا ومن وراءهم 
وأمررا الجما رراع الجواديرر  وهرري أقرررب شررراهأ الصررةو  وقرا ادوررا ليدصررادم مرر  الاررحو الدررادم بةكررم مررا دربررع 

فدرد كانرع معنيرر  , مررنو  والدجربر  والممارسراع الجوادير  المسررية  فري بالدهرا ثرم فرري أفاانسردان يير  مرن الفكرر وال
ولكن سر ان ما بدا واضةا أنوا دعيش في ديك الةدب  . أكثر من غيرها بالدصدي ليدفكير والدةرك دجاه ما يجري

 واالدجراهفير مصرادر الدمويرل احدهارا مةييا في أفاانسردان جعرل همروم أكثرهرا منةصررا فري إنشراء المعسركراع ودرو 
 ليةشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد والدجنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد لبنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء نفسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا  يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى أسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس دنظيمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع 

إلقامرر  ةكومرراع ..اإلراةرر  بةكومرراع بالدهررا )  : ذادرر  هرردفوا الددييرردي مررا حال هررو ( وهرميرر –وقرريرر   –سررري  )
لرى مرير  و ع رةع واندشرع منذ السبعينياع وخرالل الثمانينيرار   الديوفق نفس األسس  ( إسالمي   يى أنداضوا اى

 .قامع في دول  ربي   ديد  الديوهي المةاوالع . الدسعينياع 
 

  ..يسير في واد يخر, منوا وأن سير األةدا  وما نسددبل  , شعرع ةينوا أن الناس ودوجوادوا في واد
في ديك األيام بدرع في ذهني بداياع األفكرار الدري سأفصريوا فري هرذا البةر  بعرد أن دبيرورع وصرارع إلرى 

 . يوا النواهيشك
بعررض هررذه األفكررار مرر  رهررر ممررن ةررولي مررن المجاهرردين العرررب فرري فرري ديررك األيررام ناقشررع وأذكررر أنرري قررد 

, مبكرر  ي ديرك بردا لري أن أفكرار و , والدنظيرر  ممرن كران لورم دجربر  فري  رالم الفكرر والبةر  والكدابر , أفاانسدان 
فري ةينورا  –لدرد ادضرأ لري و  .لصةو  غير الجوادي فضال  ن باقي شراهأ ا, وبالا  البعد  ن واق  الجواديين 

 :ومن ذلك . كونع أساس الفكر  ..جمي  من الدنا اع المبدهي   -
وأن هاذه .. أن حرب لاصفة الصاحراء هاي بداياة التحاوالت الناشائة لان  ياام النظاام العاالمي الجدياد  .1

لصاليبية الدولياة و ليعتهاا دول وهام ا, وراء حكوماتناا فياا تالعدو الحقيقي الذي كان مخ أبر تالغ و  
وأن . الحقيقاي واالخ ار الاذي يجاب التصادي لاهالظااهر و جعلاتهم العادو و , الناتو ومن ورائها إسرائيل 
في معارك ومواجهات جهادياة   رياة محادود  ماب أنظمتناا الحاكماة  واالنخرا الدوران في فلك اتلداد 

ناه يصاب نهاياة فاي مصالحة االلاداء الحقيقياين ال . لن يكتب لهاا النجااو واهلل أللام رغام مشاروليته 
وأن القاتاال .. بحكاام مااا ةباات ومااا ماار ماان تجااارب , النااه يباادد ال ا ااات فااي متاهااات ال جاادو  منهااا

 .الذي و ع االدوار.والمقتول في ةوراتنا الجهادية تلك كان فريسة للعدو الحقيقي
بمااا فيااه المواجهااة القادمااة بااين , ونظااام لولمااة كاال شاايء , أن الحاارب العالميااة االمميااة القائمااة  .2

 .تحتاااج لنظااام مواجهااة لااالمي ماان جهتنااا  ..المساالمين وألاادائهم الااذين ظهااروا ماان الخفاااء للعلاان 
 .القائم آنذاك  لكلالمي في التفكير وأساليب المواجهة غير ذ
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لدري ديرع األمنير  ا أن بداياع نظام مكافةر  اإلرهراب الرذي ررةدر  أمريكرا وأوروبرا  برر سيسري  المرؤدمراع .1
دبرررردي أن المواجورررراع األمنيرررر  مرررر  الةركرررراع الجواديرررر  واألصررررولي   .. 5445مررررؤدمر مدريررررد فرررري مريرررر  

وأن هذا ,  بعد أن شودع درورا من الدرري  إلى اإلقييمي ,  اإلسالمي  دنددل إلى المجال األممي والدولي
والنشرار وأسراليب  صراالعواالدسيؤدي إلى إجواض كاف  أساليب  مل الجواديين من الةركاع والدمويرل 

 .ألنوا دعدمد  يى الةرك  في األفق العالمي بعد مرارددوا في بالدها .الدنظيم

تتجها  تلقائياا لتكاون , مان للماائهم ومةسسااتهم الدينياة  اكبير  اأن المةسسة الدينية الرسمية و  ال .4
اختاارت الركاوب رساميا  أنبعد .  ج ءا من العدو  وبمعنم أوضح ! ..ج ءا من النظام العالمي الجديد 

حياس ساتقوم هاذه .  في مركب أنظمتها الكافر  التي توظفت ضمن الحملاة الصاليبية اليهودياة الجدياد 
 .االجه   الدينية بمهمة اتجها  الفكري والشرلي الي مشروع مقاومة جهادية 

ا لن المشاركات ببحةه, والسيما االح اب السياسية ,  أن مدارس الصحو  اتسالمية السياسية االخر  .1
 من خالل موا ب في منتصا ال ريق مب الجاهلية العاتية الممةلة بأنظمة الرد , البرلمانية والحكومية 

وجرحءا مرن العردو مرن ةير  قصردع أو  .  سيةول بها الحال الن تكون أيضا ج ءا من النظام الادولي .
ال الشرر ي  وال ,  ع بجدواها ومبررادوراو الشعاراع الدي ال ددن  العجماوا, دةع سدار الددرج . لم ددصد 
فررري الجحاهرررر ودركيرررا ودرررونس ( الديمدراريررر  اإلسرررالمي ) خصوصرررا بعرررد الصرررفعاع الدررري ديددورررا . السياسررري 

وأنوررررا سررررددف إلررررى جانررررب ةكومادوررررا الدرررري أصرررربةع هررررذه األةررررحاب , والكويررررع واألردن ومصررررر وغيرهررررا 
 .ضد المجاهدين ,( !  الشر ي) جحءا من مؤسسادوا الدسدوري ( ! اإلسالمي )

كديك الدادم  من مصر وبالد الشرام وسرواها سرواء , أن الدنظيماع الجوادي  المدبدي  أو ةراموا ا دددع  .1
دبنري , الجوادير  الدادمر  مرن شرمال أفريديرا النوباع الداهم  أو الدي دشرع ببناء نفسوا كمعظم الدجمعاع و

وسرررييدوموا لويرررب الدرديبررراع األمنيررر  الجديرررد   .نفسررروا  يرررى أسرررس مدخيفررر  جررردا  رررن مسررردجداع المعركررر 
 .لمكافة  اإلرهاب وا  أ يم

بيشااور  )فاي ذلاك المكاان ,  (1881)أن الم لاوب غيار ممكان فاي تلاك المرحلاة رأيع , إحاء كل هذا و 
 .  الجهاديين مب أنه بةر  تجمب الجهاد و.  ولألسا(  ومعسكرات أفغانستان

فرري , مر  أةررد أبرررح المشراركين فرري مجرال الدررأري  والدنظيررر ليفكرر الجوررادي وأذكرر أنرري دبادلرع الةرروار مررر   
و  ..والةظرع بداير  دولرد قنا راع مشرابو  لدير , ليي  مدمر   يى سرأ بيع الشي  جالل الدين ةداني في بيشاور
وددييم , سدخالم بعض الدروس من أجل ا , قررنا الد و  لجيساع ددييم لمسار وواق  الفكر والةركاع الجوادي 

 يرى المسردوى الممكررن ..وفعرال  دردنا جيسردين  ..وددردير مرا يسرددبيوا فري المرةير  الدالير ,  دجربدنرا فري أفاانسردان
بدا أن الكل مدفق  يى أن  اصف  أمني  ديوح باألفق سردوب رياةورا أول مرا دورب  يرى باكسردان و  . من النخبوي 

وبردع ,  الشري   برد ا   رحام اغديرلالسيما بعد أن .  اندوى وأفاانسدان لدصفي  هذا الجم  الذي يبدو أن دوره قد
 ثرررررررررم إلرررررررررى ( منشررررررررردين) ثرررررررررم إلرررررررررى ( مدمرررررررررردين ) نرررررررررذر الةميررررررررر  اإل الميررررررررر  دةرررررررررول اسرررررررررم المجاهررررررررردين إلرررررررررى 

 (.االفغان العرب)دةع مسمى دراماديكي جديد هو .. .( رهابيين إ) 
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مايالد أفكااار لت اوير نظرياات لماال تلماس أأناي  ..وأذكار أناي  لات ذات يااوم ال ارب أصاد ائي فاي حينهااا 
ويبادو لاي أنهاا أفكاار  ,وتو عاات مخيفاة أناا متايقن مان خ ورتهاا واحتماال حصاولها  , للجهاد ألتقاد صاحتها
 يى أنوا ش مرن البيبير  واإلربراك الفكرري ليسراة  العربير   -لو ررةع   –وسدفوم  . اآلنمبكر  ال يمكن  رحها 

 .في أفاانسدان 
لجمر  بعرض رمروح وقيراداع الةركراع والدنظيمراع الجوادير   م5445مرير  الشرجا    كنع أود لرو امديكرعو 

  :باخدصارقنا ادي ديك ألقول لوم 
إما قنا   بعد  . وسدكون قريبا بمعظم أةحابوا وقيادادوا في خندق العدو ,أما الصةو  اإلسالمي  فدد أفيسع 

جبارا كي دجد لنفسوا مكانا فري , أن انةرفع  ما  مييا واى ألن الخيرار اآلخرر هرو الجوراد .النظرام العرالمي الجديرد واى
فأمامنا سندين أو ثالث  لنصل إلى رريق مسدود   -معشر الجواديين  -وأما نةن  .والمواجو  وهم قا دون  ن  

لررى الدفكررك األمنرري  مييررا, ةركيررا إال بررالدركيح  يررى  -ينررذاك بةسررب فومرري  -وال سرربيل لدفررادي هررذا المسررددبل , واى
أظرنكم بفرا يين  ومرا ,داييررا جرذريا شرامال .. اليب الدفكير والعمل العسكري واإل المي والبنى الدنظيمير  دايير أس

. 
كمرا أ ددرد ولم دكن قد دكاميع  ندي أبعراد نظريراع الداييرر المريوبر   ,لم يكن ذلك بالرب  معدوال وال ممكنا

دون ددررديم ةيررول  باالنردةارم مجرررد دبشررير وبوررذا سريكون مثررل ذلررك الكرال .أن ذلررك قرد ةصررل اآلن   -وأرجرو .  
 .واقعي  
للايهم مان البصاير   بحكام ماا فاتح اهلل ويسار,  رآهاالحقيقة أن مالمح الكارةة كانت واضحة لبع  من و 

معظمهام مان غيار المنهمكاين فاي أ ار تنظيمياة تحكام  بيعاة وكاان , لقد كانوا أفراد  الئال . والتجربة والفكر  
اتشاارا ات الفكريااة كافيااة فااي وضااوحها لتقنااب اآلخاارين بااالتفكير الجاادي  ك الخااوا ر وولاام تكاان تلاا. تفكياارهم 

 .لقد كان أمر اهلل  درا مقدورا .. وبضرور  إحداس ةور  داخلية في أساليب التنظيم والعمل 
 أن الدنظيمرررراع الجواديرررر  والةركرررراع والمةرررراوالع المسررررية  الدرررري ددرررروم  يررررى أسررررس, لدررررد ثبررررع مرررر  الوقررررع 

ألنورا لررم دسرردو ب الدةررول العررالمي ,  والفشررل االنرردثاردسرير  يررى رريررق  (  الورميرر  الدنظيميرر ,السررري , الدررير  )
ولرم  ,ذلك  ييوا  وانعكاسولم دفوم أبعاده السياسي  واألمني  , قرار النظام العالمي الجديد  بانرالقالذي ةصل 
صرها وهم حبد  شباب األم  في ذلك الوقرع كافير  ويفاق اإلخالم والدفاني لدى قيادادوا و نا االندفاعدكن ةرار  

 . ريهالدفادي المصير الذي بدع مؤشراد  لمن 
  اليورررم إال بعرررض المةاضرررراع فررري بعرررض المعسررركراع وفررري ,لرررم أسررردر  فررري ةينورررا أن أقررردم كبيرررر شررريء و 

,  اد المصرريأةرد ررالب العيرم مرن دنظريم الجور(  ةذيفر  الشري  أبرو )الذي أشرف  يير  ( مركح النور لإل الم ) 
من أجل إ راء دفع  فكري  في الساة  الجوادي  العربي  في بيشراور والدري دشركل الخرر الخيفري ليدواجرد الجورادي 

وكان من أهم المةاضراع مما ل   القر  بأفكرار  ,ألف مجاهد  20 يى ينذاك والذي حاد , العربي في أفاانسدان 
وكرران  (المعادلااة السياسااية للنظااام العااالمي الجديااد )ان بعنررو  م5445خررالل صرريف  ألديدوررامةاضررر  , بةثنررا هررذا
 :أن الصراع المدبل سدكون معادلد   يى الشكل الدالي :خالصدوا 
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 التيار الجهادي المسلح× النظام العالمي الجديد 

 
الحكااام المرتادون فاي بااالد + الصااهيونية اليهودياة و ليمتهاا إسارائيل + الصاليبية و ليمتهاا أمريكاا  : ]أي
الحركااات + الهيكاال الااديني الرساامي الهاال الساانة + ال وائااا المنحرفااة المعاديااة الهاال الساانة + مساالمين ال

 [ اتسالمية الديمقرا ية من الصحو 
 × 

 [. وهي  ليعة االمة في المواجهة.  التنظيمات الجهادية المسلحة ( ]في مواجهة )
 

 
( م4000 -5440)ألسررف أثبررع العدررد المنصرررم ولكررن ول ,لدررد أثررارع هررذه األفكررار جرردال كبيرررا فرري ةينوررا 

 .صةدوا بكل جالء 
ركرحع فيورا  يرى ضررور  الثرور   يرى الويكرل المنرافق لعيمراء , الةرواراع  أدبعع ذلك بسيسري  مرن الردروس و

والررذي كررران يةظرررى ولألسررف بددرررديس  جيرررب ةدررى مرررن الدرررراع األكبررر مرررن المندمرررين ليديرررار . أهررل السرررن   نررردنا
 ولررم يايررر فرري ذلررك ةدررى وال وقرروف أولهررك العيمرراء العينرري إلررى جانررب ةميرر  ,!ن السررالح الجوررادي ممررن يةميررو 

  مفسرردون فرري األرض ولجنرروده المررارينح  وا دبررارهم أن المجاهرردين لرر . قاهررد  اصررف  الصررةراء , (  شرروارحكوف )
!!.  

ومشرو ي   .واسدشراف مسددبيا كما ألديع  د  مةاضراع في مدوماع الدنظيم وفي ددييم ماضي الصةو  و
 ..وغير ذلك من األفكار الجديد  ... وضوابر ذلك , ندد العيماء 

وأن نتاائج العادوان الجدياد للام  ,كان واضحا أن شقة التغييار الم لاوب فاي التفكيار والعمال واساعة جادا 
 .. واستيعاب ما يجري لألكةرية حتم يسالدهم للم فهم  االمة و س ا من البالء القادم كان ال ما

دد بدأ دةدق أول ما أنذرنا ب   ندما هبع رياح  اصف  الصةراء  يرى شركل إ صرار أمنري  يرى األفاران ول
وشردع من ال يسردري  العرود  إلرى برالده فري أقررار الردنيا , فأخرجع معظموم إلى بالدهم  ,العرب في باكسدان 

ثرم ددالرع  . فري باكسردان وخفضع ذلرك الجمر  مرن  شرراع اآلالف إلرى بضرع  مهراع مرن المرراردين المخدفرين ,
نفجرراراع الةررادي  شررر مررن سرربدمبر بعررد  شررر ادفعرراع الرربالء ةدررى بياررع ذرودوررا اليرروم  يررى دررردد أصررداء دوي 

 .سنعرضوا في هذا الكداب ونسأل ا  الودى والرشاد  يسنين من بدء ميالد األفكار الد
 

************* 
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 ( م5599)مدريد   :المرحلة الُانية

 
و ررادع الشرررية  . األرض    ونثرررع يالف الررذين قرردموا ليجورراد فرري أفاانسرردان فرري كررال أقرررارهبررع العاصررف

ودداسرررمع بعرررض المرررالذاع المؤقدررر  أولهرررك .. األكبرررر لبالدهرررا لدواجررر  المررررارداع األمنيررر  والدةديدررراع والسرررجون 
يى هوي  جديد  دةع فصاروا مراردين   ,لجما اع جوادي  مسية   االندماءالمراردين أصال في بالدهم بدوم  

 رردع  وقبيررل ذلررك بفدررر  وجيررح  كنررع قررد (. االفغااان العاارب )المصررريأ الجديررد الررذي أريدرر   يرريوم الارررب باسررم 
األسرراس لجررحء كبيررر مررن  وهنرراك كدبررع بةثررا يعدبررر, ةيرر  كنررع أقرريم منررذ سررنين  , أدراجرري إلررى مدريررد فرري أسرربانيا

 :وكان بعنوان  .أفكار هذا الكداب 
وكنرع . صرفة  20كران بةثرا مروجحا يدر  فري نةرو . (   ياام المقاوماة اتساالمية العالمياةبيان من أجال  )

 االنفررارالجمر  الرذي يوشرك  يرى يوجرد ةي   ,أ ددد أن الساة  المناسب  لب  ديك األفكار ينذاك ما دحال بيشاور
وهم  .االندشاريرهم الذين بدا لي أن مص, يةميوا مع  أكبر كم ممكن من المجاهدين العرب  وكان غرضي أن. 

بةكم دجربدوم الجوادي  واى دادهم العسكري أجدر وأقدر من غيررهم  يرى العمرل وفرق ديرك األفكرار بةسرب ددرديري 
ولام يتلقاوا , النهم تلقوا تدريبا لسكريا لاليا . الني اكتشفت فيما بعد لدم أهليتهم لذلك  .ينذاك -الخار   –

 . اسي الال مالتوجيه العقائدي المنهجي الفكري والسي

 :ما ييي (  البة  )كانع خالص  األفكار الدي ةميوا ذلك البيان 
لمرحا م مرن   ودفنيرد ( اصرف  الصرةراء  ) رض لواق  المسيمين وما وصيوا إلي  والسيما إبان ةرب الخيي  

 لام أن  ياد لا لم ماننوتف. ود رو  لجوراد هرذه الةمير  . ح م بمشرو ي  نحول الصرييبيين فري  درر دار المسريمين 
 . صدام حسين هو معقد االمل في مواجهة الصليبين

إثبرراع أن الدرروى والدنظيمرراع الجواديرر  بررل وقرروى الصررةو  اإلسررالمي  ال دكفرري لمواجورر  هررذه الةميرر  اليووديرر  
ةياهوا وحجورا فري  ,وأن  ال بد من إ اد  موم  الجواد لألم  كامي   .الصييبي  العالمي   مداومر  إسرالمي   المير  واى

 . دكون في مدابي  هجم  صييبي  يوودي   المي  ,

ولريس  يرى  ,إثباع أن د و  األم  قارب  ال بد وأن يسدند إلرى  موميراع اإلسرالم والرد و  العارفير  ليجوراد 
ن كانرررع صررروابا فررري  مومورررا وال شرررك  –الفدويررراع الجواديررر  المعدرررد   و ,أسررراس الدفاصررريل العدديررر  والفكريررر     –واى

ويسرردوي فرري .  دجمرر   ييوررا كافرر  الدوجورراع اإلسررالمي  ليصررةو   , ودلااو  جهاااد ,و صااراع مفتااا باخديرراروذلررك 
الرد و  لدةريرر المددسراع شرعارا لرد و  , لرذلك واخدررع . فوموا كاف  شراهأ وربداع المسيمين خاصدوم و امدوم 

ي برردال مررن جورراد وررررح شررعار جورراد  رردو خررارج .إلندرراذ الةرررمين واألقصررى مررن اليوررود والصررييبيين  . المداومرر 
واخديرار جوراد اليورود ورأسروم   –بفضل خدماع  يماء أهل السن  األشاوس   –الةكام الذي لم دوضم  الشعوب 

 .أساسا لوذه الد و  إسراهيل والصييبيين ورأسوم أمريكا ودول النادو األوروبي  كعدو خارجي غاح

. ورب قرد ن    مسيمين وثروادوم و يرى رأسروا الرنفروأن بيع مال ال ,لوذا الجواد  االقدصاديإبراح أهمي  البعد 
واى ررراء هررذا .  وأن  يررى المسرريم أن يجاهررد دون قودرر  وقروع  يالرر  المسرريوب .وسردنوب هررذه الةميرر  مررا دبدررى منر 
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ألن بعرض . الذي غاب  ن رررح الجوراديين الفكرري ومرا يرحال غاهبرا, بعده الشر ي االقدصادي النوع من الجواد 
 !يعدبر ذلك خدشا في العديد السمة باب الناشهين من الشفدواء الجواد 

 –( المددسراع)البعرد الرديني  :أوال: مفدراح شرعبي لرد و  الجوراد مكرون مرن ثرال  أبعراد  اخدياروبالمخدصر  
 ( . النفر,الثرواع  ) االقدصاديالبعد :  ثالثا –(  اإلةدالل الخارجي )البعد السياسي : ثانيا 

بحيااس ال تعتمااد المقاومااة للاام هياكاال  ,ن لممارسااة المقاومااة الفرديااة دلااو  الشااباب ولمااوم المساالمي
 أسالوبوذلاك باختياار . بعا  أفرادهاا لادمارها والتقاال جمياب أفرادهاا التقاالومنظومات شبكية وهرمية يةدي 

بحيس ينتساب كال مشاارك فاي ألماال المقاوماة التاي . وليس تنظيما بالمفهوم المعروا, ( نظام لمل  )لمل 
حيااس يتكاماال بالجاادو  . (  المقاومااة اتسااالمية العالميااة )لمساامم واحااد هااو  ,يهااا لمااوم المساالمين يشااارك ف

وكااان هااذا لااب الفكاار  الحركااي  .الكاال النهاام ال راب ااة بياانهم  اللتقااال اآلحاااد وال يااةدي التقااال  ,لماال الكاال 
 .العسكري 

  : وهررررررررررررررررري باخدصرررررررررررررررررار. دةديرررررررررررررررررد األهرررررررررررررررررداف المعاديررررررررررررررررر  الدررررررررررررررررري يجرررررررررررررررررب اسررررررررررررررررردودافوا بالضررررررررررررررررررب 
والسيما أشركال . وفي  در دارهم ثالثا , وفي بالد العالم ثانيا , كامل أشكال الدواجد البشري ليعدو في بالدنا أوال 

, اليورودوخاصر  , فري بالدنرا . إلر  ..والثدرافي والسرياةي  واالقدصراديلعدو السياسي والعسكري والدبشيري ادواجد 
 يررى  اال دررداءثررم أي دولرر  ددررف معوررم فرري . امررل دول ةيررف النررادوثررم ك, ثررم روسرريا , ثررم بريرانيررا , ثررم أمريكررا 

 .اإلسالم والمسيمين

مخدصر بالدليل الشر ي يثبع ةل أموال ودماء كاف  أشكال ر ايا ومصالأ هرذه الردول والددرديم لرذلك بفدروى 
 .جامع  ليعالم  المةد  أةمد شاكر رةم  ا 

يمين الرذين سربق لورم الدردريب العسركري والممارسر  الددالير  ندب الجما اع والدنظيمراع الجوادير  وأفرراد المسر
ود ررو   مرروم النرراس ألسرراليب المداومرر  المدنيرر  مررن األ مررال الشررب   سرركري  إلررى  .برردء درردوير  جيرر  المداومرر  ل

إلر  بةير  دشرارك كافر  شرراهأ األمر  بورذا  ...أ مال الد اي  الديني  والسياسي  إلى الخرب والكداباع والشرعاراع 
 . ام   اندفاض جواد وهذه المداوم  المفدوة   يى شكل ال

ود و  األغنيراء  .د و  المجاهدين المداوميين إلى دشكيل سرايا صاير  دمول نفسوا من أسالب العدو المالي 
 .يل ود م من يريد الجواد وكفال  أسر المدضررين منوم و من المسيمين لدم

باإلضراف  . اسدوداف العردو الخرارجي أساسرا فري بالدنرا وبالدهرم د و  المجاهدين العاميين في المداوم  إلى 
لكرررونوم أسررراس ركيرررح  . إلرررى اسررردوداف كبرررار المردررردين مرررن ةكرررام المسررريمين وكبرررار الربدررر  األولرررى مرررن أ ررروانوم 

نمرا .  كماا حصال فاي التجاارب الساالفة, إلام ةاور  مفتوحاة  لحكوماتاة مب هولدم تحويل المواج .االةدالل  واى
ودةررريض هررذه  .وى الجرريش واألمرن المةييرر  فرري ةراالع الرردفاع  ررن الرنفس ضررد الددررل أو األسرر فدررر الدصردي لدرر

 .الدواع بالةسنى ليمشارك  في المداوم  بصفدوم جحء من قوى األم  

 .وبرماو  الحركاات اتساالمية التاي ساارت فاي ركااب النظاام العاالمي الجدياد  ,التنديد بالعلماء المنافقين 
ود ررو  هررذا الصررنف النررادر مررن العيمرراء   , ةررول العيمرراء المجاهرردين وااللدفرراف ررنوم  لالنصررراف ود ررو  المسرريمين

 .في كل بيدان المسيمين .لدياد  المداوم  الشعبي  
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 شررررررررعار يعبررررررررر  ررررررررن المداومرررررررر  ود ودوررررررررا وهررررررررو  بررررررررار   ررررررررن شرررررررركل يبرررررررررح المددسرررررررراع الثالثرررررررر   اخديررررررررار
 دةدورا اآلير وقرد كدرب  .االةرداللقضبان سرجن دردل  يرى خيف  (المسجد األقصى  –المسجد النبوي  –الكعب   )

ن ينَ َِ  الكريم   م  ؤأ ض  الأما َسَك َوَحرِّ ِ ي َسب يل  هللان  ال تاَكلنفا إ الن َنفأ المداوم  قيام  بيان من أجل : وكدب فوقوا)  َقات لأ 
 (.. اإلسالمي  العالمي 

 

كانرع ولمرا . وبث  بين المجاهدين هنراك ,  ب سرا  لنشر هذا الكدا م5445و دع إلى بيشاور في مري   ام 
لررم يشرررف   يررى  مييرر  النشررر الدرري شررميع جميرر  البيرروع والمضررافاع , هررذه األفكررار مررن الخرررور  بمررا ال يخفررى 

نسررخ  كانررع قررد ربعررع أيضررا  5000ةيرر  وح نررا نةررو .  والمؤسسرراع العربيرر  إال أربعرر  إخررو  رةموررم ا  دعررالى 
 . فيما أذكر  م5445 –يونيو ري  شور ودم ذلك بنجاح م . سرا  

بدوري   ورةيع  , بالرةيل  ن بيشاور وشر ع ديك الجموع . لبثع بوادر العاصف  األمني  أن اشددع  ثم ما
 . يخر معاقل المسيمين في األندلس.. ةي  اسددر بي المدام في غرنار . ثاني  

 
************* 
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 (م5991)لندن  :المرحلة الُالُة

 
منرررذ  ,ةيررر  كنررع قرررد انخررررع فرري د رررم ودأييررد الجوررراد الررذي نشررب فررري الجحاهررر.  5441 أواخررر  وكانررع 

وكرانوا وقرد اسرددروا فري  . وذلك من خالل معرف  قديم  ببعض رواده الذين كنرع أ ررفوم مرن أفاانسردان.  5442
لرك اندديرع لإلقامر  فري وبسربب ذ. لندن منشهين خيي  ليخدماع اإل المي  ليجما   اإلسالمي  المسية  في الجحاهر

أدت في النهاية إلم أن تةول  يااد  الجمالاة ..ومرت القضية الجهادية في الج ائر بمنع فات متعدد   ..لندن 
لبع  الجهلة والشاذين فكريا ممن التنقاوا أفكاارا  اتسالمية المسلحة بعد استشهاد  ياداتها المخلصة الوالية

بترتياب اساتخباراتي ذلك و  , ع  االفكار ذات االصول الجهاديةمم وجة بببين التكفير واتجرام والجهل  تتراوو
 .م1886 مما أود  بها إلم البوار والفشل والتحلل مب أوائل , محكم 
مررن البررراء  مررن الجما رر  المسررية  ومررا يلررع إليرر  األمررور  -دينررا و دررال  –ينررذاك ولررم يكررن مررن بررد  أمامنررا  

بعنوان  ا ع كدابدوقد أ د ..نبذ  ديك الدجرب  إن شاء ا   إلىصل السادس وسأشير في الف.  بالجواد في الجحاهر
 .قريبا إن شاء ا   وسأنشره(.  م5441-5499شواددي في الجواد في الجحاهر مخدصر  : )

هري الصردم  الدري , واألمر ذو العالق  بين دجربدي م  الجواد الجحاهري وأفكرار هرذا الكدراب الرذي برين أيردينا
بإخراجررر   رررن مسررراره , فررري لنررردن بنجررراح المخررررر الررردولي واإلقييمررري فررري إجوررراض الجوررراد فررري الجحاهرررر واجوناهرررا

بسربب مرا وررروهم بر  , و حلر   رن جمراهير المسريمين فري الجحاهرر وخارجورا, والسيرر   يى قيادد  ودفكيك  أمنيا 
رغررم نجاةادرر  . ذابأ أيضرراالجحاهريرر  باسررموم مررن مرر االسرردخباراعاردكبدرر   المسرريم أو مررا, مررن مجرراحر ضررد الشررعب

ورغرررم دررروفر أفضرررل ظرررروف النجررراح الدررري دررروفرع لةركررر  جواديررر  فررري العصرررر  , العسررركري  والجماهيريررر  البررراهر 
أكررد  نرردي  رردم جرردوى المةرراوالع المةييرر  ليجورراد فرري ظررل النظررام .كانررع ديررك الدجربرر  درسررا قاسرريا لدررد . الةرردي 

 (.أي الةركاع الجوادي  اإلسالمي  )إرهابا والمواجو  العالمي  لما سمي  , العالمي الجديد 
لررى أواخررر  م5441ومنررذ أواخررر  مرر  بعررض الخرروام مررن  ,بررذلع سررا اع مرولرر  ليدأمررل والةرروار م5441واى

لددييم أسباب فشل المةاوالع  . نخب  الجواديين المديمين من كوادر األفاان العرب والدنظيماع الجوادي  في لندن
 :ي العصر الةدي الجوادي  المسية  المدكرر  ف

 – م5411الجحاهررررررررررررر  – م5410دركيررررررررررررا  – م5411 مصررررررررررررر – م5411 سرررررررررررروريا -م5411المارررررررررررررب  ]
الجحاهرررر ثانيررر   – م5494ليبيرررا   – م5495مصرررر ثانيررر   – م5494 – م5411سررروريا ثانيررر  والدجربررر  الروييررر  

: ن البيررردان مثرررل  ررردا الدجرررارب المةررردود  لايرهرررا مررر[ ... م5441 – م5442ليبيرررا ثانيررر    – م5441 -م5440
 .دونس واألردن واليمن ولبنان وغيرها 

قارنا فيوا بين الفشل في كل ,  وقد شكينا لوذا الةوار والدراس  شب  ندو  غير مندظم   ددنا لوا  د  لداءاع
وبرررين النجاةررراع العسررركري  فررري الدجرررارب الجواديررر  الجبوويررر  ليمسررريمين فررري كرررل مرررن ,  ديرررك المةررراوالع الدنظيميررر 

كما  رضنا لدراس  البوادر الجديد  أل مال الجواد الفردي الدري بردأع دةصرل  .أفاانسدان  –الشيشان  – البوسن 
 .بوا بعض شباب المسيمين هنا وهناك الدي قامو .  منذ ةرب الخيي 
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قد شكيع  ,وأسدري  الدول أن دأميي ديك األيام ومةاوالع البة  والكداب  في بعض الخوارر في ديك الفدر  
أساسررياع األفكرررار ( بيررران المداومرر  اإلسررالمي  العالميررر  )باإلضرراف  لمرررا كنررع قرررد دوصرريع إليرر  مرررن أفكررار  نرردي 

 .الدفصييي  لوذا الكداب الذي بين أيدينا اآلن
إثرر اسردرال ي  , وقد ةميع هذه األفكرار فري صردري وهراجرع بورا بعرد قرراري بالرةيرل كييرا إلرى أفاانسردان

 وبعرد مرا بردا لري واضرةا أن بروادر. ان من دخول كابل واى رالن اإلمرار  اإلسرالمي لوا مردين بعد دمكن ةرك  رالب
حوابعوا في   وأثرع أال دنالني , هبوب  اصف  أمني  شديد   يى اإلسالميين والسيما الجواديين في أوروبا دددرب
 ..لندن الدي فددع  ذردوا الديمدراري  األصيي   ند ما  اشرع الكاوبوي األمريكي 

 
************* 

 
 ( 4005 - م5991) أِغانستان  : المرحلة الرابعة

 
واسدمرع إلى خروجنا منوا  نرو  أواخرر ديسرمبر ,  م5441سدان في شور أغسرس نبدأع هجردي إلى أفاا

 .  م4005
السربب ذي الصري  منورا بمراد  هرذا الكدراب هرو المشرارك   ,لدد كانع هجردي إلى أفاانسدان ألسباب  ديد  و 

سرراهيل دما كانع جو  الدي في الموا ودشرارك فير  , حال دحداد ةد  م  النظام العرالمي الجديرد الرذي ددروده أمريكرا واى
قمرع   اسردرالع وقرد شرجعني  يرى ذلرك أمرور لمسردوا خرالل رةيدريّ  . ةكوماع الررد  فري برالد العررب والمسريمين

 :ومن أهم ديك األمور .ار بوما قبيل الدرار بالوجر  نواهيا وذلك خالل العام الذي سبق ذلك الدر 

ودبني  أفكارا ليمواجو  م  أمريكا وقنا اع أممي   ,انددال الشي  أسام  بن الدن ونخب  إدارد  إلى أفاانسدان 
 .( إخررراج المشررركين مررن جحيررر  العرررب ) ود ودرر  لألمرر  اإلسررالمي  لجورراد أمريكررا دةررع شررعار  ,لديررك المواجورر  

وقد دبين  م5440 دا من ديك الدي نضجع  ندي  يى مراةل منذ ةرب الخيي  قريب  جأفكارا  -أخيرا  -ودبني  
  ورأيرع فرري دبنيرر م5441خررالل حيراردي لوررم سررن   ذلررك مرن خررالل  ررد  ةرواراع معرر  ومر  بعررض الدررريبين منر  لري

مرا لو . بما ليشي  أسام  مرن مكانر  ودراري ,  الصةيأ باالدجاهألفكار من هذا الدبيل فرص  ةديدي  لندل المواجو  
ورغبرع . لديك المواجو   كما دصورع ةينوامكن مواصفاع شخصي  كرمح وال عواإلمكانياةباه ا  من الخصال 

بعرردد مررن  يكمررا دوقعررع بعرد لدرراه. برأن أسرراهم وأن أكررون ةاضررا فرري هررذه المواجور  الدرري سرردنريق مررن أفاانسردان 
 .كبار رالبان أيضا  

وذلاك . انية محجا للمجاهادين والمهااجرين فاي سابيل اهلل بدا لي واضحا أن أفغانستان سوا تكون مر  ة
وكذلك  . 1885بسبب العواصا االمنية للم الجهاديين في مختلا دول العالم والتي بدأت ت داد شراسة منذ 

وتصاورت أن مجتمعاا جهادياا مناسابا ساوا  . بسبب نجاو  البان في تكوين ناوا  دولاة تاوفر ملجاأ آمناا لهام
جذبني الن أكون حاضرا فيه كي أساهم بالدلو  إلم هذه االفكار التاي آمنات و د  , انستانيتكون  ريبا في أفغ

 .بها
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أن إمكانير  , والمعامي  الةسن  الدي القوا بوا العررب الموراجرين إلريوم  ,بدا من رسوخ قدم الرالبان وةكموم 
سدكون ممكن  من أجل إ داد نوا  , بان دنفيذ برام  لإل داد والددريب والمشارك  العميي  في الددال إلى جانب رال

 .إن يسر ا  ذلك  .جيل المواجو  العالمي  الدادم 
 

قنا راع شرر ي  ذادير  برالوجر  إلرى دار اإلسرالم الوليرد  وددرديم  هذه األسباب باإلضاف  إلى أهرداف خاصر  و
 .لعحمالعون لوا جعيدني أجد السير في هذه الوجر  الدي أقدمع  ييوا بكامل الدنا   وا

فدد دداررع الجما اع الجوادير  ورمروح األفاران العررب ودنظيمراع الجوراد وكثيرر  ,وفعال وكما دوقعع ذلك 
 مررررررررا أسررررررررميد وبرررررررردا أن (  4005 – 5449)حدهررررررررر ذلررررررررك خررررررررالل األ رررررررروام او  ,مررررررررن األفررررررررراد إلررررررررى أفاانسرررررررردان 

اء وبعر  األمرل مرن جديرد فري ونشرر بشركل أذهرل األ رد .قرد بردأ فري أفاانسردان(  الشو  الةاني لألفغاان العارب) 
بةير  أصربأ هرذا الجمر  مرن جديرد أمرال مرن يمرال األمر  .. أوسار الجواد وأنصاره في العالم العربري واإلسرالمي 

 .بل أكبر يمالوا .. اإلسالمي  
, وأضفع الشعاراع الميدوب  والنشار اإل المي الذي أريد  الشي  أسام  بشخصيد  الداريخي  في أفاانسدان 

دريعادورا فري  ولعبع ةد  رد  الفعل األمريكي   ييوا ودسيير إ الموا الضوء  ييوا مرن أجرل دبريرر.  مميحارابعا 
 ,والدجرراوب الجمرراهيري الواسرر  فرري أوسررار األمرر  اإلسررالمي  المدوررور  ,  الدواجررد فرري المنردرر  العربيرر  واإلسررالمي  

مثرل مرا ةصرل ,  صا د األةدا  في أفاانسردانوكذلك ةرار  المواجواع الجوادي  في بعض البؤر األخرى إبان د
صررفاق  باإلضراف  إلرى  واشردداد ةرد  المعرارك فري الشيشران فري نفرس الوقرع, اإلندفاضر  فري فيسررين  اشردعالمرن 

سرردار ةكومرر  رالبرران  والةشررد الرردولي  ,الوجمرر  األمريكيرر  و ررداهوا المعيررن ونواياهررا بدصررفي  اإلمررار  اإلسررالمي  واى
والسياسي واإل المي ضد أفاانسدان وضرد الجمر  الجورادي األممري  االقدصاديالةصار الذي ةشدد  في  ميي  
أضررفى كررل ذلررك  يررى الوسررر جرروا مالهمررا  نرردي لنضرروج أفكررار مررن قبيررل الدرري فرري هررذا  .الررذي دشرركل فرري كنفوررا 

 . قريب  من ذلك وبدا أن بعض الجواديين من الددماء قد دوصيوا لدنا اع  .الكداب 
للاام مسااتو  تاااريخ  وذلااك الجمااب الهااام جاادا, تعرا  تاااريخ وأحااداس تلااك المرحلااة ولاايس هنااا محاال اساا
ولعال اهلل ييسار  ,وأجدني راغبا جدا في الكتابة لن تلك المرحلة الهامة العاصفة  .الجهاد في العصر الحديس 

 1886يهم لي ذلك من أجل تغ ية أحداس ما مر معنا للم صعيد االفغان العرب منذ نشأ   الباان و ادومنا إلا
لم ما بعد أحداس الحادي لشر من سابتمبر ,  ودور ذلاك التجماب فاي تلاك المرحلاة وماا بعادها إن ,  2111وا 

 .يسر اهلل لي ذلك
ن كانع هام  من ذلك ولن أ رض هنا لدفاصيل كثير   إال لما يدعيق منورا بأفكرار هرذا البةر  ودرورهرا  , واى

 : ا يييوما يومني من ذلك هنا هو م .وسر ديك الدجرب  
ع والمناقشاع الدي شرةع فيوا معظم أفكار هرذا الكدراب لعردد مرن ءامن اليدا بدا لي واضةا من خالل  دد

أو يخرررين وفرردوا .  موجررود  فرري السرراة  هنرراككانررع قيرراداع الديررار الجوررادي والمشرررفين  يررى جما رراع جواديرر  
فس األسررس والمفرراهيم الفكريرر  والةركيرر  أفاانسرردان مررن أجررل إنشرراء جما رراع جواديرر   يررى نمرروذج ديررك الداهمرر  بررن

والدنظيمراع واألسرس الدري , بدا أن  موموم ممدير  قنا ر  باألهرداف الدري رسرموها ألنفسروم . الددييدي  ليجواديين 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  58  [  
 

وأن . وأنورم غيرر مسردعدين إلةردا  أي ندير  جوهرير  ليدفكيرر والعمرل  يرى أسرس جديرد  !. أقاموا  ييورا أ مرالوم 
دريررد  ,إنشرراء دنظيمرراع سررري  قرريرر   )وهرري !! مررا دررحال سرراهد   نرردهم ,  5440 ييوررا سررن   الفكررر  الدرري فررارقدوم

قامر  ةكومراع إسرالمي   يرى  ,أو أ مال  صاباع من أجل اإلراة  بةكوماع بالدهرا  ,إةدا  ثوراع شعبي   واى
اء ودردريب وةشرد هو أنوا مةر  إنشر -من جديد  –من أفاانسدان ديك الدنظيماع وكل ما دبداي  .  !!(أنداضوا 

مر  قنا راع ددفراوع  نردهم مرن  ,فرارا من الوجم  الدولير  لمكافةر  اإلرهراب , أو مالذ يمن لكوادرها و ناصرها ,
ةيرر  ددرردرج ... وشررر ي  أميررر المررؤمنين  ,ةير  الدنا رر  باإلمررار  اإلسررالمي  ودار اإلسررالم الناشرره  فري أفاانسرردان 

.  إلى الدنا   الدام   ند الربعض ,( ! السيفي  ) ينسبون أنفسوم إلى   ند  بعض من الدنا اع من اإلنعدام الدام
أما المعرك  العام  م  الوجم  الصرييبي  اليوودير  فيرم يبرد أنورا دشركل همرا  مييرا لديرك الدنظيمراع إال  يرى صرعيد 

وال , مااات تلااك التنظي  ولاام يساات ب الشاايخ أسااامة والقالااد  أن ي ح حااوا .الدعررارف العررام مرر  قضررايا المسرريمين 
معظم الشباب الذي  دم لهذه االهداا لن  نالاتهم تلك من أجل تبناي  نالاتاه باأن المعركاة  اد أصابحت ماب 

إلم أن جاءت هجمة أمريكا للام اتماار  وتاداليات أحاداس سابتمبر فأ نعات أمريكاا الكال بتارك  .أمريكا فحسب
فصريوا فري هرذا الكدراب مرن قبرل أباألفكرار الدري سمن ناةي  أخررى رأيرع دفومرا وقنا ر   .أهدافهم والتفرغ لحربها 

 .بعض قدماء اإلخو  من المسدديين  ن الدنظيماع ذاع األهداف الدرري 

 اقدنعرعبدا لي أن الجو  الوةيد  الدي دديم كثيرا من جوانب  ميوا الةركي   يى أسس شبيو  باألفكار الدري 
وناهبرر  أبررو ةفررم , والسرريما الشرري  أسررام   –قرد أدركرروا فوررم (  الدا ررد  )هرري دنظرريم الشرري  أسررام  بررن الدن  ,بورا 

: وأن الواجرب هرو . وأنر  ال يصريأ ليمرةير  الدادمر   ,المةيير  قرد ولرى الدررير  أن حمرن الدنظيمراع  – رةمر  ا  
ةشد األم   يى مواجو  العدو الخارجي ممثال بأمريكا والدركيح  يى شعار إخراجوم من جحير  العرب ودمر  هرذا 

وهرو ذاع مرا . وببعد دف   دوان أمريكا  يرى  مروم المسريمين .  لصراع م  اليوود ةول فيسرين واألقصىببعد ا
 . مةاضراع والكداباع منذ ذلك الوقعوسجيع في   ددا من ال,  5440كنع قد دوصيع إلي  سن  

شكل مسددل أسسع معسكرا ومجمو    ميع ب, ثم و بعد دراس  كل اإلمكانياع المداة  لي ليعمل والعراء 
ودعاميررع  مباشررر  مرر  أميرررر . مثررل كافرر  الدجمعرراع والدنظيمرراع العربيررر  األربعرر   شررر الدرري ا درررف بورررا رالبرران 

 ,فري معسركر أنشرأد  فري إةردى الدرعراع العسركري  الدابعر  لرالبران  ادخذدر بدأع من خرالل مركرح و . المؤمنين 
بررر  هرررذه األفكرررار  فررري, ض األمكنررر  األخررررى ع الدررري  درررددوا فررري بيدررري أو فررري بعرررءاومرررن خرررالل  شرررراع اليدرررا

وأظررن أن الفكررر  قررد دبيررورع  بررر ديررك النشرراراع ةدررى وصرريع إلررى الصررور  الدرري سأ رضرروا فرري هررذا  . ودرويرهررا
 .الكداب

ديرك , شدميع  يى دفاصريل هرذه األفكرار مرن الناةير  األيدلوجير  والةركير  اوكان من أهم ديك الدوراع الدي 
وهرري ةسررب دسيسرريوا  ,أوسررار المجاهرردين العرررب وبعررض المجاهرردين مررن وسررر يسرريا فرري واونشرررد واالدرري سررجيد

 :الحمني كما ييي

 . ( دقيد  40 ) أشرر  1وهي في  ( وا ب المسلمين اال مة والمخرج : ) أوال  

 (.دقيد   40 ) شرير 45وهي في   ( وكيا؟ لماذا ؟ ,الجهاد هو الحل)  :ةانيا  
 (.دقيد   40 )أشرر   50وهي في  ( العالميةالمقاومة اتسالمية  ) : ةالةا  
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 وقررررد سررررجيع  ( الماااانهج–ال ريقااااة  –الاااادلو  : ساااارايا المقاومااااة اتسااااالمية العالميااااة ) : رابعااااا  
 .سا    51أي نةو ( سا اع   1)أشرر  فيديو  1 يى 

 21و ااد سااجلت بتاااريخ  ,ديويااوأهاام هااذه المحاضاارات ماان حيااس شاارو الاادلو  وال ريقااة هااي أشاار ة الف
محاضارات فهاي مجمولاة , وأما أوسعها من حيس المقدمات الفكرية والسياسية الشرلية .  م2111س س أغ
والاذي ( معساكر الغربااء  )الاذي دلوتاه فاي معساكرنا  م1888و د سجلت فاي سابتمبر (. الجهاد هو الحل ) 

 . رب كابل العسكرية التابعة ل البان(  رغة ) في  الد  أ يم 
ع فرري مخديررف المواضرري   بررر دروس يكاسرر شرررير  10أفكررار هررذه المرراد  فرري نةررو كمررا دبعثرررع كثيررر مررن  

وكرذلك مرن خرالل . نشرردوا ينرذاك صرفة   100وكذلك في خمس  أبةا  دد  فري نةرو , خالل ديك الفدر  لديدوا أ
ي ةير  كران هرذا مجمرل اإلندراج الفكرري الرذ(.. قضايا الظاهرين  يى الةق  )مجي  غير دوري  أصدردوا بعنوان 

 (. م4005 -  5441 )قدمد  خالل الفدر  
الظااروا العامااة المتعلقااة بوضااب  فقااد حالاات  -مجمولااة معسااكر الغرباااء  –ورغاام الجهااود التااي بااذلناها 

ضاب أدون أن . ةم ما تاال مان تاداليات سابتمبر وساقو  اتماار  , المجاهدين العرب وال البان  في أفغانستان 
إال أناي ألتقاد أناه  اد كاان فاي هاذا .ا حاولتاه فعاال مناذ إنشااء المعساكر وهاو ما, هذه االفكار موضاب التنفياذ 

مان أجال , جدياد بضرورتها لوضب منهج وأسلوب لمل  ا تنعتاتنتاج المفصل لرضا وافيا لتلك االفكار التي 
وأول , وهو ما أفعلاه اآلن ,ولعل اهلل يتيح لنا فرصة فنستأنا المسير  .هذه المواجهة العالمية التي نخوضها 

أو يعيننا للم تسليم هذه الراية لمن يقيضهم لها من بعدنا من المجاهدين فاي سابيله .  ذلك نشر هذا الكتاب 
فيكاون فاي مةال هاذه الكتاباات أداء لجا ء مان .  للم  ريق الظاهرين للم الحق في هاذا ال ماان إن شااء اهلل

 ..أمانة
جرراءع أةرردا  سرربدمبر  , النواهيرر  فرري كابررلوفيمررا كنررع أةرراول وضرر  كدرراب يجمرر  هررذه األفكررار بصرروردوا 

وليندوي بنا المراف ةاليا في . لندخل في سياق الةد .. وباكسدان وما دال من ددا يادوا في أفاانسدان م4005
جبيررري فررري مخبأنرررا ال,  اآلن  أضررر  اليمسررراع األخيرررر  لورررذا الكدرررابةيررر  , .. واالخدفررراءمرةيررر  الشرررداع والدشرررريد 

 . الجميل 
************* 
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 ( م4002 – م4004)باكستان    :المرحلة الخامسة

 م4005تداعيات أحداث سبتمبر 

 
وحخررم رد  الفعررل األمريكيرر  والوجمرر  الاربيرر  ,  4005حاددنرري درردا ياع أةرردا  الةررادي  شررر مررن سرربدمبر 

العربررري الصرررييبي  المبرمجررر  مررر  الدوجررر  اليورررودي العرررالمي المدعررراون مررر  قررروى الررررد  وأجورررح  النفررراق فررري  المنرررا 
حاددنري برل مألدنري قنا ر   بمررا كنرع قرد دوصريع إلير  مرن أفكررار ةرول أسريوب المواجور  الرالحم لوررذه , واإلسرالمي 

الدي بدأع بدياد  أمريكا لينظام العالمي الجديد وةميدوا الصييبي  م  الدةالف الدولي فري مرير   .الةرب العالمي  
سبدمبر بكل صفاق   55اسدعينع بعد أةدا   و انفجرعى والدي ددرجع ةد , يى جحير  العرب والعراق  5445

. بل كافر  المعمرور  كسراة  ةررب مر  اإلسرالم والمسريمين ةيثمرا وجردوا  , لدشمل كاف  العالم العربي واإلسالمي ,
 ضمن برنام  اجدثرا  شرامل قراهم  يرى المفوروم الصرييبي اليورودي لصرراع الةضراراع الرذي دبندر  أمريكرا والاررب

 .وراءها الذي ييو  
وكرررم . ةدرررى  يرررى لسررران األمرررريكيين أنفسررروم , وقرررد أصررربةع شرررواهد ذلرررك فررري وسررراهل اإل رررالم مررراد  يوميررر  

فري , وهو صةفي ومةيرل سياسري مرن الةرحب الرديمدراري فري أمريكرا (  جفريى سدراينبرغ ) دعجبع من صراة  
جراء فيورا خالصر  مامرن كران و  (م 4004شور يوليرو  )أجراها م  الفضاهي  السوري  في , الفةوى مدابي  خرير  

: 
, أن هناك كارث  مدبي   يى أمريكا والبشري  بسبب السياساع الدي يدبناها الةحب الجمووري بح ام  بوش  )

 . وغيرررهم( نيكسررون)و( هينينادررون)و( سررنجريك)نرري  يررى فيسررفاع والدرري ددضررمن مبرردأ صررراع الةضرراراع الررذي ب  
و يعددردون أنر  قرد .   يرى الميرونين فري األرضالمسريةي العنصر األبريض وأنوم يبنون أفكارهم  يى مبدأ سيرر  

وأنوم يخررون في سبيل ذلك لوقف الدددم الصرنا ي ليردول  ,ةان الوقع لديام إمبراروري   المي  بح ام  أمريكا 
 فرري مررن السرركان غيررر البرريض% 90ولنشررر األوبهرر  واألمررراض مررن أجررل الدرويررر العرقرري ليدضرراء  يررى ,  الناميرر 

 !األرض 
وقرال .  فري الشررق األوسرر االسرددرارإةرالل ح م أو , إحاة  الةكوم  العراقي  مسأل  وأن الدضي  أكبر من  

بسربب نشراروا العسركري العردواني فري كثيرر  ,  رالمي واقدصراديمرالي  انويراربأن الوالياع المدةرد   يرى أ دراب 
دشرررريعاع مرررن أجرررل ذلرررك فسرررن .  ريكيررر  الكبررررىوأن بررروش يةررراول أن يمنررر  إفرررالس الشرررركاع األم. مرررن المنرررارق 

. ةدررى مررن الرردول الةييفرر  ألمريكررا  االسررديرادووضرر  الضررراهب والرسرروم  يررى , اقدصررادي  غيررر مدروسرر  العواقررب 
وخدم قول  بأن هناك كارث  مدبي  بسبب سياساع بوش , ... فأوجد مشا ر هسديري  ضد أمريكا في الدول األخرى

 ( .الموم أنوا قريب  .. أو أكثر أو أقل أو خالل سن  .. خالل أسبوع  ,لم بأمريكا والعاسدةل قريبا 

بيننرا وبرين الرروم ن شواهد مرا يةرد  اليروم درد م إلرى ةرد كبيرر الدوصريف الرذي  رضرناه لربيعر  المواجور  إ
ء مررن إلررى أي  نررا , بةيرر  لررم دعررد دةدرراج الررد و  إلررى المداومرر  وفررق هررذه الدصرروراع ,المعاصرررين بديرراد  أمريكررا 

ةير  قردموا ,  فدد قام العدو وةيفاؤه بددديم كل الشواهد والدواف  الالحم  إلةدا  الدنا ر  بالمداومر  .أجل اإلقناع 
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 , يرى الدفكيرر فري المواجور اإلسالمي   بةي  دةمل أكثر الشراهأ مسالم  وقعودا في األم  .بكل شراس  و دواني 
 . هذا العدوضد د والمداوم  العالمي  الشامي  مما يسول وا  أ يم موم  الدا ين إلى الجوا

و رردم جرردوى بررل . المعركرر  الوةيررد ادجرراهبررل فرررض  - الررذي سأفصرري  فرري هررذا البةرر  -أثبررع الواقرر  الجديررد 
غرحو و   4005لدرد دردولع المعركر  بعرد سربدمبر .بإةردا  صررا اع جوادير  قررير  مةردود   االدجراه دم إمكانير  

فررض العردو نفسر   يرى كامرل سراةادوا دفا را  رن ةي   ,لما بعدها سدعداد العدو وا 4001العراق ثم أفاانسدان 
هررذا ناهيررك  ررن دةرررم أو دفكررك معظررم إن لررم يكررن كافرر  البنررى والدنظيمرراع الجواديرر  المةييرر   .وةيفاهرر  وصررالة  

ا الواقررر  وأظرررن أن فررري هرررذ .غيرررر المدكافهررر  نواهيرررا ألررررراف المعركررر   عواإلمكانيرررا, بسررربب هرررذه الةميررر  الراغيررر  
دايير رريد   الجوادي الجديد ما ياني  ن كثر  النداش إلقناع من دبدى من الكوادر والكياناع الجوادي  بضرور  

 .الجديد ليمعرك   االدجاهالدفكير والعمل وفق 

الدفكيررر فرري إرهاصرراع ودرردا ياع أةرردا  سرربدمبر درررويرا مةرردودا ومومررا  يررى بعررض األفكررار  أةررد  لرردي  
 .البة  في مناسبادوا مشيرا إلى ذلك إنشاء ا   سأثبدوا خالل

مررن أةرردا   الميرر  قررد أدخيدنررا ربمررا  فرري دسيسررالع أةرردا  دالهررا أ ددررد باخدصررار أن أةرردا  سرربدمبر ومررا 
وهراهو العرالم يسرير نةرو أن يمدير   .وا  أ يرم الدي أخبرنا  نورا رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم المالةم والفدن 

وهاااهم المةمناااون  .والمنررافدين إشررراف أمريكررا وأسرريادها اليوررود وةيفرراهوم مرررن الصررييبيين والمردرردينب وظيمررا   جررورا  
تماماا  , يفرون بدينهم من  رياة إلام أخار  ,مشردون في االر  ال يجدون ملجأ يةون إليهغرباء المجاهدون 

وفري كثيرر ممرا يجرري  .ناةالةلاة المةم انحصاارو د تكاون االماور تساير نحاو  .كما أخبر صلم اهلل لليه وسلم 
ميررحان وهرا هرو  ..شرواهد قرد أخبررع بورا يثرار السرن  برل وةدرى بعرض اآلثررار الروارد  فري بعرض كدرب أهرل الكدراب 

ليثيررر  المؤمنررر  وفدنررر  ليرررحاهاين  رررن هررردي شرررريع  ا  مرررن  ابررردالء , خدرررل بشررركل صرررارخ بيننرررا وبرررين أ رررداهنايالدررروى 
جررورا وظيمررا وددرردا ى األةرردا  نةررو ظوررور المورردي  ييرر  السررالم بةيرر  دمديرر  األرض  . المندسرربين لوررذا الرردين

وقرد دكرون الخيرراراع أمرام العصررب   .ليدرود مسرير  المواجورر  ولريمأل األرض قسرررا و ردال بعرد أن ميهررع جرورا وظيمررا
وأن  يينرا  .قردم نةرو األخردود  مةصور  بالصبر والصمود والدضةي  والثباع والدددم بإيمران ورسروخاآلن المؤمن  

ولكرن  .بعد ذلك وفي وقع ليس ببعيرد إن شراء ا ذرارينا المصابر  دةع راي  الدسر والعدل  لثباع ةدى نكون أوا
واسررردمراري  الراهفرررر  الظررراهر   يرررى الةرررق ددادررررل  يرررى هرررذا الرررردين . فريضررر  الجوررراد الماضررري  إلررررى قيرررام السرررا   

فرإذا  .هو أمر ثابرع فري ديننرا, يأ الدجال منصورين ال يضرهم من خذلوم وال من خالفوم ةدى يدادل يخرهم المس
ومرن راهفر  إلرى  ,كان  يينا أن نسعى أن نكون من هذه الراهف  ونداب  ةمرل الراير  ودسرييموا مرن جيرل إلرى جيرل

بةيرر  أنرر  لررم يعررد , فررإني أ ددررد أن الخيرراراع العمييرر  قررد أصرربةع مةصررور  بةكررم الوضرر  الدرراهم لرردينا , راهفرر  
مقاوماااة )  سرررعيا إلرررى قيرررام . سرررب رررررق مرررن قبيرررل هرررذه الدررري سرررأررةوا فررري هرررذا الكدررراب أمامنرررا إال المداومررر  بة

 .وأن األمر أكبر من أن يد   يى  ادق النخب  من هذه األم  .  شامي  لوذا العدوان(  إسالمية لالمية
 وذلرررك .لدرررد كررران الوجررروم المظفرررر ليشررروداء األبررررار الدسرررع   شرررر  يرررى  درررر دار الكفرررر والرايررران أمريكرررا  

فرررةموم ا  وأجررحل ..  مررال جبررارا وداريخيررا بكررل المدرراييس .والعسرركري   االقدصررادي دوا آبضررربوا فرري صررميم منشرر
  .مثررررررررررررروبدوم ومثوبررررررررررررر  كرررررررررررررل مرررررررررررررن أ رررررررررررررد وسرررررررررررررا د فررررررررررررري إخرررررررررررررراج ودنفيرررررررررررررذ هرررررررررررررذا العمرررررررررررررل الدررررررررررررردري الفرررررررررررررذ
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فاي خاصاة   والظاروا التاي سابقته, وبصرا النظار لان بعا  الحيةياات المتعلقاة بمالبساات إ االق الحادس 
وكاذلك بصارا النظار . وللم صعيد التجمب الجهاادي العرباي فاي أفغانساتان,  للم صعيد  البان,  أفغانستان

السايما فاي أفغانساتان ومان ةام , و ريقة إدارتهاا لن تداليات الحدس و بيعة المواجهة التي حصلت من بعده
وهاي أماور ال محال لتفصايلها  . وهي حيةيات جادير  بالبحاس والتاأريخ واساتخالش العبار والادروس.  باكستان

بصاارا . فااي ةنايااا هااذا الكتاااب إن شاااء اهللوساايأتي بعاا  أ رافهااا ,  هنااا لخروجهااا لاان موضااوع هااذا الكتاااب
يمكن القول بأن توجه الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل  د وضب المعركة بهاذا الشاكل فاي ... النظر لن ذلك 
 , بين لادونا الحقيقاي الادالم مان وراء الساتار لكافاة ألادائناوذلك بفر  المواجهة بيننا و .  مسارها الصحيح

بكال مواجهاتناا  ومارورا  , بدءا من صارالنا ماب اليهاود فاي فلسا ين  , في كل ساحات المواجهة التي نخوضها
 . فج اه اهلل خيرا  .مب حكامنا المرتدين المدلومين من  بل أمريكا وحلفائها

هو أننا إذا سيمنا بورذه المددمر   رن ةررب واقعر  , بر وأفكار كدابنا هذاواألمر ذو العالق  بين ددا ياع سبدم
وأن جورراد الرردف  قررد . دضررياع ديننررا الةنيررف بررأن  يينررا المواجورر ا وفررق مدسنسرريم إذف ,ومفروضرر  مررن العرردو  يينررا 

َقا  : كما قال دعرالى ,صار فرض  ين  يى المسيمين  يَن يا ِ ي َسب يل  هللان  النذ  َ ال َوَقات لاوا  وا إ نن هللان َتادا مأ َوال َتعأ ات لاوَنكا

ينَ  َتد  عأ َناةا   : وقال دعالى,  (540:البدرر )  ياح به الأما ف تأ مأ َوالأ اوكا َرجا اثا أَخأ انأ َحيأ مأ م  اوها جا ر  مأ َوأَخأ اوها تاما ق فأ َُ ثا  مأ َحيأ تالاوها َواقأ

ال   َقتأ اَن الأ ويجرب أن  يكرون . فالبرد مرن خسراهر فري هرذه الةررب العالمير   ,فرإذا كنرا سرنواج    .( 545 : البدرر )  أََشده م 
إمرا أن  نردخل المعركر  ف.   ( المواجور  أسريوباخديرار  )مسرأل  أهرم ذلرك مرن أن , واضةا أمرام مرن يريرد الجوراد 

ودةريم راقادنا بالصراع م  الةكام المردردين ومرن دربعوم مرن  ,وفق دصوراع العدو  باسدنحافنا جحهيا هنا وهناك 
و بررر , وهررذا مرا فعينراه  برر أكثرر مرن ثالثرين سرن   ..منرافدين والمكررهين والجراهيين مرن جيوشروم ورجرال أمرنوم ال

مررا أن نوّجرر . شررراع الدجررارب الفاشرري  الباهظرر  الدكرراليف    المعركرر  نةررو العرردو األساسرري والمةرررك لكررل أ ررداهنا واى
أن المنرق والواقر  يثبرع , وال شك اآلن (. با النادوأورو  –أمريكا  –إسراهيل  )وأ ني الثالو  الخبي   ,المةييين 

مرروالين الالةكررام المردرردين ورررابور النفرراق معوررم ويدضررمن دبعررا إقنرراع المسرريمين بةرررب .  أن الدوجرر  لوررؤالء أجرردى
 .بةكرم واقعورم وةرصروم  يرى  روشروم ألنوم سيدخيون المعرك  إلرى جانرب أمريكرا واليورود , لوؤالء الكفر  الاحا  

 :وال بد من دةمل نداهجوا كما قال الشا ر , ك  م  اليوود وأمريكا وأوروبا النادو مفروض  فالمعر 
 إذا لم يكن من الموت بد          فمن العار أن تموت جبانا

 : فباختصار 
سريكون , وةيفاهوم المرددين والمنافدين في بالدنرا, إن ةرب المسيمين اليوم م  اليوود وأمريكا وأوروبا النادو 

وررال دبيرب الروهن مرن  , أكثرهرا فري الردنيا انامراسوررال  ,وررال قعودهرا , فري أمر  ررال رقادهرا  ,ثمنوا فادةا 
 .ورال ركون أكثر  يماهوا  يى مواهد سالرينوا  ,ةب الدنيا وكراهي  الموع في أوصال خاصدوا و امدوا 

الرثمن أمر  وشربابا قرال ا  دعرالى  فال يوولن ,وميالد النوض  سيدبع  مخاض  سير ,والبد أن نبض  الةيا  
 :لوم 
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    ي َسب يل  هللان ِ َقات لاوَن  َة يا ْاما الأَجنن ْامأ ب أَنن لَ َوالَ ْامأ َوأَمأ فاَس ن يَن أَنأ م  ؤأ َن الأما َتَرى م  َ اشأ ه  إ نن هللان دا  َعلَيأ َتلاوَن َوعأ تالاوَن َوياقأ ََِيقأ  
  
َراة  َواإلأ ِ ي التنوأ ج يل  َحّقا   َو الأفَ  نأ تامأ ب ه  َوَذل َك ها ي َباَيعأ ما النذ  كا ع  وا ب َبيأ را ش  َتبأ َِاسأ َن هللان   ه  م  د  ْأ َِى ب َع آن  َوَمنأ أَوأ زا َوالأقارأ وأ

يما   . (555:الدوب )  الأَعظ 
ومرر  ذلررك ال بررد مررن الدررول دنبيوررا  يررى واقرر  يةدرراج إلررى وضرر  أسررس دفصررييي   دديرر  و سرركري  واى الميرر   

 :كي ددخيوا األم  بأفضل الصور .  وذه المواجو  وةركي  ل
الخديرار مفدراح  -بةسرب رأيري   -فرق فدرد و    .لدد أةسن الشي  أسام  اخديار ربيع  المعرك  ودةديد العردو

المعركر   وابدردءوا, االنفجراركما أةسن الداهمون  يى دنفيذ هجماع سبدمبر صنا   صرا ق  .الصراع والمواجو  
إال أنررري أ ددرررد أن األمررر  . المبرررادر  المذهيررر  يبدررردهونوجعرررل المسررريمين , عررردو خسررراهر فادةررر بوجررروم ظرررافر كبرررد ال

أن و  ...رغرم أنورا هري المعنير  أساسرا بورذا الجوراد وماددر  , اإلسالمي  بكامل راقادورا مرا درحال غاهبر   رن المعركر 
  نحلرع مخديرف أشركال صراهل ةير,  إذ أن ساةدوا الةديدي  هي بالد المسريمين, ساة  المواجو  ما دحال معري  

ن  يرى المشررفين  يرى الصرةو  الجوادير  لورذه األمر  مرن أو . اليوود والنصارى وأ روانوم مرن المردردين والمنرافدين 
ن يَن عَ  : الجواديين جميعا أن يعميوا بدول ا  دعالى  م  اؤأ ض  الأما َساَك َوَحارِّ ِ ي َسب يل  هللان  ال تاَكلنافا إ الن َنفأ َقات لأ  َساى َِ

ايال   ك  ا أََشده َبأأساا  َوأََشاده َتنأ وا َوهللان يَن َكَفرا ا أَنأ َيكافن َبأأَس النذ  بمومر   -كرل المرؤمنين  –ليدروم المؤمنرون  (92:النسراء)  هللان
 .الدف  األساسي 

 ولكاان ال ياا ال أمامنااا الكةياار ماان الجهااد فااي مجااال الاادلو  والبيااان, المعركااةاتجاااه حساان اختيااار لقااد أُ 
كاي نساتعيد  ماام المباادر   ,لوضاب المعركاة إدار  وتنفياذا فاي ميادانها ومجالهاا الصاحيح, وتحري  المةمنين 

 .. وما  ال في يدها إلم اآلن  .الذي استردته أمريكا بعد أحداس سبتمبر
فإن مرن المسريم   ,الجوادي من أةدا  سبدمبر وموما يكن من أمر المواقف واآلراء في الصف اإلسالمي و

وصررف . مواجور  إلرى  يشركل بفعرل الوجمر  األمريكير  ةمير  راغير  دةدراج منرا , ب  أنوا قد أوجردع واقعرا جديردا
ةررول األةرردا  ومالبسررادوا  اآلراءالرردالوم ودجرراذب فرري , وهررو خيررر وال شررك مررن إضررا   الوقررع  .لررذلك  االهدمررام
 . كونفدد وصيع المعرك  ألن دكون معرك  مصير نكون معوا أوال ن. وفا ييوا

************* 
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  (م 4002 – م4002 )  ؟؟؟؟؟؟؟: المرحلة السادسة

 :احتالل أمريكا للعراق والحملة الصليبية الصْيونية على الشرق األوسط

 
نفذوا فيوا خر  شبيوا ةي  . ثم ةصل ما هو معروف من حةف األمريكان وةيفاهوم اإلنجييح  يى العراق 

ودخررول باررداد , فرري مررد  قياسرري  درردمير الجرريش العراقرري ودفكيررك وةدادرر   وادرا اسررو .  بالررذي فعيرروه فرري أفاانسرردان
المعاصررين الرذين لرم المارول الجردد مرن الرروم . يمرر  الثانير  دةرع سرنابك المارول لالدي كان مرن قردرها أن دسردر 

 (.هوالكو)يكونوا أقل بربري  من أسالفوم الذين قدموا م  
رهاصرراد  ودفاصرريل يوميادرر  والارروم فرري دةييررل أةداثرر  ودروسرر وموضرروع هررذه الةميرر  واةرردالل العررراق   , واى

أررة  سرولكني ألفع النظر إلى مال   الق  بدبيور أفكار كدابنا هذا وما . ليس مةي  هذا الكداب  كبير موضوع 
 :وأهم ذلك في ندار موجح ( مداوم  إسالمي   المي  )   في  من نظرياع  مل جوادي  من أجل قيام 

 

 (: العراق /أفغانستان  )اب انتصار االمريكان في أهم أسب
 . دعمل بإمردوا  يى األرض مةيي   يى قوى  ميي   اال دماد .5

 ييررر   اال دمرررادأو , ودةييرررد ذلرررك الجررروار  ,  يرررى  رررحل البيرررد الفريسررر   رررن جرررواره اال دمررراد .4
 .كندر  انرالق دددم الخدماع اليوجسدي  لدوادوا

 السراةق فري دردمير كرل هردف معراٍد  يرى األرضاروخي والص يى الدفوق الجوي  اال دماد .1
 ..في ساة  الةد . 

كرل الردكاب المجاحر في المدنيين من أجل دةديق األهداف العسكري  والضررب ب االسدعداد .2
 .الرأي العام بعرض الةاهرأشكال 

خضررا وم لبرنامجوررا بالدرغيررب أو الدرهيررب أو  .1 دجرراوح المجدمرر  الرردولي وكررل رأي معررارض واى
دةكم فري سياسراع الردول در, فري الردنيا فعال قربرا أوةردا أمريكا بعد أن أصبةع , ل اإلهما

 .خضعوا لمصيةدوادو 

بعرد أن أخررجوم ةكرراموم , دةرول الشرعوب اإلسرالمي  إلرى مجررد مشراهدين لألةردا   جرح   .1
 .و يماؤهم من داهر  الصراع والفعل 

 
سرركري  لرالبرران ولفصرراهل المجاهرردين العرررب دبرر  اندصررار أمريكررا فرري أفاانسرردان وقضرراهوا  يررى الدررو  الع* 

مرررارد   سرركري  وأمنيرر  لكررل بررؤر  , وكررذلك اندصررارها فرري العررراق , والمسريمين مررن الدا ررد  وغيرهررا فرري أفاانسرردان 
وكران مرن أهرم ذلرك دردمير مواقر  جما ر  أنصرار اإلسرالم . يدوق  منوا المداوم  ليوجود األمريكي  اجال أم يجرال 

 بوراباسدخدام نفس الرريد  الدي دمرع , العراق  يى الةدود اإليراني  شرق شمال ( خور مال)الكردي  في منرد  
وذلرك بالدصرف الجروي والصراروخي العنيرف .  فري أفاانسردان ( رروره بروره )مواق  الدا د  والمجاهدين العرب في 
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ثررم . جاهرردين  يرى األرض المةيير  العمييرر  ليدضراء  يررى مرن دبدررى مرن المالكرديرر  وحةررف الميييشرياع . والمركرح 
 .والمؤامراع الدولي  االدفاقاعأسر من يمكن أسره من الناجين  بر الةدود في الدول  المجاور  من خالل 

 يررى الجرريش  باال دمررادفرري الرريمن (  جبررال ةرررار )وكررذلك دررم درردمير ودصررفي  مواقرر  دجمعرراع جواديرر  فرري 
 . لمواق ثم الحةف  يى ا, الجوي واألمن اليمني  ن رريق الدصف 

لوذا باإلضاف  و  . ألمريكا مناوهونثم دابعع أمريكا هذه الرريد  في كل بؤر   يني  يجدم  فيوا مجاهدون  
فري أمراكن سرري  جوادير  أخررى وخاليرا لمرارداع األمني  الدي صفع مرن خاللورا دنظيمراع ا دمدع أمريكا نو  ا

 .وبعض دول شرق يسيا إندونيسيا لسعودي  والمارب وبالدعاون م  أجوح  األمن المةيي  كما ةصل في ا, كثير  

وددصرريع ,  م4005بعيررد سرربدمبر شرردوا ميرردانيا فرري أفاانسرردان يوقررد أكررد لرري دةييررل هررذه الدجررارب الدرري  ا
مرا كنرع قرد دوصريع إلير  مرن أفكرار ونظريراع المداومر   برر  برر المدابعر  المركرح  المسردمر    جرى بعرد  ذلرك مرا

 : -وا  أ يم  -والدي ضمندوا هذا الكداب وخالص  ذلك  السنواع العشر الماضي 
ال يمكن المواجهة مب أمريكا أو أي مان حلفائهاا لساكريا بصاور  مكشاوفة  الماا تاوفر لاديها هاذه  : أوال  

ماب وجاود  او  لميلاة  خصوصاا  ,  السي ر  التامة للم االجواء بهذه القدرات التكنولوجية الساحقة
  .وتشاااارك فاااي ال حاااا لليهاااا , وتحاصااار تلاااك الباااةر الجهادياااة ,  تعمااال ب دارتهاااا للااام االر 

  م4001 ( العررررررررررررررراق -خورمررررررررررررررال )و  م4005(  أفاانسرررررررررررررردان -ررررررررررررررروره برررررررررررررروره  )وقررررررررررررررد أثبدررررررررررررررع 
 ثررررم مررررا يجررررري فرررري الفيوجرررر  وأنررررا أصررررةأ هررررذه السرررررور  ... م4001 ( الرررريمن -جبررررال ةرررررار  )و 
   المكشروف  ليعصراباع المجاهرد  فريجورما كان قد ثبع ذلك في دجرارب الموا,  (  م4002نوفمبر ) 
  م5494 (لبنرررررررررررران -بيررررررررررررروع  –ودررررررررررررل الح دررررررررررررر , ررررررررررررررابيس )و,  م5494 ( سرررررررررررروريا /ةمررررررررررررا   )
بدرررردراع  جيوشررررا   وا فرررري ديررررك الدجررررارب واجورررر المجاهرررردين  مرررر  أن..  م4000 ( لبنرررران -النبريرررر   )و

مرن قبرل العصراباع , كشروف  مسرأل   درم المواجور  المفما بالك بالراق  العسركري  األمريكير ؟ و , مةيي 
 .أمر معروف قد بةثد  معظم كدب ةروب العصاباع الدراسي  , ليجيوش النظامي  المدفوق  

بعاد  ياام التنسايق , مواجهة الانظم االمنياة المحلياة للحكوماات العميلاةللتنظيمات السرية ال يمكن :  ا  يةان
وبا دار   , العالمياة للام اترهااب االمني للم مستو  إ ليمي ودولي في ظل ما بات يعارا باالحرب

شراا أمريكا  االسااليب الكالسايكية القديماة للتنظيماات السارية الق رياة  إتباعمن خالل خاصة . وا 
 .ذات البناء الشبكي الهرمي

ف ن االسلوب الوحيد للمواجهة الذي ي ارو نفساه فاي   وحيس ال مناش وال مندوحة لن المقاومة  : ةالةا  
المتعادد  الخالياا . و أسلوب حرب العصابات السرية ذات الخاليا غير المتراب اة ه, ظل هذا الوا ب 

 مدعردد  األررراف  - وهذا ما دبدو مالمرأ نمروذج  نر  واضرة  فري أ مرال المداومر  العراقير . الكةير  
ومررا أثبددرر  اإلندفاضرر  المسررية  فرري فيسرررين وغيررر ذلررك مررن ةررروب العصرراباع . ليدررواع األمريكيرر  -

ضافدوا فري مةيورا فري سرياق فصرول هرذا  االسدفاد وهذا ما ةاولع  .في العالمالمدني   من خالصد  واى
  . الذي يررح نظرياع لدفعيل د و  ليمداوم  اإلسالمي  العالمي . الكداب
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 :وفي نواي  هذا الددديم أقول

 فرري كررل مكرران الررثمن باهظررا   ممررن نعيموررم ومررن ال نعيموررم, لدررد دفرر  كثيرررون مررن شررباب الصررةو  والجورراد 
وهرم خالصر  أمر  اإلسرالم , ورالوم الددل واألسر والدشريد  بر نةو نصرف قررن مرن الرحمن قبرل أةردا  سربدمبر 

 .في هذا العصر 
فررةموم , بادجاهورا الجديرد فدد اسدشود األبرال الدسع   شر وافددةوا المعركر   ..وأما بعد هجماع سبدمبر 

ياهم في  ييين  ا  ورف  درجادوم وجمعنا  ..واى
 , ولدد دف  أمير المؤمنين في أفاانسدان المال مةمرد  مرر والمخيصرون مرن مجاهردي الرالبران الرثمن فادةرا  

وأخرذوا  .ويدوموا بواجبوم في ةفظ اإلسالم والمسريمين و ردم الرضروخ لدوديرداع العردو ,كي يةافظوا  يى أماندوم 
فددبررل ا  مررنوم وغفررر لنررا . الررثمن معوررم  فاانسرردان وشررعبوا كررامال  ودفعررع أ. بةظوررم مررن الددررل والسررجن والدشررريد 

 ..ولوم 
 ودفر  الشري  أسرام  وأ وانر  الرثمن باهظرا  , من رجالوا ثمنا لبدء الجولر  الةاسرم   ولدد قدمع الدا د   كثيرا   

ياهم. ددبل ا  منوم وغفر لنا و لوم . وأخذوا بةظوم من الددل واألسر والدشريد   .. في مسددر رةمد   وجمعنا واى
دل كثير مرن كروادر وشرباب الجما راع الجوادير  العربير  فري أفاانسردان فري معركر  الردفاع  رن اإلمرار  ولدد ق  

, ودفرر  ذلررك الرررهر المبررارك الررثمن باهظررا , اإلسررالمي  وفرري الدصرردي ليوجمرر  األمريكيرر  العميرراء  يررى أفاانسرردان 
ددبرل ا  مرنوم وغفرر لنرا . وهرم نخبر  الديرار الجورادي ورييعدر   ,  دوأخذوا بةظوم أيضا من األسر والددل والدشري
ياهم م  الذين أنعم ا   ييوم   .. ولوم وجمعنا واى

 ؟ ..كان هذا العناء كي و لم ؟  فألي هدف ؟ وألي مدابل
ريضر  لوضعوا أمرام هرذه الف ,المايب   ن ساة  المواجو   , الناهم  لدد كان الودف هو إيداظ األم  المخدر 

 .وجوا لوج  
وأن نضر  خررو   يرى رريرق المومر  , نعرري دفعر  أننةاول , وفي هذا البة  الذي قدمع ل  بوذا الددديم 

 .وهي وض  أسس دساهم في دف  األم  كي دأخذ بدورها في هذه المعرك  الدادم    الكبرى 
ني مددن  بأن النصر بيد ا     :رهاوان من أواهل أسباب  الدي يجب أن نوف. واى

 .تحويل هذه المواجهة لتكون معركة امة بعد أن أشعلتها النخبة العمل للم 
 ِقاتل ِي سبيل هللا ال تكلف إال نفساك  :ألمر ا  دعالى باالمدثال  لدد قام الديار الجوادي  بر  دود أربع

  الثررررررراني اآليررررررر ويجرررررررب  يرررررررى مرررررررن وقعرررررررع  يررررررريوم مسرررررررؤولي  الكيمررررررر  وأمانررررررر  العيرررررررم والديرررررررم أن يرررررررؤدوا أمرررررررر 
 وحرض المؤمنين   , كل ذلك عسى هللا أن يكف بأس الذين كفروا  . 

 ,وأسرر نخبر  شربابنا ,لدرد قدرل خيرر  إخواننرا  …ونعيش قمر  الربالء ,بأصعب الظروف  اآلننةن نمر  :نعم 
المنرافدين هنرا و مالؤهرا  ودشردع بديدنا ددخرفوا الذهاب الخاهن  المدربص  من ةكوماع الرد  وأ وانوا ومخابرادوا
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فردأ رومرا اندصارنا وصوال إلرى وأن بشرى  ,ولكننا نعيم  يم اليدين أن ا   ناصر دين  وةحب  ال مةال   .وهناك 
  .ةاصل كما بشر رسول  صيى ا   يي  وسيم ال مةال  

اداع أ رداهنا ولكن قير ,والبشاهر النبوي  , الشر ي  ولعل المنكوسين من أبناء أمدنا ال يصدقون هذه الةداهق 
وهررم يجمعررون الجمرروع اآلن مةاولرر  مررنوم لدجنررب هررذا  .وكبررار أةبررارهم ورهبررانوم يعرفونوررا كمررا يعرفررون أبنرراءهم 

 . مةاول  الرفل الذي يةاول أن يةجب نور الشمس بكف  الصاير   .المصير
مأ َوَيااأأ   إنرر  جوررد الررذين  ْ َواه  ِأ َ ااوَر هللان  ب ااأ ااوا نا ف وا وَن أَنأ ياطأ ياادا ونَ يار  ِ را َه الأَكااا ااوَرها َولَااوأ َكاار  اات من نا ا إ الن أَنأ يا   َبى هللان

 ( 14:الدوب )
 .وأن شمس ةضاردنا قد بحغ فجرها   , إنوم يعرفون أن نجم ةضاردوم قد أفل

 .. رةم ا  شوداء المجاهدين في كل مكان فدد أ ذروا ف
 .. ى المسيمين وفرج  نوم فدد أ ذرواورةم ا  أسر 

 ..ا  كل مشرد في سبيي  ممن أبيوا وأ ذروا  وأ ان
 ..وددبل ا  من كل الذين سا دوا ويووا ونصروا 

كررل منكرروس مرجررف ال يررؤمن أيضررا وليسررمعوا .. كررل مةررب مناصررر يبوجرر  نكايرر  أ ررداء ا  منررا وليسررمعوا 
 .. بمو ود ا 

ال يدعكررر  ةدررىن يدصرردوا أل ررداء ا  وليسررمعوا الدا رردون الجبنرراء الررذين ال يريرردون ليرجررال مررن هررذه األمرر  أ
 .. وفي رييعدوم  يماء النفاق وفدواء البنداغون  .صفو سكون المراغ  الدي يديبرون فيوا بين أوةال الدنيا 

 :وليسمعوا كل أ داهنا ومن خيفوم ومن أماموم ومن معوم 
وأ ررروانوم مرررن المردررردين  ,ارالكفرررةيفررراهوم كرررل أ رررداهنا مرررن اليورررود والنصرررارى و .. فيررريس بيننرررا وبرررين أ رررداهنا 

 :والمنافدين في بالدنا إال قول ا  دعالى 
  َاق َُ َو وا الأ َِشاده مأ  وها تاما َخنأ ُأ َقاب  َحتنى إ َذا أَ َب الرِّ ََِضرأ وا  يَن َكَفرا إ َذا لَق يتاما النذ  َِ ...  , 
  َباط  الأ نأ ر  ٍة َوم  نأ قاون تامأ م  َتَطعأ ْامأ َما اسأ وا لَ ده امأ ال َوأَع   ْ ون  انأ دا يَن م  مأ َوآَخار  كا ون ون هللان  َوَعادا بااوَن ب اه  َعادا ه  ال  تارأ َخيأ

لَ  تامأ ال تاظأ مأ َوأَنأ كا ِ ي َسب يل  هللان  ياَوفن إ لَيأ ٍء  نأ َشيأ ف قاوا م  نأ ْامأ َوَما تا لَما ا َيعأ ْاما هللان وَن لَما  .  ماونَ َتعأ
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 :لفهاف لم كل مبلغ لنا أمريكا ومن في حي 
 َْا و ْامأ ب  ناوٍد ال ق َبَل لَ ْامأ ب جا َِلََنأأت َينن مأ   ْ ج عأ إ لَيأ ونَ  ارأ را مأ َصاغ  لنة  َوها ا أَذ  َْ نأ ْامأ م  َجنن ر  لَناخأ ََ  (11:النمل ). 

   يز يٌّ َعز  َ لََقو  ها إ نن هللان را ا َمنأ َينأصا َرنن هللان صا  .( 20من اآلي : الة )  َولََينأ

   َينَ َوَمنأ ج َ لََغن يٌّ َعن  الأَعالَم  ه  إ نن هللان س  دا ل َنفأ َما ياَجاه  َِإ نن  .( 1:العنكبوع)  اَهَد 

 

  :فقد سبق القدر بقول الحق
   يز يٌّ َعز  َ َقو  ل ي إ نن هللان سا ل َبنن أََنا َورا ا أَلَغأ  .( 45:المجادل )  َكَتَب هللان

  لََنا َوالن سا را را ا لََننأصا ادا إ نن َْ َشأ َم َيقاوما األأ َيا َوَيوأ نأ ِ ي الأَحَياة  الده يَن آَمناوا   .( 15:غافر)   ذ 
 

************* 
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 مع الفهرس ومنطق فصول الكتاب وسلسلة  
 رسائل المق اومة اإلسالمية العالمية  

 
ي يعيشررروا كمرررا أسررريفع فرررإن هرررذا الكدررراب قرررد وضررر  إل رررراء دصرررور يسررراهم فررري ةرررل اإلشررركالي  العظمرررى الدررر

  :وهي اإلجاب   يى سؤال هام وهو . المسيمون في هذا الحمان
 

 فيما نستقبل من أيام ؟الصليبيين المتهودين الجدد كيا نواجه ألدائنا 
وأن ..  واألشركالبل أحماع من كل األنواع , فإن  ال يشك  اقل مبصر أننا بصفدنا مسيمين نعيش في أحم 

.. ندورع جمير  مدارسروا إلرى أحمر  برل إلرى أحمراع اصدى لةل هرذه اإلشركاالع الصةو  اإلسالمي  الدي نشأع لدد
قرد وصريع , اإلشركالياع وأن الشرية  الجوادي  المسية  من هذه الصرةو  والدري ادخرذع رريرق الجوراد لةرل ديرك 

 .بل إلى أحماع.. ألسباب ددعيق بوا ولةصار العدو لوا إلى أحم  
برل  .ر هرذه األيرام فري  نرق حجاجر  األحمراع  يرى كافر  األصرعد  نمر, مجاهردين بصفدنا أصروليين و ونةن  

.. وسراهل اإل ررالم  يرى أننررا نمثرل األحمرر  فري أصربةنا ندرردم , لدرد أصربةنا بعررد أةردا  الةررادي  شرر مرن سرربدمبر
 .الدي يدصدى لوا كل العالم 

مي وقردمدنا لينراس بصرفدنا واألجوح  الدابع  لورا فري  المنرا العربري واإلسرال, لدد فرضدنا أجوح  إ الم العدو  
برل لدرد أصربأ كثيرر مرن  يمراء المسريمين يدناولوننرا  يرى منرابر خررب الجمعر  ! أحم  العرالم الدري يجرب أن درحال 

يررد و فرري ,  (السااديس ) اتمااام المنفااوخ , الحباار الساامين وصررار ( األحمرر   )ةدررى فرري المسررجد الةرررام بصررفدنا 
ويرد و , واإلسرالمي  خاصر  بالسرالم  مرن اإلرهراب ,  لعاالم كافاةلادول ا( م 4002رمضان ) قنوع خدم الدرين  

وكررذلك صررةف ووسرراهل خررراب كثيررر مررن أقررراب الصررةو  .. !! .  يررى المجاهرردين بررالوالك والمةررق والدشرردع 
ومبررررهم فرري ذلررك أننررا بةمينررا السررالح  يررى ةكامنررا  بررر  .ددناولنررا اليرروم بررنفس المنظررور , اإلسررالمي  وجما ادوررا 

لألمريكران وةيفراهوم وضرعناهم والمسريمين أمرام صردام غيرر مدكراف   اليروم  وبدصردينا ,أوجدنا األحمر   أربع   دود
لرر  اإل ررالم العالميرر  والمةييرر  يهررذا ناهيررك  ررن كثيررر مررن  رروام المسرريمين الررذين أقنعرردوم  .وجعينرراهم وسررر األحمرر  

 .بأننا نمثل اإلشكال واألحم 
 .واإلجاب   يى سؤالين  ,  إثباع ةديد  وهذا البة  ددداسم فصول  الرهيسي  موم

وكصررةو  , أحمادنررا كمجاهرردين  ,أمررا الةديدرر  فورري أن الجورراد المسرريأ المداومرر  هررو الةررل لكافرر  أحمادنررا هررذه 
  .  مسيمشعوب وك, إسالمي  

لمررراذا فشررريع  :وأمرررا السرررؤال األول فورررو  .وقرررد دولرررع الفصرررول مرررن األول إلرررى الخرررامس إثبررراع هرررذه الةديدررر  
وقرد درولى الفصرالن السرادس  رغرم أن الجوراد هرو الةرل ؟  ,  الجواد الدي قمنا بوا  يرى مردى أربعر   درود مشاري

  .والساب  معالج  هذا السؤال



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  51  [  
 

 
فوو كيف نجاهد أ داهنا فيما نسددبل من أيام ؟ كيف , وأما السؤال الجوهري الثاني والذي  دد البة  ألجي 

 ..دعالى  نجاهدهم بأساليب نرجوا فيوا نصر ا 
 

 .كيا نجاهد ألدائنا في لالم ما بعد سبتمبر؟
ويكررون بمثابرر  دمويررد منردرري لرر   ,وقررد بنرري منرررق البةرر  فرري الكدرراب  يررى أن يدرردم كررل فصررل ليررذي يييرر  

وصرروال إلررى الفصررل الثررامن الررذي نفصررل فيوررا الرريدررر  الدرري نعددررد جرردواها لمدابعرر  الجورراد ونةررن نسررددبل الدررررن 
 !الذي ح موا أن  سيكون قرنا أمريكيا  ,الةادي والعشرين 

وقد مودنا ليبة  بنبذ   ن الارب  والارباء وراهف  الظاهرين  يرى الةرق الرذين يدراديون  يرى هرذا الردين إلرى 
وكرذلك جيرل الجوراد الدرادم , وهي في ا ددادنا ةال من ةمل هم الجواد  بر هذه العدود المنصرم . قيام السا   

فدد شرةع هذه المددم  خصاهم الارب  وسماع أصةابوا وما يعدريوم .   الجواد وأماند راي  الذي نريد أن نسيم
وكذلك خصاهم وسماع الظاهرين  يى الةرق . في اآلخر  من البالء في الدنيا وما يندظرهم من األجر  ند ا  

. 
 

 : وأما الفصل االول 
أ رداؤهم    المسريمين اليروم بعرد مرا سريررواقر. الواقر  : فوو مردكح البة  كما هو مردكح كل فدوى ود روى 

وانامرس  بعرض كبرارهم فري  ,وبعرد أن سركع  رن الةرق  يمراؤهم  ,وأسيموا قيادهم ليمنافدين من أبناهوم ,   ييوم
 برر العدرود المنصررم  منرذ فدرر   نراواقع.  وبعد أن داهع  امدوم في ةال من ضياع الدين والردنيا . ك نف النفاق 

ثم واقعوم الجديد في  الم ما بعد سبدمبر ومري  هذا .  الها من ةكوماع اإلسددالل المح ومثم ما د , اإلسدعمار
 .الدرن األمريكي المح وم 

 

 :وأما الفصل الةاني 
فيرر  أن البةرر   ررن الةررل ألحمرراع واقرر  المسرريمين  دررولولن.  فوررو إثبرراع ليةكررم الشررر ي فرري مثررل هررذا الواقرر 

وأنورا دشرير إلرى أن ةرل أحمادنررا  ,دلرر  الشرر ي  أوضرأ مرن  رين الشررمس وأن األ .ليسرع قضري  هروى وأراء  ديير  
هرري فرري اسرردهناف . بصررفدنا مسرريمين وأحمرراع صررةودنا وهرري صررفودوم وأحمرراع الديررار الجوررادي وهررم صررفو  الصررفو 

مررا أسرردجد مررن دناسررب ولكررن بأسرراليب ومنرراه  . الجورراد المسرريأ الررذي صررار اليرروم فرررض  ررين كالصررال  والصرريام 
وا وأدلدوا ليباب األول من الجحء الثاني يودركع دفاصي. خالص  األةكام الشر ي  الوام  في  قد أوردع و  .أةوال 

 .الخام بالعديد  الجوادي  والمنو  لكونوا أهم أسس  
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 :وأما الفصل الةالس 
لررى , فوررو  رررض درراريخي لمسررار صررراع الةررق والبارررل منررذ قابيررل الررذي قدررل أخرراه الصررالأ   ةفيررد سرراللد  واى

سرري  لمسرار صرراع الةرق  اسردعراضفورذا الفصرل   ( . قرال ألقدينرك )الرذي يددينرا  دةرع نفرس الشرعار ( بوش ) 
كمرا أخبرنرا صريى ا   يير   -والبارل  يى مدى الحمان ودايرر أررافر  إلرى أن قرام النظرام العرالمي الجديرد واسرددر

 .   ليكون صرا ا بيننا وبين الروم نداديوم إلى قيام السا  –وسيم 
 

 :وأما الفصل الرابب 
سير الضوء  يى ثال  مةراع داريخي  من مسار صررا نا مر  ي .فصل داريخي سياسي بال  األهمي   فوو

 فري الدررن الةرادي  شرر,  يرى المسريمين  لنسدخرج من خالل دةييل مسار الةمالع الصرييبي  الرهيسري  . الروم 
الثالثررر  الةاليررر  فررري نوايررر  الدررررن العشررررين ومريررر  الةرررادي ثرررم , والعشررررين  ثرررم فررري الداسررر   شرررر , والثررراني  شرررر

 .معوم  لنسدخرج معادالدوا ونةاول اكدشاف مفاديأ النصر والوحيم  واإلفاد  منوا في جوالدنا الدادم . والعشرين 
 

 :وأما الفصل الخامس 
 ررن رريررق  لمسررار الصررةو  اإلسررالمي  ومدارسرروا الدرري دصرردع ليةمررالع الصررييبي  األخيررر  اسرردعراضفوررو 

لرى سرن  (  م5410)منذ نشأع  ام .مواجودوا أو مواجو  نوابوا ةكام بالد المسيمين  ومايلرع ( م4000)ددريبرا واى
 .إلي  بعد أةدا  سبدمبر 

 

 : وأما الفصل السادس والسابب
 ,وأ نري الديرار الجورادي , من بين مدارس الصةو  اإلسرالمي   ,ففي  اسدعراض دفصييي لمدرسدنا الخاص  

لرى بيوغر  قعرر األحمر  نوايراع الدررن العشررين ( 5411)دةييييرا منرذ نشرأد   اسدعراضرا  نسردعرض داريخر  ةي . واى
لنسدخيم من خالل مةراع النجاح والفشل الدري مرر بورا نظريراع  .ودخول  أخدود المةن  بعيد أةدا  سبدمبر 

بةثرا  رن الةيرول , ار الجورادي المعاصرر اء ليديروبذلك يشركل هرذا الفصرل  ميير  ندرد ذادري بن ر . المواجو  الدادم 
وهررو مسررأل   .وذلررك بارررض اسددصرراء األسرراليب المناسررب  ليجورراد والمداومرر  فرري  ررالم مررا بعررد سرربدمبر . والمخررارج

 .البة  األساسي  كما أسيفنا 
 

 :وأما الفصل الةامن 
بةثيررر  السررردخراج ةيررر  دعدبرررر كافررر  الفصرررول السرررابد  مدررردماع منرديررر  ودراسررراع , فورررو قيرررب الكدررراب ولبررر  

 :وهي  نظرياد  السبع  الدي نفرد لكل واةد  منوا بابا  
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 ( : المنهج والعقيد  الجهادية )نظرية المواجهة : الباب االول  .1
وهي العديد  الددالي  الالحم  لدعبه  أم  اإلسالم بوا ودربير  شرباب المداومر   ييورا كري يدرأهيوا  درديا 

 .المدى وا  أ يموفكريا ونفسيا لةرب قادم  رويي  

 :  النظرية السياسية  :الباب الةاني .2

كرن مودةييرد مرا أ, مرن أجرل ةشرد المسريمين . وفيوا دصروراع ونظريراع الةركر  السياسري  ليمداومر  
 ..لمواجو  هذه الةمالع الراغي  ,  من الخصوم الفر يين

 :  نظرية التربية المتكاملة: : الباب الةالس .3

( 4)العيررم الشررر ي ( 5:)بيرر  الالحمرر  لعنصررر المداومرر  والدرري ددرروم  يررى وفيوررا شرررح ألساسررياع الدر 
 .مباشر  الجواد في دف  الصاهل( 1)اإل داد العسكري ( 2)الفوم السياسي ( 1)األخالق والعباداع 

 : الباب الرابب النظرية العسكرية .4
 اندوراءالكادرب ةير  يسردخيم . وفيوا خالص  ررح الكداب ألسيوب المواجو  في المرةي  الدادمر  

فررري  رررالم الوجمررر  الدوليررر   ( الورميررر  –السرررري   –الدرريررر   )مرةيررر  العمرررل مرررن خرررالل الدنظيمررراع 
إمرررا جبوررراع المواجوررر    -: الجوررراد مرررن خرررالل أةرررد أسررريوبين  اسررردمرارورررررح . لمكافةررر  اإلرهررراب 

 .المفدوة  ةي  دوفرع شروروا 
 .ا المداوم  اإلسالمي  العالمي  سراي: وأما جواد اإلرهاب الفردي من خالل رريد    -

 :نظرية التنظيم والبناء ونظام العمل: خامسلالباب ا .5
 ال, بةسب ما ددصوره في ةرب العصاباع شامي  , وفي  شرح لكيفي  دنظيم  مل خاليا المداوم   

نما نظام  مل موج   يا وفيوا يشرح الكداب مبدأ نظام بني  سرايا وخال. دعدمد الدنظيماع المركحي  واى
المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر  بةيرر  ال دعدمررد األسرريوب الورمرري وال العندررودي الررذي دمكررن العرردو مررن 

نمررا و  .مواجودرر   بررر الةميرر  الدوليرر   يررى اإلرهرراب  نظررام ليعمررل الفررردي يررؤدي الارررض  با دمرراد اى
 .بمجموع الجود غير المدرابر 

 : نظرية التدريب: الباب السادس  .6

فرري . ن برررام  إ ررداد سرررايا المداومرر  لنفسرروا  سرركريا بشرركل ذادرري وسررري وذلررك إل ررراء دصررور  رر 
ندوررع فرري اضرروء واقرر  يسرردبعد إمكانيرر  إنشرراء المعسرركراع العينيرر   يررى غرررار الفرصرر  الدرري سررنةع و 

 . الشيشان وأفاانسدان وأمثالوا البوسن  و
 : نظرية التمويل:  الباب السابب .5

سرراليب العمررل كرري يرروفر الجورراد و مييرراع المداومرر  ةيرر  يوضررأ الكدرراب بعررض األةكررام الشررر ي  وأ
فررري  رررالم أصررربأ مرررن أساسرررياع المواجوررر  الدوليررر  . مرررن خرررالل العررردو والصرررديق . مررروارده الذاديررر  

 .ليمجاهدين ما أسموه دجفيف المناب  المالي  لإلرهاب  
 : اتلالم والتحري : الباب الةامن .3
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ويررل المعركرر  مررن صرررا اع نخبويرر  إلررى مررن أجررل دة( وةرررض المررؤمنين  )وهرري أفكررار فرري أفرراق 
 .معرك  أم 

 

 :وأما الفصل التاسب
و مجمو رر  وصررايا ودةررذيراع موجورر  لمررن سرريعمل فرري المداومرر  وذلررك لرفرر  فا ييدوررا ودجنيبوررا مربرراع فورر

كمرا يةدروي  يرى ردود . مدوقع  ولدر  الرريق  يى العردو أن يجرد سربيال إلفشرال هرذه الرريدر  الدري نرد و إليورا 
وهررري نفرررس . والمنبرةرررين مرررن قيررراداع الصرررةو  اإلسرررالمي  , سررردعمار إلبواع  يمررراء السرررالرين وفدوررراء ا يررى شررر

هؤالء فري وجر  المجاهردين  برر العدرود الماضري  فروق مرا يضريفون إليورا اليروم بةسرب  االشبواع الدي رالما ردده
 .رغباع أمريكا و بيدها المنافدين 

 .المو ود بإذن ا   النصر األكبر يى اقدراب ثم مجمو   من الدالهل الواقعي  والنصي  
 

 : ةم نختم الكتاب بمسك الختام
لندنسررم  بيررر يفرراق الكدرراب والسررن  وهرردي سرريفنا الصررالأ لنسررير فرري يفاقوررا ونسرردعين بوررا  يررى أقرردار الرربالء  

ي الردنيا وجحيرل أ رده ا  ألولياهر  مرن النصرر فر ونسدشرف مرن أنوارهرا لنةيرق فري يمالورا ونعريم مرا, لندةمل يالموا
 .اإلةسان في اآلخر  

 
************* 
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 سلسلة رسائل المق اومة اإلسالمية العالمية  
 

,  فوجددر  ضرخما  ( A4)صفة  من الدر  الكبير  5100نظرع في  وقد جاوح الر , الكداب  هذابعد اكدمال 
 .وربما صرف لضخامد  بعض من دعوحه الوم   ن قراءد  

وبعضرررروا  ,وبعضررروا فكريرررر   ,وبعضرررروا سياسررري  دةييييرررر  ,  فصرررول داريخيرررر  مةضررر وجررردع أن بعررررض الو  
النظريرراع برراقي كررذلك و  ,فرري المررنو  والسياسرر  الشررر ي  واألةكررام والدوا ررد الدينيرر   وأخرررى  ,ةركيرر    دنظيريرر 
لدربير  ومنورا مرا هرو فري ا, هرو أمنري  ومنورا مرا. ومنورا مرا هرو إ المري . هو  سكري مةض  منوا ما. الثماني  
 .. والسيوك 

ورأيع أن جعيوا في كداب واةد فير  فاهرد   ردم دشرددوا بةير  يدر  مرن يعثرر  يرى الكدراب  يرى وجبر  فكرير  
لما يمل قيام  في , (  الدلو  وال ريقة والمنهجوللم , التاريخ والتجارب  )دكون منوجا يشدمل  يى , مدكامي  
 (. مداوم  إسالمي   المي  )أمدنا من 

مررن ذلررك أن كثررر   .أهرردف لرر  مررن الدو يرر  والفوررم   ررد  سرريبياع قررد دعيررق مرراأن لةجمرر  الكبيررر أيررع ولكنرري ر 
ويضررعف لرردى الدررارئ  ,ينسرري  بعضرروا بعضررا , األفكررار ربمررا دجعررل مررن لررم يررألف المرالعرر  والدراسرر  فرري الكدررب 

فري حمرن , ل فري قراءدر  ليكسر الكثيررين  ومرن ذلرك أن ضرخام  الكدراب قرد دكرون واح را لردى .الددر   يرى الدركيرح 
الوجبر  السرريع  المفضري  (  السرندوش الشربس و )وصار في  , صارع في  الدشوش والكمبيودراع مصادر المعرف 

 .لكثير من الناس
وهرو الجانرب العميري مرن نظرير  المداومر  ,  ومن ذلك ما أخشاه من  دم دركيرح الدرارئ  يرى لرب الموضروع 

سيسرري  مررن دكررون , أخرررج الكدرراب أيضررا بصررور  مجررحأ  فرري كدررب منفصرري   ,وألسررباب أخرررى رأيررع أن . العالميرر 
بةيرر  يمكررن .  ودشررمل مجمو وررا  يررى مجمررل أفكرراره.   يررى موضرروع معرين  بةيرر  دشرردمل كررل واةررد . الرسراهل 

. (  سلسلة رسائل المقاومة اتساالمية العالمياة ):  السيسي   اسمجمع  في مربو   واةد  لمن أراد بعنوان هو 
 .لمن أراد موضو ا معينا أن يعود ليرسال  الخاص  بذلك من الرساهل  ويمكن

وأ ددد أنوا دشركل , وهو أن هناك مواضي  أخرى لم أ رض لوا في هذا الكداب , كما أن لذلك فاهد  أخرى 
ر إن يسر –وباإلمكران . جحءا مرن فكرر د رو  المداومر  اإلسرالمي  العالمير  الدري أد رو إليورا وأ مرل  يرى دأسيسروا 

 .أن أكدبوا فيما بعد وألةدوا بسيسي  الرساهل برقموا في السيسي   –ا  وأ ان وكان في العمر بدي  
كمررا أن ددسرريم البةرر  فرري كدررب يسررا د  يررى درجمدوررا إلررى اليارراع األخرررى وهررو هرردف مدصررود لذادرر  إذ أن 

مداومرر   ررالمي  يرررى فرري ةررين أن الوررردف مررن د ررو  ال % 40العرررب فرري المسرريمين ال يحيررد نسرررب   ررددهم  يررى 
 :ولوذا اسددر  حمي  يى ما ييي  .مسدوى أم  اإلسالم في مواجو  أمم الكفر
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خااراج نسااخته االولاام باساام  (1)  , ( دلااو  المقاومااة اتسااالمية العالميااة ) إنجااا  الكتاااب كااامال وا 
 والجا ء(. الجاذور والتااريخ والتجاارب  )ويحتاوي : االول . وهذا الكتاب الجامب يحتاوي جا ئين 

 ( . المنهج و  ال ريقةو الدلو  ) الةاني ويحتوي 
بحياس تحاوي كال رساالة . باتضاافة إلام رساالة مقدماة , إخراجه مقسما إلم أحد لشر رساالة  (2)

 :وذلك كما يلي , نسا ومستقال اموضولا واحدا متج
سررم إخررراج الكدرراب إنشرراء ا  دعررالى فرري رسرراهل دةمررل جميعوررا  نوانررا جانبيررا فرري أ الهررا با:  أوال  

  منورررا رقرررم دودةمرررل كرررل واةررر(  سلسااالة رساااائل المقاوماااة اتساااالمية العالمياااة )السيسررري  
 .الرسال  من السيسي 

 .لكل رسال  ككداب مسددل   نوان يناسب الموضوع  اخديار:  ثانيا  
 :سدكون  ناوين الرساهل والكدب من السيسي   يى الشكل الدالي إن شاء ا  و :   ثالثا  

 
 ريا المقدمة والتع. 

  (. المدخل إلم دلو  المقاومة اتسالمية العالمية :  )الرسالة االولم 
  (.في هذا الوا ب  ةلشرليأحكام وا ب المسلمين اليوم و  :   )الرسالة الةانية 

  (.جذور النظام الدولي ومسار الصراع من  ابيل إلم بوش  :   )الرسالة الةالةة 

  ( .التاريخ لبر الصليبيينوالروم عادالته بين المسلمين فلسفة الصراع وم:  ) الرسالة الرابعة 

 ( 2112 -1831حصاد الصحو  اتسالمية والتيار الجهادي: ) الرسالة الخامسة. 

  (. العالمية المنهج و العقيد  القتالية لدلو  المقاومة اتسالمية نظرية : )الرسالة السادسة 

  (.المقاومة اتسالمية العالمية النظرية السياسية لدلو  :  ) الرسالة السابعة 

  (.نظرية التربية المتكاملة لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية : ) الرسالة الةامنة 

  (.  العالمياااااة  النظرياااااة العساااااكرية والحركياااااة لااااادلو  المقاوماااااة اتساااااالمية: ) الرساااااالة التاساااااعة 
 [   ونظرية التمويل,  د والتدريبو اتلدا, والحركة  وتشمل النظرية العسكرية ونظريات التنظيم] 

   (.نظرية اتلالم والتحري  لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية : ) الرسالة العاشر 

   ( .للم  ريق المقاومة اتسالمية العالمية  و بشائرمحاذير  وصايا و:)الرسالة الحادية لشر 

 
 ,وأن يفرررردأ  يينررررا بمررررا ينصررررر دينرررر , دبررررولوأن يوفدنررررا لإلخررررالم وأسررررباب ال, وأسررررأل ا  دعررررالى أن يعيننررررا

وأن يجعل لنا نصيبا من أجر مرن دبر  , وأن يجعينا ليمددين إماما, وأن يجعينا هدا  موديين ال ضالين وال مضيين
كمرا روي  نر  صريى ,  ( الردال  يرى الخيرر كفا ير  )فدرد روي  نر  صريى ا   يير  وسريم ,  د و  الخيرر والجوراد

 (. عالم والمدعيم شريكانال ) :ا   يي  وسيم 

 
************* 
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 فصل في الغربة والغرباء والظاهرين على الحق  
 
 
 
 
 
 

 

  :قال ا  دعالى

   َن َعن وأ َْ ٍة َينأ مأ أاولاو َبق ين ل كا نأ َقبأ ون  م  َن الأقارا ال َكاَن م  لَوأ َِ

ض   َرأ   الأَفَساد  ِ ي األأ
 (551من اآلي : هود)

 

 
 

 
 

  :  صيى ا   يي  وسيمقال رسول ا
 

  ( بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ِطوبى للغرباء) 
 

 ( تزال طاوفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على مان نااوأهم حتاى  ال
 ( يقاتل آخرهم المسيح الدجال
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 فصل في الغربة والغرباء والظاهرين على الحق  
 

أظيدنا أيام أصربأ فيورا المسريمون فري أهرل األرض الكفرار ..األمريكي كما يح مون  في هذا العصر اليوودي
وأصبأ الميدحمون بما أمرر ا  ونورى مرن ديرنوم .. وأصبأ المصيون في مهاع ماليين المسيمين غرباء  ..غرباء 

صربأ الردا ون إلرى وأ ..الصةيأ في الميدرحمين غربراء  واال ددادوأصبأ الدا ون لإليمان  ..في المصيين غرباء 
وأصبأ الدا ون لجواد أ داء ا  ودفر   ..ا  اآلمرون بالمعروف الناهون  ن المنكر في هؤالء المؤمنون غرباء 

 ..صاهل الكفار والمرددين والمنافدين  نوا أغرب الارباء 
غريبا وسيعود بدأ اتسالم  ) :  يي  وسيم وها نةن نسير إلى ما بشر ب  بدول  وصدق رسول ا  صيى ا 

 (.. غريبا كما بدأ ف وبم للغرباء
ت ال  ائفة من أمتي يقاتلون للام الحاق  ال ) : والةمد   أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قد بشر بأن 
 ): وأخبر  ن ثبرادوم صريى ا   يير  وسريم فدرال (.  ظاهرين للم من ناوأهم حتم يقاتل آخرهم المسيح الدجال

 أمتي ظاهرين للم الحق ال يضرهم من خالفهم حتم يأتي أمار اهلل وهام ظااهرون للام النااسال ت ال أمة من 
..) 

يداديون  يى هذا , يضرهم من خذلوم  الالذين وألننا نكدب هذا الكداب ألولهك الارباء الظاهرين  يى الةق 
 ..الدين ةدى يأدي أمر ا  

أمريكرا الووجراء وةيفاهورا صرابر  صرامد  ال  وجر  أ اصريروألننا نكدب  وقد أصبةع الثي  المؤمن  الثابدر  فري 
غربررراء  ..أصررربةع مررن أغررررب الاربررراء فرري النررراس , وال كثرررر  ةيفاهورررا وال دخررذيل  بيررردها,  دعبررأ باسررردكبار أمريكررا

 ..وألننا نكدب هذا الكداب لوم  ...ظاهرون  يى الةق يداديون  يى الةق هنا وهناك 
 الذي يؤدي  من يشاء ر ونسأل  اإلخالم والثباع والدبول برةمد  ر نعيش وألننا نكدب  ونةن نعيش بفضل ا 

خواننا المجاهدين والموراجرين فري سربيل ا  أشرد ةراالع الاربر  والةصرار والمررارد   والددرل واألسرر  دفإنرا نرور . واى
بدين الررذين نةسررب ونددمرر  بشرراهر إلرى أولهررك الصررابرين الثررا ..هنرا مررن الررحاد مررا نشررد برر   ضردنا ونثبررع برر  أنفسررنا 

كمرا نددمر  إلرى كرل  .. اهدوا ا   يي  فمنوم من قضى نةبر  ومرنوم مرن يندظرر ومرا بردلوا دبرديال  أنوم صدقوا ما
لدافي  الارباء وركب الظاهرين  يرى الةرق مرن األجيرال الدادمر  الرذين سريرف  ا  بورم إن  االنضمامالعاحمين  يى 

وكرررل جنرررودهم مرررنوم مرررا كرررانوا  ..هامررران مرررن فرا نررر  الكفرررار والمردررردين ويرررري كرررل فر رررون و  . شررراء ا  رايررر  دينررر 
 .يةذرون
أن ندرردم لفصررول هررذا الكدرراب برربعض  بيررر السررن  , بشررار   اجررل الخيررر ويجيرر مررن  و, الررحاد خيررر فررإن مررن  

ومررا جرراء مررن بعررض اآلثررار المباركرر  مررن صررفاع وأةرروال الاربرر  والاربرراء والظرراهرين  يررى الةررق الررذين ,  المروررر 
ومرا جراء ممرا أ رده ا  لورم  ,يداديون  يى هذا الدين غير  ابهين بمن خذلوم وال من خرالفوم ةدرى يرأدي أمرر ا  

 .من البشار  في الدنيا والكرام  في اآلخر  
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مداومرر  رايرران أمريكررا  .يميررين أن يكررون فيوررا مررا يررربر  يررى قيرروب الشررباب المررؤمن العرراحم  يررى المداومرر  
 . بيد دشد  يى الحناد و, باإليمان  ديب  امرب ,وةيفاهوا

إلريوم ومعورم ندنسرم  بيرر هرذه .. فإلى أولهك الذين أةبوا الموع في سبيل ا  كما أةب  براد أمريكرا الةيرا  
 :اآلثار النبوي  العرر  وأنوارها 

منرر   جرراء فرري برراب الاربرر  مررن كدرراب مرردارج السررالكين لإلمررام العامررل ابررن الدرريم رةمرر  ا  دعررالى مررا نددرررف
 : باخدصار ما ييي 

 (باب الغربة  )
ا : قال ا  دعرالى  من ض  إ الن َقل ايال  م  َرأ ِ اي األأ َفَسااد   َن َعان  الأ اوأ َْ ٍة َينأ مأ أاولاو َبق ين ل كا نأ َقبأ ون  م  َن الأقارا ال َكاَن م  نأ َِلَوأ

ِ يه   ِاوا  ر  وا َما أاتأ يَن َظلَما َبَع النذ  ْامأ َواتن نأ َنا م  َجيأ ينَ  أَنأ م  ر    (551:هود)  َوَكاناوا ماجأ
فرإن الاربراء فري العرالم ,  اسدشواده بوذه اآلي  في هذا الباب يردل  يرى رسروخ  فري العيرم والمعرفر  وفورم الدررين   

 وهررررم الررررذين أشررررار إلرررريوم النبرررري  صرررريى ا   ييرررر  وسرررريم  فرررري قولرررر ,  هررررم أهررررل هررررذه الصررررف  المررررذكور  فرررري اآليرررر 
يعود غريبا كما بدأ ف وبم للغرباء  يل ومن الغربااء ياا رساول اهلل  اال الاذي يصالحون بدأ اتسالم غريبا وس )

إن اتسااالم باادأ غريبااا ) ا  بررن مسررعود قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  و ررن  بررد,  ...(إذا فسااد الناااس
 وفري ةردي   برد(  لقبائالوسيعود غريبا كما بدأ ف وبم للغرباء  يل ومن الغرباء يا رسول اهلل  ال الن اع مان ا

 وبم للغرباء  يال ومان الغربااء ياا  )قال النبي  صيى ا   يي  وسيم  ذاع يوم ونةن  نرده : ا  بن  مرو قال
 ( .  رسول اهلل  ال ناس صالحون  ليل في ناس كةير من يعصيهم أكةر ممن ي يعهم

إن أحااب شاايء إلاام اهلل  ) : قررالا  بررن  مرررو  ررن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم   وقررال أةمررد  ررن  بررد
 ( .     الغرباء  يل ومن الغرباء  ال الفرارون بدينهم يجتمعون إلم ليسم ابن مريم لليه السالم يوم القيامة

إن أغب  أوليائي )  :وفي ةدي  الداسم  ن أبي أمام   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم  قال  ن ا  دعالى
صالته أحسن لباد  ربه وكاان ر  اه كفافاا وكاان ماب ذلاك غامضاا فاي  لندي لمةمن خفيا الحاذ ذو حظ من

وقرال ,  ( الناس ال يشار إليه باالصابب وصبر للم ذلك حتم لقي اهلل ةام حلات منيتاه و ال تراةاه و لات بواكياه
النراس منر  . لينراس ةرال ولر  ةرال,  وال ينرافس فري  حهرا, المؤمن في الدنيا كالاريب ال يجرحع مرن ذلورا:  الةسن

 .في راة  وهو من نفس  في دعب 
فيارربدوم برين هرذا الخيرق يعردونوم .  وأكثرر النراس برل كيورم الهرم لورم, وهؤالء هم الدابضون  يى الجمرر ةدرا

فانظر إلم هذا الوصا و ارناه بحاال المجاهادين لألمريكاان واليهاود } .أهل شذوذ وبد   ومفارق  ليسواد األ ظم
 .{  اتلالم حتم أكةر خ باء الجمعة للم منابر المساجد وكيا يتناولهم ..وأوليائهم اليوم 

أن ا  سربةان  بعر  رسرول  وأهرل األرض , ومعنى قول النبي  صيى ا   يير  وسريم  هرم النرحاع مرن الدباهرل
وكان اإلسرالم , ويوود وصابه  وفالسف , و باد صور وصيبان,  فوم بين  باد أوثان ونيران,   يى أديان مخديف 

 .    وكان من أسيم منوم واسدجاب   ولرسول  غريبا في ةي  وقبييد  وأهي  و شيرد , ووره غريبافي أول ظ
داربروا  رن قبراهيوم و شراهرهم ودخيروا ,  برل يةرادا مرنوم,  فكان المسدجيبون لد و  اإلسالم نحا را مرن الدباهرل

فحالررع ديررك . خررل النرراس فيرر  أفواجرراةدررى ظوررر اإلسررالم واندشرررع د ودرر  ود. فكررانوا هررم الاربرراء ةدررا, فرري اإلسررالم
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برل اإلسرالم الةرق الرذي كران  يير  رسرول , الدرةل ةدى  اد غريبا كما بدأ ثم أخذ في اإلغدراب و . الارب   نوم
ن كانرع أ المر  ورسروم  الظراهر   ا   صيى ا   يي  وسيم  وأصةاب  هو اليوم أشد غرب  من  في أول ظوروره واى

وكيرف ال دكرون فرقر  واةرد  . أهير  غربراء أشرد الاربر  برين النراسلةديدري غريرب جردا و فاإلسرالم ا, مشوور  معروف 
وال يدوم لوا سوق إال بمخالف  ما جاء ,  ومناصب ووالياع,  وسبعين فرق  ذاع أدباع ورهاساع ,قييي  جدا غريب  

الدرري هرري نررم ,  عفررإن نفررس مررا جرراء برر  يضرراد أهررواءهم ولررذادوم ومررا هررم  ييرر  مررن الشرربواع والبررد.  برر  الرسررول
 .إرادادوم فضييدوم و ميوم والشوواع الدي هي غاياع مداصدهم و

أنظر سربةان ا  مرا يدرول ابرن الدريم فري الدررن الثرامن الوجرري أن اإلسرالم فري حمانر  أشرد غربر  مرن وقرع } 
 .{ !!وا  المسدعان  اليومنةن فماذا ندول ...ظور 

رريرررق المدابعررر  غريبرررا برررين هرررؤالء الرررذين قرررد ادبعررروا أهرررواءهم  فكيرررف ال يكرررون المرررؤمن السررراهر إلرررى ا   يرررى
مااروا بااالمعروا وانهااوا لاان  :) كمررا قررال النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم, وأرررا وا شررةوم وأ جررب كررل مررنوم برأيرر 

لجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا ال يد لك باه ,  المنكر حتم إذا رأيتم شحا م الا وهو  متبعا ودنيا مةةر  وا 
ياك و, ك بخاصة نفسكفعلي ولورذا . ( لاوامهم فا ن وراءكام أياماا صابر الصاابر فايهن كالقااب  للام الجمار وا 

ففري سرنن أبري داود والدرمرذي . جعل ليمسيم الصادق في هذا الوقع إذا دمسك بدينر  أجرر خمسرين مرن الصرةاب  
 :اآلياااااة  ساااااألت رساااااول اهلل  صااااالم اهلل للياااااه وسااااالم  لااااان هاااااذه:)مرررررن ةررررردي  أبررررري ثعيبررررر  الخشرررررني قرررررال

 يا أيها الذين آمنوا لليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم  بل ائتمروا بالمعروا وتنااهوا لان : فقال
لجاب كل ذي رأي برأياه, حتم إذا رأيت شحا م الا وهو  متبعا ودنيا مةةر , المنكر فعلياك بخاصاة نفساك , وا 

  اب  للام الجمار للعامال فايهن أجار خمساين رجاال   فايهن مةال,  ودع لنك العوام ف ن من ورائكم أيام الصابر
وهذا األجر العظيم إنما هو .  ( رسول اهلل أجر خمسين منهم  ال أجر خمسين منكم لت يا. يعملون مةل لمله

 .     لاربد  بين الناس والدمسك بالسن  بين ظيماع أهواهوم ويراهوم
وأراه مرا النراس ,  فدوا في سن  رسول  وفومرا فري كدابر و ,  فإذا أراد المؤمن الذي قد رحق  ا  بصير  في دين 

فيرر  مررن األهررواء والبرردع والضررالالع ودنكرربوم  ررن الصرررار المسرردديم الررذي كرران  ييرر  رسررول ا   صرريى ا   ييرر  
ورعرنوم  يير  , فإذا أراد أن يسيك هذا الصرار فييورن نفس   يى قدح الجوال وأهل البدع في  , وسيم  وأصةاب 

حراهوم مامر   صريى ا  . ب  ودنفير النراس  نر  ودةرذيرهم منر  واى كمرا كران سريفوم مرن الكفرار يفعيرون مر  مدبو ر  واى
فونالرك ددروم قيرامدوم ويبارون لر  الاواهرل وينصربون لر  , فأما إن د اهم إلى ذلك وقدح فيما هم  يير  . يي  وسيم 

 .    ويجيبون  يي  بخيل كبيرهم ورجي , الةباهل
غريررب فرري ا ددرراده لفسرراد ,  غريررب فرري دمسررك  بالسررن  لدمسرركوم بالبرردع. لفسرراد أديررانوم فوررو غريررب فرري دينرر 

غريررب فرري نسرربد  لوررم ,  غريررب فرري رريدرر  لضررالل وفسرراد ررررقوم, غريررب فرري صررالد  لسرروء صررالدوم,  داهرردهم
 .غريب في معاشرد  لوم ألن  يعاشرهم  يى ما ال دووى أنفسوم, لمخالف  نسبوم

,   رالم برين جورال: فوو, ال يجد من العام  مسا دا وال معينا. يخرد  أمور دنياه ووبالجمي  فوو غريب في 
يمر برالمعروف نراه  رن المنكرر ,  داع إلى ا  ورسول  بين د ا  إلى األهواء والبدع,  صاةب سن  بين أهل بدع

 .انتهم كالم ابن القيم رحمه اهلل. [ بين قوم المعروف لديوم منكر والمنكر لديوم معروف
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 :ومن اآلثار النبوي  الدي جاءع في الارباء وكرامدوم وفضل الارب  وأةوالوا 
  ا  ابن  مرو بن العام  ن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم    ن  بد( مجم  الحواهد )جاء في

:  اال. هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق اهلل ل  وجل؟  الوا اهلل ورسوله أللام)  :أن  قال
ويموت أحدهم وحاجته في صدره ,  وتتقم بهم المكاره, المهاجرون الذين تسد بهم الةغورالفقراء 

فتقااول . ائتااوهم فحيااوهم: فيقااول اهلل لاا  وجاال لماان يشاااء ماان مالئكتااه, ال يساات يب لهااا  ضاااء
:  اال. أفتأمرناا أن ناأتي هاةالء فنسالم للايهم, وخيرتاك مان خلقاك, نحن ساكان سامائك: المالئكة

ويماوت , وتتقام بهام المكااره, وتساد بهام الةغاور, دا يعبدوني ال يشركون باي شايئاإنهم كانوا لبا
فيادخلون للايهم .  ال فتاأتيهم المالئكاة ةام ذلاك. أحدهم وحاجته في صدره ال يست يب لها  ضاء

 (. رامن كل باب سالم لليكم بما صبرتم فنعم لقبم الد
 ال ثررم كنررع ثررم رسررول ا   صرريى ا   ررن  بررد ا  بررن  مرررو قرر(  1014) وفرري مسررند اإلمررام أةمررد

قيامة ناورهم كناور الشامس فقاال أباوبكر يأتي اهلل  وم يوم ال)  : يي  وسيم  وريعع الشمس فدال
ولكنهم فقراء المهاجرين الذين يحشرون من أ  اار , رسول اهلل  ال ال ولكم خير كةيرأنحن هم يا

 .    (444-4مسند أةمد ) ( االر 

  لم كةياار االصااد اء إذا رأياات العااا  : -رةمرر  ا   - قررال الثرروري)  :( 412-2فرريض الدرردير )وفرري
 .النه لو ن ق بالحق البغضوه. فاللم أنه مخل 

  و د صار ما ارتضاه السلا من العلاوم غريباا بال انادرس وماا أكاب   -رحمه اهلل  – ال الغ الي و
 (  .كرهاالناس لليه فأكةره مبتدع و د صارت للوم أولئك غريبة بحيس يمقت ذا

 

  .جعينا ا  منوم ومعوم في الدنيا واآلخر  . هذا بعض ما جاء من اآلثار في الارب  والارباء 
ومما جاء من اآلثار النبوي  وأقوال أهل العيم في الراهف  المنصرور  الظراهرين  يرى الةرق يدراديون  يرى هرذا 

 :الدين ما نددرف من  ما ييي

   ال ي ال من أمتي أمة  ائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذلهم و  : " ن معاوي  رضي ا   ن  يرفع
 .(1125البخاري " )ال من خالفهم حتم يأتي أمر اهلل وهم للم ذلك

   لان يبارو هاذا الادين  ائماا يقاتال للياه لصاابة مان  : " ن جابر بن سمر  رضي ا   ن   يرفع
 . ( 51/11) مسيم "   المسلمين حتم تقوم السالة

 رواه "  ال ت ال  ائفة من أمتي يقااتلون للام الحاق ظااهرين إلام ياوم القياماة : "رفعر   ن جابر  ي

 .(51/11)مسيم 
  كنرع جالسرا  نرد رسرول ا   فدرال :  ن سيم  بن نفيل الكندي  قال( 1/452)و في رواي  النساهي

وحارهررا رجررل يررا رسررول ا  أذال النرراس الخيررل ووضررعوا السررالح وقررالوا ال جورراد قررد وضررعع الةرررب أ
كااذبوا اآلن جاااء القتااال وال ياا ال ماان أمتااي أمااة يقاااتلون للاام   : "فأقبررل رسررول ا   بوجورر  و قررال

الحق و ي يغ اهلل لهم  لوب أ وام و ير  هم منهم حتم تقوم السالة وحتم يأتي ولاد اهلل والخيال 
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أنااتم معقااود فااي نواصاايها الخياار إلاام يااوم القيامااة وهااو يااوحم إلااي أنااي مقبااو  غياار ملبااس و 
 ". تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم ر اب بع  و لقر دار المةمنين الشام

    ال ي ال ناس من أمتي يقاتلون للام الحاق ظااهرين حتام ياأتيهم أمار اهلل " ن الماير   يرفعر  "
 . (2/429)أةمد 

   ماان ياارد اهلل بااه خياارا يفقهااه فااي الاادين و ال تاا ال لصااابة ماان المساالمين  : " ررن معاويرر   يرفعرر
 . 11 /51مسيم "  اتلون للم الحق ظاهرين للم من ناوأهم إلم يوم القيامةيق

  ال تقوم السالة إال و ائفة من أمتي ظااهرون للام النااس , ال يباالون مان  : " ن معاوي  يرفعر
 .( 4) ابن ماج  "  خذلهم و ال من نصرهم

وفارج كربتاه وفقاه اهلل لرضااه  جاء في كتاب العمد  في إلاداد العاد , للشايخ لباد القاادر بان لباد الع يا 
 :تحت لنوان هل الفر ة الناجية هي ال ائفة المنصور  ؟  ال. وفك أسره 

 يررى )  هرري الراهفرر  المنصررور ( أهررل السررن  والجما رر  ) أن الفرقرر  الناجيرر  . ورد فرري معظررم كدررب العديررد   "
ذلك مددمر  كدراب معرارج الدبرول لةرافظ انظر الباب األخيرر مرن العديرد  الواسرري  البرن ديمير  , وكر :سبيل المثال 

, والررذي يدرررجأ  نرردي أن الفرقرر  و الراهفرر  ليسرردا مدرررادفدين , وأن الراهفرر  جررحء مررن الفرقرر  ,  ( ةكمرري, وغيرهررا
مرن الفرقرر  الناجير  الدرري هري  يررى , فالراهفر  المنصرور  هرري الجرحء أو الرربعض الدراهم بنصررر  الردين  يمرا و جوررادا 

و دفريعا من ذلك ندول أيضا إن المجدد هرو أةرد أفرراد الراهفر  المنصرور  الرذي قرام  .يأ المنو  و اال دداد الصة
 :بأهم واجباع الدين في حمن  ,  يى قول الجموور بأن المجدد فرد واةد و دلييي في هذا ما ييي

ْااوا  : قول ا  دعالى -5 ْامأ َطاو َفاة  ل َيَتَفقن انأ َقاٍة م  ِ رأ الِّ  نأ كا ال َنَفَر م  ين   َِلَوأ فورذه اآلير    (الدوبر )  ِ اي الادِّ
فرقع بين الفرق  والراهف  , و بينع أن الراهف  جحء من الفرق  , وأنوا هري الجرحء الدراهم برالعيم و 

 ( .راج  ابن كثير ) كما في دفسير هذه اآلي  . الجواد من الفرق  
وما من فروض الكفاير  العيم والجواد , وهما أهم صفاع الراهف  المنصور  , أصل مشرو يدوا أن -4

, يجب  يى البعض دون الكرل مرن أبنراء األمر  الديرام بومرا , وهرذا الربعض الدراهم برالعيم والجوراد 
 . من األم  هم الراهف  المنصور 

 

يم و المدصررد مررن هررذا أن يسررعى كررل مسرريم الن يكررون مررن هررذه الراهفرر  المنصررور  الداهمرر  بنصررر  الرردين بررالع
ااونَ  : الىوالررد و  و الجورراد , قررال دعرر ِ سا َتَنا َِس  الأما َيَتَنااا لأ َِ ِ ااي َذل ااَك  ومرر  ذلررك فررإن : قيررع  (41مررن اآليرر : المرففررين)  َو

وذلك في يخر الحمان ةينما ينةاح المؤمنون إلى الشام و ييوم ينحل  يسى , الراهف  قد دكون هي الفرق  بأكميوا 
ة ,  و يررى هررذا دنررحل الروايرراع الدرري ذكرررع أن كمررا فرري األةاديرر  الصررةي. بررن مررريم  ييرر  السررالم لددررال الرردجال 
وأن هرذا يكرون بالنسرب  آلخرر هرذه الراهفر  برإرالق , (  ةردي  أبري أمامر  )الراهف  دكون بالشام أو بيع المدردس 

فالراهف  قد دكون بالشام أو بايره , وانظر كالم صاةب كداب فدأ المجيد شرح كدراب , أما قبل ذلك من األحمن  
 (19 داد العد  م إ فيالعمد )أهر ., وا  دعالى أ يم(419,414ر أنصار السن  صر)الراهف   الدوةيد في شرح
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 : فأ ول واهلل الموفق 

 :أن العيماء ا دبروا األقسام الدالي  ليراهف  المنصور  , أن المسدفاد مما سبق 
 .أهل العيم بالكداب و السن  

 .رأهل الد و  واألمر بالمعروف و النوي  ن المنك
 .أهل الجواد و الددال في سبيل ا  

 
 :  ما ييي - وا  أ يم -والذي يبدو لي جمعا بين هذه األقوال 

أن معظررم السرريف ممررن جعيوررم أهررل الةرردي  وأهررل العيررم قررالوا ذلررك ألنوررم كررانوا أسرربق النرراس إلررى  (5
ورد  ررن بعررض الجورراد والددررال إذا دعينررع الفريضرر  أو إذا لررم دةدررق الكفايرر  فرري الددررال , بررل قررد 

أهررل ) السرريف أنرر  دخررل الثاررور أكثررر مررن مهرر  مررر  لرريس بدصررد الددررال و إنمررا ألخررذ الةرردي  لكثررر  
وهررذا  نرردما كرران أهررل الةرردي  أهررل الجورراد ولرريس . فرري مواقرر  الربررار , وثاررور الجورراد( الةرردي  

 ..وأهل قيل وقال وكثر  سؤال(. أهل ةدي ) ندما صار أكثرهم 
الذين يدصدرون ألهم األولوياع و الفروض والواجباع في حمانوم من هذه األبواب  أن الراهف  المنصور  هم

 .والجوررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  الددرررررررررررررررررررررررررررررررررررال –واألمرررررررررررررررررررررررررررررررررررر والنوررررررررررررررررررررررررررررررررررري  الرررررررررررررررررررررررررررررررررررد و   -العيرررررررررررررررررررررررررررررررررررم -الثالثررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
ففرري حمررن مثررل حمررن البخرراري واإلمررام أةمررد رةمومررا ا  دعررالى , كانررع الخالفرر  اإلسررالمي  قويرر  مويمنرر  غاحيرر   

لصرراار  يرى مررن جاورهرا مررن الكفرار, فكرران ةريرا أن يكررون رؤوس الراهفر  المنصررور  أل رداهوا, واضررع  ليجحير  وا
 مرررن أمثرررال أولهرررك األهمررر  مدصررردرين لألولويررر  األولرررى, وهررري العيرررم بالسرررن  وجوررراد البررردع وهرررو جوررراد البيررران, أو

ا  مرن بنري  من الذين ظيموا أو ابدد وا كموقف اإلمرام أةمرد رةمر , رين لجواد أهم  البارل وأمراء الجور دمدص
بينما نجد  .  العباس وبد   خيق الدرين, فكانع ثار  شاغر  في ةين لم يكن هناك من صاهل مةارب  يى األم 

مررن أخررم مررن  موررم  -  يررى مررا كرران فرريوم مررن البرردع والجوررل  -اإلمررام ابررن ديميرر  جعررل جرريش الشررام ومصررر 
برالعيم,  ادصرافوم, رغرم  ردم    المسريمين وةروحدوم, لردفعوم العردو  رن ديرن ا  وبيضر اإلندماء ليراهفر  المنصرور 

ولكرنوم . برل كرانوا ليجورل والبردع أقررب مرنوم ليعيرم بعمروموم.. اليك من أهرل الةردي  كمرا هرو معيرومولم يكن المم
 ..كانوا  يى الثار  الشاغر  وهي دف  الصاهل

ن كرررا,  دون انرررررالق مرررن أصررررول  و  ,  الشرررك أن الددرررال مررررن غيرررر  يررررم بررردين ا  (4 ن أصررررةاب  واى
مأجورين بنيدوم في دف  أ داء ا   رن الردين واألنفرس و األ رراض واألمروال , ال يجعرل الدراهمين 

ألنوررم ال يكونررون ظرراهرين  يررى الةررق وال , بوررذا  يررى دمررام صررف   الراهفرر  الظرراهر   يررى الةررق 
 . م  الجواد  قاهمين بأمر ا  دماما وكماال إال بالعيم

فرد في الراهف  المنصور  من أهل العيم, ولكن يكفري أن يكرون ومرن  ليس بالضرور  أن يكون كل (1
الجوراد والددرال, ويةكرم مر  لوم األمر والدياد  فيوا قد دوفرع فري مجمرو وم صرفاع العيرم والرد و  

 . والمنو  والمعددد. ليراهف  بةكم الراي  العام  والدياد 
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هف  المنصور  ورؤوسوا أن دجم  العيم إلى ال بد من البيان أن الكمال في الرا -وال شك  - أخيرا   (2
الد و  واألمر والنوي إلى الددال والثباع  يى ذلك, كما كان ةال أهم  اإلسالم العظام من أمثرال 
اإلمرررام ابرررن المبرررارك رةمررر  ا , وهرررو مرررن كبرررار  يمررراء اإلسرررالم و مةررردثيوم وفدوررراهوم ومرررن كبرررار 

م ابن ديمي  رةم  ا  وهو كذلك من كبار العيمراء , وكذلك اإلما المجاهدين المرابرين في الجواد
وأهل الةدي , ومن كبار المجاهدين كيمرا نرحل الصراهل, ومرن أولهرك اإلمرام الجييرل العرح برن  برد 

 .السالم, وهو كذلك سيران العيماء ومن مجاهديوم أيام الددار
 يرى الةرق الثابدر   يير , الظراهر  , الخالص  أن الراهف  المنصور  هري الراهفر  الداهمر  برأمر ا   (1

وال شرك أن الددرال و الجوراد هرو  . ال يضرهم من خذلوم وال مرن خرالفوم, يدراديون  يرى هرذا الردين
السيما إذا دعين أو لم ددم ,  ( ةدى يكاد يكون شررا  ييوم)من أبرح خصاهصوم في النصوم 

وهررم نخبرر   –   يررى الةررق فررال يمكررن ليراهفرر  المنصررور  الظرراهر  ...برر  الكفايرر  كمررا هررو ةالنررا اليرروم
 !!. دف  الصاهل قداال   أوجب الواجباع بعد اإليمان, وهو أن يدركوا  ندهذ -أهل اإلسالم

وهنررا يجررب أن نعيررم مواصررفاع هررذا ؟  مررن هررم الراهفرر  المنصررور  فرري هررذا الحمرران    ةسررب مررا ددرردم و إذن 
 ...بالضرور و النظر والفوم , ديك المواصفاع الدي أصبأ العيم بوا من المعيوم من العدل  الحمان

بالد اإلسالم مرن أقصراها إلرى أقصراها مةدير  بصراهل اليورود أو النصرارى أو الميةردين أو الشريو يين  : أوال  
أو المشرررركين الررروثنيين, مباشرررر  برررالاحو واالةررردالل الظررراهر كمرررا هرررو ةرررال فيسررررين والشرررام  مومرررا, 

الشررقي  الدري دةديورا الصرين, و كشرمير الدري  الشيشان, وجموورياع وسر يسيا ودركسردان والبوسن  و
أو بصرررور  غيرررر . دةديورررا الونرررد, وبرررالد كثيرررر  وخيرررق ال يعيمورررم إال ا  دةرررع ةكرررم الكفرررار األصرررييين 

 ..كما في  موم باقي بالد المسيمين .  مباشر   بر دولي  الكفار األصييين ليمرددين
, اسدبعد فيوا الةكرام المردردون شررع ا , وبرارحوه العرداء كاف  بالد اإلسالم من أقصاها إلى أقصاها, : ةانيا  

 . , وبدلوا شراهع  ووالوا أ داءه وةكموا باير ما أنحل ا 
الظيرم , وأهرل الردين والرد و  وااللدرحام خصوصرا , يسام فيوا أهل اإلسرالم  مومرا , كاف  بالد اإلسالم  :ةالةا

ن و العررررذاب, ممررررا أصرررربأ معيومررررا ليداصرررري و الددررررل وهدررررك األ ررررراض و السررررجو , والجررررور والعسررررف 
 ...والداني

  أن ندول أن الراهفر  المنصرور  اليروم هرم الرذين ال يعبرؤون بكرل ... فول يعدل في مثل هذه الةاالع
 !, ويدفرغون لدنديأ األسانيد, ودصنيف الكدب, ورواي  الةدي ؟ هذا

  األوراد درديررد ليعبرراد  و النسررك و هررل يعدررل أنوررم الررذين ال يوموررم مررن أمررر المسرريمين شرريها, ويدفرغررون
 !الحوايا؟واال دحال في 

  هررل يعدررل أنوررم الررذين لررم يدكيمرروا فرري كررل هررذه النررواحل ببنررع شررف , ثررم ال يكررون مررن شررايوم إال دندرريأ
يةرير الكفرر يةكمورم و و  !العديد  الصةية  برح موم, ومةاربر  األضررة  والدبرور و شررك األمرواع ؟

العورررر  يررريوم و  يرررى ذراري المسررريمين بكرررل وسررراهل اإل رررالم, وق و العصررريان و سررربورررم, ويررردخل الف
 !وةالوم معوم  يى أةسن ما يرام؟
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  أم هل يكون من الراهف  المنصور  أولهك الذين يجيسون في بالد الكفار و برين أةضرانوم, وينرادون
 .ويفددةون المراكح اإلسالمي   يى مداييس اإلسالم الاربي! ويفدون بأةكام الجواد والوجر  ؟

  ,أم دراهم أولهك الذين يجيسون دةع أةكرام المردردين أو الكفرار, يعافسرون األمروال واألحواج واألوالد
, وينوشون في لةوم المجاهدين في سبيل ا  والموراجرين إلرى ا , برأي د روى مرن د راوى الدسررع 

 !؟ و دعجل المراةل, وصة  الراياع, وفذلكاع الكالم, وهدم الد و  

أهررل .. ظرر  بررأن الراهفرر  المنصررور  فرري هررذا الحمرران وفرري مثررل هررذه األةرروال هررم أهررل الجوررادال نشررك قيررد لة
 .يدفعون صاهل الكفار والمرددين.. أهل السالح المجاهدين دةع راي  ال إل  إال ا  مةمد رسول ا  ... الددال

اد العررد  فرري خدررام العمررد  فرري إ ررد)صرراةب كدرراب  -ةفظرر  ا -يدررول الرردكدور  بررد الدررادر بررن  بررد العحيررح 
دةرع  (90)فة  صرفري يدرول ف. وكالم أهل العيرم فيورا , من هي و ومن دكون ( .. ةديث   ن الراهف  المنصور 

 ." أهم واجبات ال ائفة المنصور  في هذا ال مان " نوان 
شررع هذا و إن من أ ظرم واجبراع الراهفر  المنصرور  فري هرذا الحمران هرو جوراد الةكرام المردردين المبردلين ل "

و إفسررراد هرررؤالء الةكرررام ودبررردييوم  : ", إلرررى أن قرررال..."ا  الرررذين يةكمرررون المسررريمين برررالدوانين الوضرررعي  الكفريررر 
شررا دوم ليفررواةش فرري المسرريمين, ولررو كرران الصررةاب  رضرروان ا   يرريوم أةيرراء اليرروم لكرران  ليشررراه  والمفرراهيم, واى

ومررا أرى أةرردا مررن المندسرربين إلررى العيررم الشررر ي فرري   : " , إلررى أن قررال"أ ظررم أ مررالوم هررو جورراد هررؤالء الةكررام
حماننررا هررذا لررم يرردكيم فرري هررذه المسررأل  منكرررا ومةرضررا المسرريمين  يررى الجورراد مررا أرى مثررل هررذا ييدررى ا  إال وا  

ا  :دعالى ساخر  يي , قال دعرالى ْااَدى م  َناات  َوالأ َبيِّ اَن الأ َناا م  َزلأ اوَن َماا أَنأ تاما يَن َيكأ ِ اي إ نن الناذ  ااس   ااها ل لنن نن اد  َماا َبين نأ َبعأ

ناونَ  ع  ْاما الالن ا َوَيلأَعنا ْاما هللان َتاب  أاولَو َك َيلأَعنا  ( 514:البدر )  الأك 

إذن لدررد دخررل الصرراهل الكررافر وانةرراح إليرر  صرراهل المردرردين و المنررافدين, فررإذا كانررع الراهفرر  المنصررور  هرري 
بررد وى الديررام   - وهررو دفرر  الصرراهل-فرررر بأوجررب الواجبرراع بعررد الدوةيررد فررال يعدررل أن د, صررفو  أهررل هررذا الرردين 

,ألن مررن فعررل ذلررك هررو مررن الراهفرر  المرردةور  ولرريس مررن الراهفرر   باأل مررال الدرري هرري دون ذلررك بإجمرراع العيمرراء
 . قد فجأنا العدو في  در دارناهذا ةكم  و ,  فه  الدا د  الفار  من الحةف الإن  من ,   المنصور 

 : ف  المنصور  في هذا الحمان هم ةمي  السالح وراياع الجواد لدف  هذا الصاهلفالراه
 ..دفرررررر  صرررررراهل الكفررررررار األصررررررييين مررررررن يوررررررود ونصررررررارى ومشررررررركين وميةرررررردين ومردرررررردين وأ رررررروانوم  : أوال  

فمرن قرام برذلك اليروم فورم مرن أرومر  الراهفر  المنصرور   . انسرندفعوم بالسرالح والسريف, وهرذا جوراد ال
 .أم جما اعكانوا وأهيوا , أفرادا وأ يانوا 

دف  صاهل المنافدين والمجادلين  رن هرؤالء األ رداء بالباررل مرن  يمراء السرالرين و مبدد ر  الرد ا  :  ةانيا  
هرذا سرول ا  صريى ا   يير  وسريم , و درال ا  وقرال ر بدفعوم بالةج  و البين   , والمرجفين والمخذلين

  . اءهو جواد البيان الذي بين  العيم
فمرن قررام بوررذا اليرروم و دةمررل فرري سرربيل ذلررك مشراق المرررارد  و المةاربرر  والدشرروي  فوررو مررن أ رروان الراهفرر   

 .وال شك  ندي بذلك. ما لم يكن من أهل العذر الشر يالمنصور  ونرجو أن ييةق بوم, وهم دون أهل الددال 
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لاام العلاام والاادلو  واالماار بااالمعروا , و الرشاااش إلام اليااراع, والقتااال إ وأماا ماان جمااب الساايا إلاام القلاام
والنهااي لاان لمنكاار , فااال شااك أنهاام ماان رةوس ال ائفااة المنصااور  و  ادتهااا وألالمهااا و للمائهااا و دلاتهااا 

 .وهم فوق سابقيهم بالمرتبة وال شك .  المجاهدين
,  خار , دنياا و آ أن يجعلناا مانهم و معهام. رحمتاه و فضاله الاذي يةتياه مان يشااءنسأل العلي القدير ب 

 . تحت لواء حبيبه المص فم صلم اهلل لليه وسلم
 
 

************* 
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 الفصل األول
 واقع املسلمني اليوم

 
َم الأق َياَمة    :قال ا  دعالى ها َيوأ شارا كا  َوَنحأ يَشة  َضنأ َِإ نن لَها َمع  ي  ر  كأ َرَض َعنأ ذ  َمىَوَمنأ أَعأ  أَعأ

 ( 542:رر) 

 
 :وروي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال

 (. إن أشدى األشدياء من اجدم   يي  فدر الدنيا و ذاب اآلخر  )
 
 :خمس خصال أ وذ با  أن ددركوهن : معشر المواجرين  يا )

الدري لرم دكرن فري ظورع الفاةش  في قوم قر ةدى أ ينوا بورا إال ابديروا برالروا ين واألوجراع  ما -
 .أسالفوم الذين مضوا 

 .ومررررررررررا ندررررررررررم قرررررررررروم المكيررررررررررال إال ابديررررررررررروا بالسررررررررررنين وشررررررررررد  المؤونرررررررررر  وجررررررررررور السررررررررررريران -
 

 .ومرررررا منررررر  قررررروم حكرررررا  أمرررررروالوم إال منعررررروا الدررررررر مرررررن السررررررماء  ولررررروال البوررررراهم لرررررم يمرررررررروا -
 

 .يررررديومإال سررررير ا   يرررريوم  رررردوا مررررن غيرررررهم فأخررررذوا بعررررض مررررا فرررري أ وال خفررررر قرررروم العوررررد -
 

 .(  ومرررررررا لرررررررم دعمرررررررل أهمررررررردوم بمرررررررا أنرررررررحل ا  فررررررري كدابررررررر  إال جعرررررررل بأسررررررروم بيرررررررنوم شرررررررديدا   -
 

 
ودظورر , ودويرك الو رول , ويخرون األمرين ويرؤدمن الخراهن , والبخرل ال ددوم السا   ةدى يظورر الفةرش) 

والدةروع الرذين  .قالوا يا رسرول ا  ومرا الدةروع والو رول ؟ قرال الو رول وجروه النراس وأشررافوم , الدةوع 
 ( ليس يعيم بوم  كانوا دةع أقدام الناس
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 :الفصل األول

 واقع المسلمين اليوم  
 

َماى)  :يدول ا  سبةان  ودعرالى ق َياَماة  أَعأ َم الأ ها َياوأ شاارا كا  َوَنحأ يَشاة  َضانأ اإ نن لَاها َمع  َِ ي  ار  كأ َرَض َعنأ ذ  *     َوَمنأ أَعأ

َتن   يرا  َقاَل َربِّ ل َم َحَشرأ تا َبص  نأ َمى َوَقدأ كا ا  *  ي أَعأ َْ يَت ََِنس  َنا  َك آَياتا قال كذلك أتتك آياتنا ِنسيتْا وكذلك َقاَل َكَذل َك أََتتأ

َسى َم تانأ َيوأ  ( َوَكَذل َك الأ
وقد روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم في الةدي  الذي صةة  الةاكم من رواي  أبي سعيد الخدري 

 (. أشقم االشقياء من اجتمب لليه فقر الدنيا ولذاب اآلخر  إن)  : أن  قال
 ..والةديد  ليس أوجح لوصف واق  أكثر المسيمين اليوم من هذه اآلي  وهذا الةدي 

 :إذا يمكن ديخيم واق  المسيمين اليوم دةع  ناوين رهيسي  ثالث  
 .ذهاب الدين لند أكةرية المسلمين : أوال
 . غاليين الساحقة من المسلمينذهاب الدنيا لد  ال: ةانيا
 .تسل  االلداء وتحكمهم في كافة مناحي حيا  المسلمين: ةالةا

 .ولندف  يى نبذ  من الدفصيل في هذه العناوين 
 

************* 

 

  ذهاب الدين : أولا  
 

ها لرردى الةيررا  الدينيرر  وفسرراد انويررارويدجيررى ذلررك فرري مظرراهر , فررإن األمرر  كررادع دفدررد معظررم مدومرراع دينوررا
ويمكررن   . شرررع ا   نورراالةكررم بغيرراب أهررم ذلررك و , وكررذلك فسرراد أةوالوررا وضررياع مددسررادوا , معظررم المسرريمين 

 :إبراح أهم وجوه ذلك فيما ييي 
 
 :غياب الحكم بشرع اهلل لن كافة بالد المسلمين -1

فكلماا انتقضات لتنقضان لار  اتساالم لارو  لارو  :) فكما روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قول  
 .(45514 رواه أةمد  )(  فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصال ,لرو  تشبس الناس بالتي تليها 

 .بالكامرل انردثروندرض الةكرم بشركل مدردرج إلرى أن  .وقد دةدق إخبار رسول ا  صيى ا   يي  وسريم برذلك
النبو  بعد ثالثين سن  من وفاد  صيى ا  فدد كانع الثيم  األولى بانصرام الخالف  الراشد  الدي سارع  يى هدي 

ثم اسدمر ذلك فري  , أمي  يى يد بني  يالو راثو دب ذلك دةول الةكم إلى نظام الميك العضوض  . يي  وسيم 
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مرر  مررا يدبرر  ذلررك ممررا يررالحم نظررام الميرروك فرري الةكررم ةيرر  . ميررك بنرري العبرراس ومررن دالهررم مررن الميرروك الرواهررف
 ..في الفساد ةدى بياع من ذلك مبياا  ارما   -لةكم المركحيوهي مراكح ا- ددرجع الدصور

دفككرع الممالرك فري أررراف الدولر   ,نوايراع الدررن الثالر  الوجرري وبدسيل الضعف إلى خالف  بني العبراس 
ماراع دعدمد الدور والجبروع  وددفاوع فيوا ودخدير مظاهر الصالح  ,اإلسالمي  لددوم بذلك سيرناع ومميكاع واى

 .ودةولع الخالف  شيها فشيها إلى رمح شكيي أكثر من  نظام ةكم وسير  . والفساد
ودرردليس  يمرراء  بسرربب دال ررب أهررواء الميرروك  ,بعرردا  ررن شررريع  ا  الكاميرر  مرر  الوقررع وكيمررا أوغررل الةكررم 

 حاجديراإلى أن وصريع األةروال إلرى . دبع بسبب ذلك مظاهر الفساد في كاف  مرافق ةيا  المسيمين  ,  السيران
بعررد أن نشرررع الوجمرراع الصررييبي   يررى يررد الررروم  ,الددررار لمشرررق بررالد اإلسررالم وغررحو الخالفرر  فرري  دررر دارهررا 

دواصرل الدرردي إلرى أن  ,  يرى سرواةل الشرامودمكنع من إقام  مسردعمراع صرييبي  والممالك المسيةي  األوروبي  
صررال الخالفرر  العباسرري  لدرردخل كافرر  بررالد وددررر  أو  ,هجريرر   111سرردور باررداد بيررد الددررار سررن  ليبيرر  قمدرر  فرري 

فري معظرم ديرك كأسراس الةكم بالشريع   مبدأولكن م  بداء  .اإلسالم دةع ورأ  سالرين الةكم الجبري بالكامل 
 .الممالك بشكل  ام 

وأ ررادع إليوررا  ,ثررم ةصرريع نوضرر  اسرردثناهي  ولفدررر  مةرردود  بديررام الدولرر  العثمانيرر  الدرري نديررع الخالفرر  إليوررا 
وبررردأ الفسررراد يررررال مجرررال الدشرررريعاع .  االنةررراللثرررم مرررا لبثرررع أن دب إليورررا . دورررا المركحيررر  ردةرررا مرررن الرررحمن هيب

, كي يصيوا إلى فيسرينودآمر  ييوا اليوود  ,األوربي   االسدعماري ثم دكالبع  ييوا الدول  .والةكم بما أنحل ا  
ودبررر  ذلرررك سررردور كافررر  الررربالد  ميالديررر   5442سرررن  ةيررر  دمكرررن ةيرررف الخصررروم مرررن إسررردار الخالفررر  العثمانيررر  

وخالل فدر   .درا وفرنسا وروسيا وغيرهااإلسالمي  دةع اسدعمار مخديف الدول األوربي  الصييبي  و يى رأسوا إنجي
أبنرراء المسرريمين  شرررع فرري أوسررار الربدرراع المثدفرر  مررناإلسرردعمار نشررأع مررذاهب العيمانيرر  فرري بررالد اإلسررالم واند

الذي أنشأ  يى  ين  منوا أةحابا سياسري  وشخصرياع وأسرر مالكر  مورد لورا اسردالم السرير  مرن بر اي  المسدعمر 
ليدرروم بررذلك ةكررم الرواغيررع بايررر مررا  (.سررددالل اال)   يير  اسررم أريررقأو مررا , بعرده فرري مرةيرر  مررا بعررد اإلسرردعمار

 . االسدعماري شراف الدول اى أنحل ا  في كاف  بالد اإلسالم بر اي  و 
لةكررم الررذي ندررض  رررو   رررو  بالمراةررل الدرري أخبررر  نوررا رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فيمررا وهكررذا مررر ا

ثرم دكرون .دكرون النبرو  فريكم مرا شراء ا  أن دكرون ثرم يرفعورا إذا شراء أن يرفعورا   ) : روي  ن  من ةدي  ةذيفر 
ثرم دكرون ميكرا  اضرا . أن يرفعورا شراء ا  أن دكرون ثرم يرفعورا إذا شراء ا   فدكرون مرا.خالف   يى منوراج النبرو  

ثرم دكررون ميكرا جبريرا فدكررون مرا شرراء ا  أن دكرون ثررم .فيكرون مرا شرراء ا  أن يكرون ثررم يرفعورا إذا شراء أن يرفعوررا 
وفي رواير  غاير  فري األهمير    .رواه مسريم(  ثم سكع.ثم دكون خالف   يى منواج النبو   .يرفعوا إذا شاء أن يرفعوا 

إنوا ثم ثم ميك  ضوض ثرم جبرير  ثرم  ):  ي كداب الفدن من ةدي  أنس رضي ا   ن   قالأوردها ابن ةماد ف
وهذا الذي ةصل في بالد المسيمين منذ رةيل اإلسدعمار وقيام ةكوماع الرواغيع لدر ى مصالة   (. رواغيع

بررل  ,حل ا  ةيرر  دجرراهر معظررم ةكومرراع بررالد المسرريمين بةكموررا بايررر مررا أنرر .ودةكررم بشررراهع  إلررى يومنررا هررذا
بررل ودنسررب دخيررف المسررريمين ! ودجرراهر أكثرهررا بعرردم صررالةي  الشررريع  اإلسررالمي  ليةكررم فرري العصررور الةديثرر  

 !. ى الشريع  ذادوا الةالي ومشاكيوم إل
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, وسرررنع فررري ضررروهوا يالف الدررروانين الدررري دةرررارب ا  ورسرررول  وديرررن المسررريمين  ,وهكرررذا وضرررعع الدسرررادير 
 .فاق  ودون أي موارب  وال ةياء ودعاكس شريع  ربوم بكل ص

وأبديع في بعضروا مجررد  نروان  ,ففي كثير من بالد اإلسالم أحييع ةاكمي  الشريع  نصا من ديك الدسادير
جا يينوررا مصررردرا إلرررى ( الشرررريع  اإلسررالمي  هررري المصرردر األساسررري ليدشرررري   )ممررحوج بالشررررك الصررريأ بدرررولوم 

أن الشررريع  اإلسررالمي  هرري المصرردر ( )السررعودي  )الد كمررا فرري ةررين ح مررع بعررض الررب .جانررب مصررادر أخرررى 
ولكنوررا جعيررع إلررى جانررب المةرراكم الشررر ي  مةرراكم مدنيرر  أو وضررعي  أو مخدصرر  بةسررب مررا ( الوةيررد ليدشررري  

أسموها وكيوا دةكم بدشريعاع وقوانين ولواهأ دنظيمي  مسدمد  أو مسدوةا  من دشريعاع أوروبا أو من ديرك الدري 
فاسدعينع ديرك الدشرريعاع وصرارع  .ر العيمانيين والمشر ين المندسبين لوذه األم  باألسماء واألشكالابدد وا كفا

لوا المةاكم والوياكل اإلداري  والدوانين الدي دنفذ ودةكم فري رقراب المسريمين إلرى جانرب مرا بدري فري بعرض الربالد 
يرر  ددررولى السرريراع الكررافر  الةاكمرر  ة .مررن قرروانين الشررريع  اإلسررالمي  فرري بعررض مجرراالع األةرروال الشخصرري  

خضاع الناس لوا  بالةديد والنار إنفاذ   .قوانين الكفر واى
 ,وهرذا الرربالء هررو أهرم مظرراهر ذهرراب الرردين  .وهكرذا اكدمررل ندررض الةكرم فرري كافرر  برالد اإلسررالم بررال اسرردثناء

جررم أن كرل مرا  ال و .داء وأساس كاف  أنواع البالء األخرى مرن مظراهر فسراد الردين و ذهراب الردنيا ودسرير األ ر
الحكاام بغياار مااا أناا  ل اهلل  )نةرن فيرر  ممررا سرنورد بعضرر  فرري هرذا الفصررل مدفرررع  رن هررذه الرامرر  العظمرى وهرري 

 (. وتبديل شرائعه للم يد حكامنا المرتدين الخونة وواليتهم لليهود والنصار  من أسيادهم الكافرين
 

************* 
 

 :اتسالم  احتالل المقدسات الةالةة في ملة -2
والمدينرر  المنررور  وفيوررا مسررجد رسررول ا  صرريى ا   ييرر   .وهرري مكرر  المكرمرر  وفيوررا الكعبرر  والمسررجد الةرررام 

 .والددس الشريف  وفيوا المسجد األقصى أولى الدبيدين وثال  الةرمين الشريفين  .وسيم 
وأن مك   . م5411ك سن  فعيى  كس ما هو شاه  ومعروف من أن الددس كانع أول المددساع ذهابا وذل

قواع الدةالف الصييبي الدي أربدرع  والمدين  وجحير  العرب  در دار اإلسالم قد وضعع دةع نفوذ األمريكان و
 .م4001ثم الثالث  سن  . م5445إبان ةرب الخيي  الثاني  سن  ييوا 

وأن ذهراب  .بكثيرر  فإن الةديد  أن مك  والمدينر  كانرع قرد ذهبرع ووضرعع دةرع نفروذ الصرييبيين قبرل ذلرك
 يى مك  كانع صاةب  دور أساسي في ذهراب  عوأن قوى الرد  الدي سيرر  .قبي   الددس كان دبعا لذهاب مك  

 .م(4004  -5411- 5421 -5411): وهي , رهيسي  أربع  مراةل  الددس  يى
رون الثالثر  الدري كانرع قرد اةديرع منرذ مرير  الدررن السرادس  شرر و برر الدر اإلمبرارورير وذلك أن بريرانيا 

سرواةل  )ومنوا أرراف جحير  العرب  ,وبسرع سيرردوا المباشر   ييوا  , ديد  كثيرا من أرراف العالم اإلسالمي
ماراع الخيي  والكويع  ( اليمن و مان واى
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وقد دنبوع بريرانيا لما دشكي  بالد الةجاح من قدسي  لدى المسيمين وما دميحع ب  بالد نجد من اإلسددالل 
مررن أجررل  فعمرردع إلررى مكررر خبيرر  منررذ مريرر  الدرررن الداسرر   شررر .ادي ةدررى  ررن مركحيرر  الخالفرر  العثمانيرر  الررذ

 .وذلك بالدعاون م   مييوم األكبر  بد العحيح يل سرعود مؤسرس الدولر  السرعودي  الثالثر  الةالير  . السيرر   ييوا
مررن نجررد بعررد انويررار الدولرر  السررعودي   ينر ةيرر  كرران والررده  بررد الرررةمن وأسرررد  وأوالده قررد لجررؤوا إلررى الكويررع فررا

 .الثاني 
( م5949) مييورا الجديرد  برد العحيرح يل سرعود سرن  و ديدفع وحارع المسدعمراع البريراني  بإشراف مندوبوا 

فددمع ل  الد م العسكري  .ورأع صالةيد  ليموم  الدي نفذدوا بةذاق  , وكان قد جاوح العشرين من  مره بدييل 
 ( . اإلخوان )اني وأوةى إلي  مسدشاروه باسداالل الد و  الوهابي  وةماس د ادوا المجاهدين من والذهب البرير

ثرم وقر  الخيرار مرن ( م5404)ودمكن  بد العحيح من السيرر   يى الرياض ثم نجرد  برر  رد  ةمرالع منرذ 
. اآلخرر فري الةجراح   مييورا(  الشريف ةسين )بعد أن خد ع , لمشرو وا في جحير  العرب قبل بريرانيا  يي  

 , بعرد أن ضرموا إليورا منرارق نجرران اليمنير  , ودمكنع بريرانيا من إ الن  بد العحيح سيرانا  يى نجد والةجاح
ةيرر  و درردوا معرر  صررك ضررمان لميكرر  لديررك الرربالد دةررع المسررمى الجديررد الررذي أقامدرر  بريرانيررا . ( م5414)سررن  
جررب ذلررك بريرانيررا العرررش لعبررد العحيررح وأوالده مررن بعررده مدابررل وضررمنع بمو  ( .المميكرر  العربيرر  السررعودي )وهررو 

وأخررذع  ييرر  أال يعدررد  درردا وال يبرررم أمرررا والسرريما فرري  القادرر  الخارجيرر  بايررر إذنوررا  ,نفوذهررا  يررى ديررك الرربالد 
, وثرراهق منشررور  معروفرر  دناولدوررا الكدررب الدرري أرخررع لديررك الفدررر  اآلن  االدفاقيرراعهررذه قررد أصرربةع و  .ومشرروردوا 

 .وهي مثبد  فيما نشر من وثاهق وحار  الخارجي  البريراني  الدي دنشر بعض أرشيفوا كيما مر  ييوا ثالثين سن 
وبديررام ةكررم  بررد العحيررح يل سررعود وسرريررد   يررى بررالد الةجرراح بعررد المررذابأ الدرري أقاموررا جيشرر  بمسررا د  

ى الخيررر الدرري أوصرريد  إلررى الميررك بعررد أن قضررى  يررى قررو , ( السرربيي )فرري معركرر  (  لإلخرروان )الريررران اإلنجييررحي 
ليضرعوا مدردراع األمر  , صرفا الجرو لعبرد العحيرح وأوالده مرن بعرده وهكرذا . خد وا بدبنير  المح روم ليرد و  الوهابير  

 .المالي  ومددسادوا الديني  دةع هيمندوم وسيرانوم الذي دعودوا أن ال يخرجوا في   ن مشور  الداج البريراني
ومرن ثرم األمريكران الرذين ورثروا العررش  .ن ومك  والمدين  وجحير  العرب دةع سيرر  اإلنجييحمنذ ذلك الةي 

السررعودي ونفررر جحيررر  العرررب واإلشررراف  يررى مكرر  والمدينرر  ضررمن مررا ورثرروه مررن ممديكرراع الدرراج البريررراني بعررد 
وكانرع  .ا سياد  أمريكرا وروسريالددداسمو,  االسدعماري الدي أحالع سياد  أوروبا ( م5421)الةرب العالمي  الثاني  

والددررى الرررهيس  .مررن بريرانيررا جحيررر  العرررب وأمررراء مةميادوررا البريرانيرر  ومررنوم يل سررعود ضررمن مررا ورثررع أمريكررا 
ونديرع .  يى ظور سفين  ةربير  أمريكير  بعرد الةررب العالمير  الثانير (  بد العحيح )بالميك (  روحفيع )األمريكي 

, الخرراهن إلررى األمريكرران بعررد البريرررانيين مدابررل سررمعوم ورررا دوم السررعودي العرررش فرري ذلررك اليدرراء كفالرر  ذلررك 
 .أسالفوم اإلنجييحالةال م   كما كان ويعريوم الوالء , (  األمريكان)الجدد ألسياد االمدد من فصار يديدى 

ني  إلرررى الوجرررر  الصرررويو  فررريوممرررا نشرررر مرررن وثررراهق ديرررك المرةيررر  موافدررر   برررد العحيرررح  يرررى بررررام  اإلنجييرررح 
 .وموافدد   يى و د بيفور .لييوود  إ راهوا يى  اال دراضفيسرين و دم 
قامرع الثررور  الكبررى الدرري أشرعيوا الشرري   رح الرردين الدسرام رةمرر  ا  فري فيسرررين ضررد ( م5411)وفري  ررام 

 رراء فيسررين الذين بدؤوا يحةفون  يى فيسرين بإشراف اإلنجييح الرذين كرانوا قرد دعوردوا بإ , المسدورنين اليوود



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  84  [  
 

, و جررحع بريرانيررا  ررن إخمرراد الثررور   (.م5451)ورنررا قوميررا لييوررود  بررر و ررد بيفررور رهرريس وحراء بريرانيررا سررن 
ليدةايل  يى  رب فيسرين ( فيصل  )الذي أرسل ولده ووحير خارجيد   ,( بد العحيحالميك  )اسدنجدع بعمييوا ف

فأوقفرع ,  يرى ةرد وصرف  (  صديددنا بريرانيرا )لوم وفاء بعد أن كفل  إيدافوامن أجل  , (م5411)وح ماء ثور  
  .وكان ذلك أول خرواع ضياع الددس , الثور  ثم أخمدع 

الشكيي  ليجيوش العربي  بإشراف بريرانيا  االنسةاباعثم أشرفع الجيوش العربي  السبع  وةكام بالدها  يى 
وليضري  معورا ,  يرى أكثرر أرض فيسررين ( م5421) لددوم  يرى إثرر ديرك الورحاهم المبرمجر  دولر  إسرراهيل سرن , 

 .النصف الاربي ليددس 
الدرردس الشرررقي  وفيوررا مسررجد الصررخر  والمسررجد  اةررداللدررم إلسررراهيل ( م5411 )و بررر مررؤامر  شرربيو  سررن  

 .األقصى ضمن ما اةديع من الضف  الاربي  وأجحاء من سوريا ومصر واألردن
 لدمررر بمةررر  مررؤدمر مدريررد ليسررالم سررن  - اب مةررل دفصررييوا ولرريس هررذا الكدرر –ثررم ددالررع فصررول المررؤامر  

مرررن أجرررل الدربيررر  مررر  اليورررود ةيررر  شررراركع فيررر  السرررعودي  وصررردرع الفدررراوى الداريخيررر  بإباةررر  ذلرررك ( م5445)
 برد )الشي   -أبوهم الوالد  –والددليل  يي  باآلياع واألةادي  من قبل هيه  كبار العيماء في السعودي   ورهيسوا 

بعررد أن كرررانوا قررد أفدررروا بإباةرر  دخرررول جيرروش الصرررييبيين األوربيررين واألمريكررران لجحيررر  العررررب  ( .بررن بررراحالعحيررح 
 ! بد وى ضرور  مواجو  خرر صدام ةسين 

ولرري العوررد ( مبررادر  األميررر  بررد ا  بررن  بررد العحيررح )ثررم درراب  قرررار المررؤامر  والكرروار  مسرريره ليصررل إلررى 
 واال دررافليعررض الدربير  الكامرل مر  اليورود ( م4004)ليرياض أواسر  رام  والةاكم الفعيي الةالي, السعودي 

ولينعدررد مررؤدمر الدمرر  العربرري الررذي !  مدنرراحال  ررن برراقي فيسرررين( م5411)بإسررراهيل مدابررل إ رراد  مررا اةديدرر  سررن  
 )ةررول مبادردرر  إلررى مشررروع  ربرري كرران الارررض منرر  إجورراض اإلندفاضرر  الدرري انريدررع بعنررف وقررو  فرري رجررب 

وحيرر خارجير  السرعودي  بدسرويق المبرادر   ربيرا و الميرا ( سعود الفيصل )وقام  .أي قبل المبادر  بسن  ( هر5241
 رغرررررررررررم أن إسررررررررررراهيل قبيرررررررررررع نصررررررررررف المبرررررررررررادر   ..ليكمررررررررررل مرررررررررررا قررررررررررام بررررررررررر  أبرررررررررروه و مررررررررررر  وجررررررررررده مرررررررررررن قبررررررررررل 

لررك باإلراةررر  ودوجررع ذ( 5411ممررا اةديدرر  سررن   االنسررةاباع )ورفضررع نصررفوا  (بوررا  اال دررراف الدربيرر  و )
رها ليفيسررينيين ح وصعدع مجا. ما خولدوا إياه من الضف  الاربي  وقراع غح  اةداللبالسير  الفيسريني  واى اد  

 .منذ ذلك الةين
حةفررع جيرروش الدةررالف الرردولي و يررى رأسرروا ( م5445)وأواهررل  (م5440)وخررالل ديررك السررنيين وفرري أواخررر 

بمعردادوا ويليادورا العسركري  وبوارجورا وراهرادورا دةرع سردار  جنردييون أمريكا وبريرانيا لدنحل في جحير  العرب مي
جحيرر   ) دةرير الكويع ليبدأ اإلةدالل والدمركح المنظم لألمريكان والوجم  الصييبي  الةديث   يى الشرق األوسرر

دةرع ( س وبيرع المدردمكر  والمدينر  )وهكذا وضرعع مددسراع المسريمين الثالثر   (. العرب والشام ومصر والعراق
اإلةرردالل الصررييبي  المباشررر بإشررراف ةكررام يل سررعود وأمررراء جحيررر  العرررب الدرري درروفي رسررول ا  صرريى ا   ييرر  

دةررع (  الدرردس )وبوجررود (.  أخرجرروا المشررركين مررن جحيررر  العرررب )وسرريم وهررو يوصرري المسرريمين وينشرردهم بدولرر  
سرراع المسرريمين الثالثرر  قررد وضررعع دةررع اةرردالل اةرردالل اليوررود بمسررا د  األمريكرران ودعوررد اإلنجييررح دكررون مدد
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اليوود والصرييبيين وهرذا مرن أظورر مظراهر فسراد الردين لردى المسريمين الرذين خيروا برين أ رداهوم وأقردس مددسرادوم 
 .ولألسف

 

************* 
 

 :فساد لقيد  التوحيد لد  معظم المسلمين وانتشار البدع واندةار السنة -3

وربر  المييرار مرن المنسروبين لمير  اإلسرالم اليروم يجرد أن أغيربوم لرم يعرد لرديوم  فإن الناظر في أةوال المييرار
و يجد أن الميدرحمين بالشرعاهر مرنوم وهرم فري أهرل اإلسرالم قير  فري هرذا .  اسم بل ربما إال  ,من الدين إال رسم  

 .ول إال النذر اليسيرليس فيوا مما كان  ي  سيف هذه األم  ور ييوا األ ,قد دوفروا  يى  داهد مشوه  ,الحمان 
فدد درسع معالم العديد  السمةاء الدي جاءنا بوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ووصف أصةابوا خالص  

بررل إلررى  االلدررحامقررد وهررع هررذه العديررد  فرري نفرروس أكثررر مررن ينسرربون إلررى .  (مررا أنررا  ييرر  اليرروم وأصررةابي  )بدولرر  
وةصل ما أخبر ب  صيى ا   يير  وسريم مرن افدرراق هرذه األمر   .يف  اإلندماء ليصةو  اإلسالمي  ومدارسوا المخد

كما دةدق ما أخبر  ن  من قيام د ا   يى أبواب جونم مرن  ,  يى ثال  وسبعين شعب  كيوا في النار إال واةد 
حال الربالء ومرا  ,وقد ددرج انردراس هرذه العديرد  لردى المسريمين منرذ الدررن الثراني الوجرري  .أجابوم إلي  قذفوه فيوا 

كما قال ابن المبرارك رةمر   .دررأ ددريجيا  ييوا بما أفسد الميوك وفجار الدراء من هذا الدين  واالنةرافاعوالبدع 
 :ا  

 .وهل أفسد الدين إال الميوك                 وأةبار سوء ورهبانوا
جررد نال ..رس الصررةو  اإلسررالمي  والنرراظر فرري أةرروال العيمرراء اليرروم ودالميررذهم وأةرروال المنسرروبين لديرراد  مرردا

المبدد رر  (  درهرراع )فمررن نجررا مررن  . ممررن يررد وا إلررى مررا كرران  ييرر  الر يررل األول إال أةرراد الاربرراء هنررا وهنرراك
لرم يرن  فري الاالرب مرن الربالء العرام فري حماننرا هرذا  ,المخديفر  النةرل الميرل و والضالل والمنةررفين وأهرل األهرواء و 

قرراد  و يمرراء ورمرروح مررن  فررال دجررد فرري أكثررر .ن الميرروك فرري حماننررا هررذا وكررل حمرران ديررهررو و , وهررو  ديررد  اإلرجرراء
مرن أقصرى المدصروف  إلرى أقصرى السريفي  مررورا بمعظرم  ,ينسربون ليصرةو  اإلسرالمي  والعمرل اإلسرالمي والرد و  

 ,لسرررروم مواظبررررا  يرررى مواهررررد الةكررررام ومجا ,إال مسررربةا بةمررررد السررررالرين  ,رواد  الةركررراع اإلسررررالمي  والد ويرررر  
فدرد مسرخع  ديرد  اإلرجراء دوةيرد األلوهير   .مما أضعف مكان  الردين كير  فري نفروس العامر   . مسدجديا لرضاهم

 ,ةدررى أصرربأ الةكررام المردرردون العمررالء الةرراكمون بايررر مررا أنررحل ا   .ودوةيررد الةاكميرر  فرري ضررمير أكثررر األمرر  
أصرربةوا لرردى أغيررب  الكررافرون بشررريع  ربوررم ,الوم الفاسرردون فرري سرريوكوم وأةررو  ,الظررالمون لررر يدوم وأهررل ميرردوم 

ومرن لرم يةكرم بمرا أنرحل ا  فأولهرك هرم المؤمنرون الصرالةون :  قد نرحل فريوم –ةاشاه  – يماء اليوم وكأن الدران 
فأولئاك هاام    فأولئاك هام الظااالمون   فأولئاك هام الكااافرون ولريس كمرا نرحل برالةق والعرردل والصردق !! 

 [.  بر ن ذلك شويد اإلسالم سيد قرب رةم  ا  كما.]  الفاسقون
بين من بدي في أنفسوم ليردين  اندشرناهيك  ما . وهذا من أ ظم مناةي فساد العديد  لدى العام  والخاص 

شرعوذاع المشرعوذين  والدعيرق براألمواع والدبرور والمرحاراع و( الخرح بالع ) مرن أنرواع الخرافراع والبردع و ,مكان  
 .من ينسب ليددينهذا  ند أكثر .
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أو يعبررد  ,وأصرربأ أكثرررهم يعبررد الةكومرراع  .فدررد نسرري معظموررم ا  فأنسرراهم أنفسرروم  ,أمررا الرردهماء والعرروام 
أو يعبد الدنواع الفضاهي  وشاشاع الديفحيون يدوم  ييوا الييل ويعددد بكل مرا ددسر   ,أو يعبد أهواء نفس   ,المال 

 ..في رأس  من سموم 
عددرد بورا أكثرر ممرا يدعبرد النراس   دعبد ودددس وي   ,وثدافدوم وأفكارهم ( مريكا والاربأ) وصارع إل  العصر

, وصرررار أكثرررر النررراس يعددررردون فررري رؤسررراهوم وكبرررراهوم وأغنيررراهوم أنورررم ينفعرررون ويضررررون  .بعديرررددوم الصرررةية  
وأي إيمان بدي   فأي معنى ...بل يةيون ويميدون  ,ويعرون ويمنعون ويرفعون ويخفضون , ويرحقون ويةرمون 

وأي رعرم بدري لرح موم , ! ألسماء ا  الةسنى وصفاد  العيى في نفروس أهمر  و يمراء هرؤالء ناهيرك  رن  رواموم؟
 ..دصةيأ العداهد

فدررد دفشررى فرري أكثرررهم داء  برراد  األةبررار والرهبرران الررذين أةيرروا لوررم (  رررالب  يررم )وأمررا أكثررر مررن يسررمون 
ونشرروا فريوم بررد ا .. ونرافدوا لميروكوم ورؤسراهوم فاقدردوا بورم  ,الل فصردقوهم وةرمروا  يريوم الةر ,الةررام فدبعروهم 

 . يى أنوا دين ا   فدبعوهم ... وضالالع ما أنحل ا  بوا من سيران 
مثرل مرا أنرحل ررالب  ,العاميون في الةركاع اإلسالمي  فدد أنحلوا أةحابوم وقيرادادوم و (  د ا  لإلسالم )وأما 

 , البرراء رغرم  يمورم برأن ذلرك منراف ألبسرر مدومراع  داهرد الروالء و .اإلدباع والرا   العمياءالعيم مشايخوم من 
ومدعسرفا لدعيريالع مرن أجرل دسروي  ,ثرم ال دجرد إال مدمةكرا لدبريرراع  . وأن ال را   لمخيوق في معصي  الخرالق

 .إال من رةم ا  وقييل ما هم .اإلدباع األ مى و باد  الرجال 
 ,ثيرررين مررنوم يظنررون أن دصررةيأ العديررد  هررو مجرررد الدوغررل فرري بةررو  األسررماء والصررفاع والمصرريب  أن ك

 دشمل كاف  منراةي الةيرا   ديرد  و براد  وسريوكا   اال ددادوما دروا أن صة   .ومةارب  الدبور والمودى والمحاراع 
 .وادبا ا  

لررى ةديدرر  العررود  إلررى دينرر  غريبررا بررين النررا ,ةدررى صررار الرردا ي إلررى ا    ,قابضررا  يررى جمررر  الصرربر ,س واى
وانردثرع كثيرر  ,فدد اندشرع البردع .منرويا  يى ةرق  المعانا  دماما كما وصف رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

فما هم في السن  وال في  ,وأما أكثر باقي األم  .وهم الدي  في األم   المددينينمن السنن ةدى  ند الميدحمين من 
األةياء ,يسدن بسنن المانيين والمانياع والراقصين والراقصاع والرياضيين والرياضياع البد   لدد أصبأ أكثرهم 

ونجوم الشاشاع الصاير  والكبير  نموذجا ليددييرد ,وأصبةع دور األحياء ورموح الفن والمجالع .. منوم واألمواع 
لدمسررك برربعض العرراداع والدداليررد ولررم يعررد  نررد هررؤالء مررن النسررب  ألهررل اإلسررالم إال الدسررمي باألسررماء وا.واإلدبرراع 

 .ذاع األصول الديني  م  بعض رسوم العباداع والمواسم الديني 
************* 

 
 :انتشار الفسوق والعصيان والمجاهر  بالمنكرات  -4

 ,فرالبالء  رام !وماذا نسروق مرن األمثير  و رن مراذا نعررض؟ .فدد صار هذا سمع أغيب المنسوبين لإلسالم 
 .والكوار  رام  
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لرأيع أكثرر النراس ال يبرالون هرل ةصريوا رحقورم مرن ةرالل   ;إذا جهع لدنيا المال واأل مال ومعايش الناسف
الاش بر ,الناس يأكيون أموال بعضروم بالباررل أن و ,لرأيع الدعامل بالربا قد ةل في كل حاوي  و , أم ومن ةرام 

هذا ناهيك  ن  ,داهم  أصال  يى الةرامفألسواق اوأما معامالع ,  والخداع وبي  العين  ونظام البنوك والدعامالع
 .دفشي الرشو  والفساد والسرقاع واالةديال والنوب
ن جهع لوساهل اإل الم من الفضاهياع و الدشوش وشاشراع الديفحيرون إلرى مةرراع اإلذا ر  إلرى شربكاع  واى

لرأيرع غالبيدورا  ,إلر   ...دافير إلرى المندردياع والمراكرح الث ,والمعيوماع الدولير  إلرى الصرةف والمجرالع  االندرنع
 .فإن سمدوا األساسي  قاهم   يرى أنرواع المةرمراع والموبدراع  .مصدر البالء وبواباع الشيارين  يى بني البشر

إلررى نشررر الرذييرر  وأفكررار  ..وبرررام  الحنررا والررد ار   االخرردالرمررن الموسرريدى والررررب إلررى اليوررو والعررري و ررروض 
هررذا ناهيررك  ررن نشررر فيسررفاع اإللةرراد وأفكررار العيمانيرر  والثدافرراع  .ربيرر  الفاضررة  الفسرراد ومرروديالع األحيرراء الا

(  اإلسرالم المعدردل )هرذا فضرال  مرا ابدرد وه ةرديثا مرن  ررض مرا أسرموه  . المةارب    ورسرول  وديرن المسريمين
ر ليكفرررر الضرررالل هرررذه فدوررراء ومفدرررون وأسسرررا درررؤر اعوقرررد صرررار لبوابررر,  ونمررروذج ةيرررا  أصرررةاب  ورررررق دفكيررررهم

 رراء الةجر  أل رداء الردين بدومدنرا إبرد وى مواكبر  العصرر و ردم (  المعدردل )والمروق مرن الردين باسرم اإلسرالم 
ولرو صرردقوا لكدبوهرا برراأللف ( فدراوى  يررى الوروا ) ويكفيررك أن ددراب   يرى الفضرراهياع بررام  . برالدررف واإلرهراب 
 .فساق المةكومين  لةكام و يى هوى كفار ا(  فداوى  يى الووى )المدصور  لدصبأ 

فيرم دعرد ددروم  يررى أصرول اإلسرالم مرن الةيراء والةشررم   ,واألخالقير   االجدما يرر المسريمين  وأمرا ةيرا  أكثرر
العامر  قاهمر   يرى الريراء والنفراق والايبر  أكثرر فةيرا  ...والصدق واإلخالم والرةم  والدعاون  يى البرر والددروى 

هرذا ناهيرك  رن ..والارش والمكاسرب الةررام , والدةاسرد والكرذب  ,الدناكر  دابر والد و ,وقريع  الرةم  ,والنميم  
 االخردالركمرا أدع ةيرا   , واالجدمرا ياندشار السفور ةدى صار الةجراب نرادرا ومةاربرا  يرى الصرعيد الرسرمي 

 ,فشررى الحنررا ود ,و مررل المرررأ  فرري أوسررار الرجررال فرري كررل مجررال إلررى اندشررار الفسرراد والرذييرر  والخيانرراع الحوجيرر  
هذا فضال  ن مصاهب السياة  ..مما أور  المجدمعاع أمراضا خرير  لم دكن فيوا من قبل .. واندشار الرالق 
واندشررررار الخمررررور  ,ومالهرررري المجررررون ,وصرررراالع األفررررراح  ,وأنديرررر  الرذييرررر  ومدرررراهي الفسرررراد  ,وشرررروار  العرررررا  

 ..والمخدراع وصاالع الدمار ومخديف أنواع المةرماع
وفيسرررفاع قاهمررر   يرررى اإللةررراد  ,فثدافررراع مسررردورد  مرررن شررررق وغررررب !  رررن الةيرررا  الثدافيررر  والفكريررر  وأمرررا 

نر  لررم أوك .الفكرر والثدافر  واألدب والفنررون والعيمانير  والدنكرر لرردين هرذه األمرر  وهويدورا وأصرالدوا فرري كافر  مجرراالع
وررا هرري أمريكررا ف, الء ةكومرراع اإلسرردداللنررا مررا ةصررل لنررا  بررر العدررود المدواليرر  منررذ اإلةرردالل ومررا درراله مررن بررفيك

ودصررن  لنررا برررام  . مخرررراع دايررر منرراه  الدعيرريم واإل ررالم والدرردريس الررديني  يررى كررل صررعيد باليرروم دراردنررا 
 ..في اليا  والداري  والدين والثداف  وكل مكومادنا الةضاري  والديني  .. ير الثدافي لدرال كل مجال ايالد

فدررد اندشرررع األةررحاب والديرراراع  ;فمجررال أخصررب ليفسرراد والبعررد  ررن الرردين ...  وأمررا  ررن الةيررا  السياسرري 
ويكفرررري أن دسرررردعرض الشررررراهأ  .والدجمعرررراع السياسرررري  الداهمرررر   يررررى معددررررداع وأفكررررار مناهضرررر  لرررردين اإلسررررالم 

وسرير  ويكفي أن دري    يى قوانين دشركيل األةرحاب(.  البرلماناع ) السياسي  في بالد المسيمين داخل ما يسمى
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ولدردرك أن بيرنوم وبرين كرل أمر  (! مسريمين)ةدى دعيم أي نوع من البشر صار هؤالء الرذين يسرمون  ,اإلندخاباع 
 .! وم وأجدادهمهنسب إال م  أمدوم ودين يبا

ونموذجورررا الاربررري دينرررا يعددرررد ودسررريل فررري سررربيي  الررردماء فررري المظررراهراع و يرررى ( الديمدراريررر )فدرررد صرررارع 
فبرامجوررا السياسرري  قاهمرر   يررى مررحي  مررن األصررول ( إسررالمي   )أمررا األةررحاب الدرري دسررمى و , .. االقدررراعصررناديق 

اإلسرررالمي  والديمدراريررر  الاربيررر  مررر  كرررم مرررن الفكرررر المسررردورد ومنو ررراع مرررن اإلنةرافررراع والبررردع الدررري اخدر ورررا 
يريدررروا  يرررى برررل ل( ... إسرررالمي أةرررحاب )و( إسرررالمي   بررررام )أصرررةابوا ومحجوهرررا بررربعض أصرررول الررردين ليسرررموها 

 (! فد  برلماني )ضاللوا مصريأ 
 ,واألخالقير   , واالجدما ي ,  واالقدصادي  ,والديني  ,السياسي  ... وهكذا دب الفساد في كاف  مرافق الةيا  

 .إل  ...والثدافي  ,والفكري  
روي فرري  فكمررا:وكيررف ال يندشررر الفسرراد والرذييرر  ومدومرراع الصررالح فرري أمرر  اإلسررالم قررد دب فيومررا العرررب 

ذا فسدا فسد الناس  :)األثر  (. العلماء واالمراء ,صنفان من الناس  إذا صلحا صلح الناس وا 
! والةكوماع الداهم  في كافر  برالد اإلسرالم مشرجع   يرى ذلرك ؟؟ كيف ال يندشر الفساد ويجاهر بالمنكراع 

ديرراداع السياسرري  واألمررراء مررن الميرروك كيررف ال وال.. دنفررق ميحانيادوررا ومصررادر ثروادوررا فرري وجرروه الفسرراد واإلفسرراد 
هرررم أهمررر  الرذييررر  ,والرؤسررراء والسرررالرين وةاشررريدوم ووحراهورررم ومشرررر يوم وقيرررادادوم العسررركري  واألمنيررر  والسياسررري  

إنوررم ! وهررم مررن أكررابر رواد مرادرر  المنكررر وهررم المسرردخّفون بررال ةيرراء بشررراه  الرردين وشررعاهر اإلسررالم ؟ ,والفسرراد 
 .والفساد أهم  الكفر:باخدصار

وكيف ال و يماء المسيمين ومشايخوم وقاددوم قد هجروا األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر وصار أكثررهم 
كيف  ! والةفالع والمناسباع اإلجدما اعفي . يكمل ب  الةكام مواهدهم ومنصادوم وصالونادوم ( ديكور )مجرد 

ةدرى صرار شرأنوم وهيبردوم فري ! الررخم والددير   رذار أال والصالةون منوم اكدفوا بالسكون فري جةرور العجرح و 
أ ين العام  ولم يعودوا قدو  دةدذى بل حهدوا الناس فري أمرور الردين وصرار كثيررا مرنوم نموذجرا ليضرع  والدخيرف 

 .والعمال  والجول
 

************* 
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 :غربة أهل الحق 
 

النراس فري مجدمعراع المسريمين أكرابر أكثرر وكرون  ,ومن جراء مظراهر فسراد الردين واسردعالء أهرل الضرالل  
المجرمين ممن قدمنا أةوالوم من أ يان رجال السياسر  والدجرار  والفنرون والفسراد ومرن فري ةاشريدوم مرن  هم أكابر
 .المنةرفين

صررارع , الدا يرر  إلررى داييررره ,اآلمررر  بررالمعروف الناهيرر   ررن المنكررر ,فدررد أصرربةع الفهرر  المدمسررك  برردينوا 
الصرةيأ والسريوك الميدرحم بدوا رد الردين غريبر   باال ددرادةع الثي  المؤمنر  المدمسرك  وأصب .غريب  في المجدم   

المواجورر  أل ررداء ا  فرري الررداخل والخررارج مررن  ,وصررارع الديرر  المجاهررد  فرري سرريبل ا   ,فرري ديررك الفهرر  الصررالة  
صررار ةالوررا إلررى مررا و  .صررارع هررذه الديرر  غريبرر  فرري ديررك الثيرر   ,أجررل دصررةيأ هررذه األوضرراع ودفرر  هررذا الرربالء 

 .وصف رسول ا  صيى ا   يي  وسيم مما قدمنا ل  في فصل الارب  والارباء والظاهرين  يى الةق 
لدجررد أن أكثررر , و يررى هررذا الةررال انصرررم الدرررن المرريالدي العشرررون ودخينررا فرري الدرررن  الةررادي والعشرررين 

والعيرراذ بررا  ونسرررأل ا  .وبررين ذلررك إال خروجرر  ال يةررول بيررنوم ,المسرريأ الرردجال  إلدبرراع يدويهررونالنرراس وكررأنوم 
 .ذريادنا وكل أمرنا السالم  في ديننا وأ راضنا وأنفسنا و

 
************* 
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   ذهاب الدنيا: ثانيا  
 

فرإن األكثرير  السراةد  ليمييرار وربر  المييرار مرن المسريمين دعريش فرري . المسريمين أكثرر وأمرا  رن ذهراب دنيرا 
 مرا قردمنا مرن فسراد دينورا وبعردها  فضرال, وضريق معايشروا  ,سروء ةرال دنياهرا مرن  , نكامعيشر  ضرهذا الحمران 
ويكاد يرابق ةال أكثرهم ما وصف رسول ا  صيى ا   يي  وسيم في الةدي  الرذي رواه ابرن ماجر   . ن ربوا 

ن اجتماب للياه إن أشقم االشقياء ما ) :وصةة  الةاكم من رواي  أبي سعيد الخدري رضي ا   ن  ةي  قال 
 .ما لم ددداركوم رةم  ا  و فوه فكأن غالبوم يصير إلى هذا الةال (  اآلخر فقر الدنيا ولذاب 

 :وددجيى مظاهر ذهاب دنيا المسيمين وأسبابوا في أمور كثير  لعل أهموا ما ييي 
 

 :سر ة بيت مال المسلمين وةرواتهم االساسية -1
اةدياري لينفر المعروف في الكرر   لخيي  العربي دةدوي  يى أكبرفمن المعيوم ليداصي والداني أن منرد  ا

وهو خحان النفر األول في األرض كما أن الكشوف الةديث  أثبدرع أن الخرحان الثراني فري األهمير   يرى  .األرضي 
 .إلرى الدفدراس بةرر قرحوين  والمنرد  الممدد  مرن , مسدوى العالم هو في منرد  جموورياع وسر يسيا اإلسالمي 

هنالك بةير  نفري  أخرى في و , باإلضاف  إلى أن ثرواع نفري  وغاحي  هام  أخرى ددركح في بالد العراق والشام 
هررذا  يررى صررعيد الثرررواع األساسرري  فرري ..جنرروب السررودان والدرررن األفريدرري وثالثرر  ممدررد  مررن مصررر إلررى الجحاهررر
صررراديا وسياسررريا برررل واسررردراديجيا  يرررى كرررل العرررالم الةررردي  وهررري مصرررادر الراقررر  الدررري دشررركل الثدرررل األساسررري اقد

الباكسررردان والفيبرررين شررررقا إلرررى  فرررإذا مرررا أضرررفنا إليورررا أن العرررالم اإلسرررالمي الممدرررد مرررن أفاانسررردان و ..المسررردوياع 
الدفدراس والبيدران وشرمال  شوار  المةير األريسي وسواةل المارب وموريدانيا والسناال غربا ومن أوسر يسريا و

لى  وأواسرر أفريديرا السروداء جنوبرا إذا  يمنرا أن هرذا العرالم اإلسرالمي  إندونيسرياجنوب يسيا وجرحر أفريديا شماال واى
بةي  أن  ددا من دول  دعدبر من الردول األولرى , يمديك من الثرواع المعدني  المخديف  مخحونا هاهال اسدراديجيا 

ذا أضفنا إلى ذلك الثرواع الةيواني  و  . الحرا ي  الدي ددروفر  ييورا هرذه المنرارقالمصدر  لمعادن صنا ي  هام  واى
لوررذه المنردرر  الدرري دةدرروي ( الدرانحيررع)باإلضرراف  لمررا درروفره مصررادر المواصررالع البريرر  والبةريرر  والجويرر  وةدرروق 

وقنرا  السرويس  ,وبراب المنردب ,  يى أهم أرب  مضاهق ومعابر ماهي   المي  من أصل خمس  هي مضيق هرمرح
لعجبنا كيف أن  ;جواؤها  دد  مواصالع بين الجواع الجارافي  األرب  في العالم ومضيق جبل رارق ودشكل أ ,

وأن األكثرير  ! !هذه المنرد  دشدمل  يى بالد قد دصدرع قواهم الدول األكثر فدرا ودخيفا وجورال وأمير  فري العرالم 
عيش دةع خر الفدر الساةد  لشعوب هذه المنرد  بما فيوا شعوب دول نفري  ذاع  ضوي  في منظم  األوبك د

 ,دشرير إلرى ثررواع خيالير   ,رغم أن اإلةصاهياع اإلقدصادي  المنشور   ينا مرن قبرل مراكرح الدراسراع العالمير   .
 .دفوق الةصر ودذهل المري  

مررن اسرردوالك أوروبررا ليارراح الربيعرري يررأدي مررن الجحاهررر مرررورا % 11ويكفرري  يررى سرربيل المثررال أن نعيررم أن 
مررن اةديرراري % 11ن جحيررر  العرررب وهرري  دررر دار اإلسررالم وبيررع مررالوم األساسرري دةرروي وأن نعيررم أ .بررالمارب 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  111  [  
 

وأن أةررد ةدررول الررنفر فرري جنرروب !! مييررون برميررل نفررر يوميررا  51وأنوررا دنررد  نةررو  . الررنفر المعررروف فرري األرض
ا هو معيوم من  دا م هذا.. مييون برميل نفر يوميا هذا  دى ما يند   من الااح فيوا 1العراق قادر  يى إنداج 

لينفر في العرالم  اةدياريو ن ثاني أكبر  ..اةدياري النفر والااح في بالد مثل إيران والجحاهر وسوريا والسودان 
 ..ببةر قحوين  في مةير 

 !.أفدر شعوب األرض  يه ,أن دكون شعوب أغنى بدع  في األرض ! فكيف ادفق هذا ؟
و يرى , اريخير  األسرروري  الدري يمارسروا الاررب بدولر  المخديفر يحول العجب إذا اريعنا  يى يلير  السررق  الد

ةيرر  يمررول ةروبرر  الدرري  ..وهررم العرردو الصررييبي الحاةررف  يينررا اليرروم ..وروسرريا  رأسرروا أمريكررا ودول أوروبررا النررادو
ا ليةركون يأخذون بدرولن !إنوم ببسار  يأخذونوا ويذبةوننا بوا  ..دحهق أرواح أرفالنا بأموالنا وثرواع بيع مالنا 

 .أرباة   يى شعوبوم لدعيش رفاه العيش دعود ول, لددل أرفالنا ونساهنااآلدي  ب  راهرادوم وأسارييوم ودبابادوم 
 االسرردخراجألنوررا دسرردخرج كيوررا  بررر شررركاع أجنبيرر  دشرررف  يررى مراةررل ,إن الثرررواع دسرررق مررن مصررادرها 

 !!فدسدكمل داهر  السرق  من البداي  إلى النواي  ,رصد  وددير البنوك الدولي  ةي  دسددر األ, والدسويق والدجار  
المسرردعمرين الررذين يمديكررون  ومذلررك أن السرررق  دبرردأ مررن  دررد العدررود مرر  الةكومرراع الخاهنرر   مييرر  اليصرر

! وهرذه أول مراةرل السررق   ,إلريوم  برر  درود الشرراك  % 10-20ةي  يرذهب مرا برين  .ويديرون ديك الشركاع 
لثاني  من السرق  بدحوير كمياع المواد المسدخرج  ألنوم هم المشرفون  يى اسردخراجوا بواسرر  ثم دأدي المرةي  ا

فضال  ن رشودوم ليمشرفين من ةاشي  ةكاموا  يى هذه الثرواع من أجل دحوير الكمياع  ,موندسيوم وخبراهوم 
اد ودسررويدوا  الميررا بررأبخس فرري دةديررد أسررعار هررذه المررو  ,ثررم دررأدي ثالرر  مراةررل السرررق  . فرري العديررد مررن الرربالد 

ويكفي أن نعرف أن السعر الةديدي المفدرض أن يكرون لبرميرل الرنفر الخرام إذا مرا قريس بأسرعار المرواد  .األثمان 
العالميرر  فرري بررالد الارررب  اإلقدصررادي ودوره فرري دشررايل مصررانعوا هررو بةسررب بعررض مراكررح الدراسرراع  ,المصررنع  

 21  لم يدجاوح في الةديد  سعره  الميا في داريخرفي ةين  . الواةد دوالر ليبرميل 410يجب أن يكون 41ذاد  
كرل !! دوالر 50وانخفرض فري بعرض األةيران  رن !  دوالر ليبرميرل 40وقد دراوح في معظرم وقدر  ةرول  .!!دوالر

ورود هرم مرن الي,وقيمر  العمرالع الدولير   ,ذلك ألن أسياد البورص  العالمي  الدي ديعب باسعار البضاه  األساسري  
ثم نضيف ليمأسا  فصال جميال ةين نعيم ! أي نفس المةدل المسدعمر لبالدنا ,ومن كبار الرأسماليين الصييبيين 

خرررروانوم وكبررررار ةاشرررريدوم  ,أن ةكومرررراع بالدنررررا العمييرررر   واليصرررروم المةييررررين مررررن ةكامنررررا وميوكنررررا وأبنرررراهوم واى
فيبيعرروه  ,داجوررا  الميررا فرري ديررك الرربالد إن يةصرريون مررن هررذا البدرررول  يررى هبرراع مررن خررارج الةصررم المدرررر...

ولكن ناقي  صاير   ,فيخسفون بسعر النفر  الميا  ,وأ الي البةار دوالر ليبرميل الواةد في المياه الدولي   1بنةو
لدارير  مصراريف نرحوادوم مرن الحنرا والفجرور والدمررار ( مييرون دوالر5.1) مرن نصرف مييرون برميرل دكفري  اهردادوا

 !!! لعد  أسابي 
 .....النفر وقس  يي  كاف  الثرواع وررق سرقدوا الم هذا مثال واةد من 

لددةرول  , ةرين دنددرل ةصر  بالدنرا مرن ثمرن هرذه المرواد إلرى بنروكوم ...ثم دأدي المرةي  الرابع  من السرق  
نررا أن أصررفار الكدرونيرر  مدراكمرر   نرردهم فرري الةسرراباع يشررايون بوررا اقدصررادهم وال يسررمةون لةكوماد إلررى أرقررام و

لدذهب معظموا فري شرراء المرواد الصرنا ي  واألسرية  واةدياجادنرا ممرا  ,دسةب منوا إال كمياع مةدود  ومةسوب 
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بل يفرضون  يى بالدنا نروع ! ةي  يفرضون أسعار موادهم كما يةبون ويشدوون ,نسدورده من  الموم المصن  
ثاال أن أةد نواب مجيس األمر  الكرويدي قرد فجرر يكفي م !وسعره ربعا ! وكمياع السالح والذخاهر الذي نسدورده 

, مييرراراع الرردوالراع الدرري دةاسررب بوررا أمريكررا الكويررع  ررن نفدرراع قوادوررا هنرراك بفضررية  ةررين كشررف  ررن فررادور  
 !! .دوالر أمريكي  10من الخضار المسدخدم  في السير  ( الخس )ةي  سجل في مصاريف الرعام ثمن 

نةصرررل مرررن ثروادنرررا إال  يرررى نسرررب مهويررر  مضرررةك  يرررذهب معظمورررا  لدكدشرررف فررري نوايررر  المرررراف أننرررا ال
وال يصرل  .ليةساباع السري  لةكامنا وجالدينا فري البنروك السويسرري  واألوروبير  واألمريكير  ذاع اإلدار  اليوودير  

 أما معظم الثرواع المعدني  فوي دسرق. ليشعوب إال ما ياري نفداع ديك الةكوماع وبعض مشاريعوا األساسي  
بةي  ال دصن  ودسدخيم مةييا ةدى  ,بنفس الرريد  ودندل غالبا  يى شكل فيحاع وأةجار ومواد خام ليدصدير

ال يكون في أكثر ديك البالد بنى دةدي  صنا ي  وال دسدعمل اليد العامي  المةيي  فيوا إال  يى صرف  ةمرالين مرن 
 .!!المناجم إلى موان  الدصدير 

إلرى ندمر  صرارع سرببا , لنعم  العظيمر  الدري منةورا ا  برالد  براده المسريمين وهكذا دةولع ديك الثرواع وا
واإلشررراف  يررى نوررب هررذه , السياسرري  والعسرركري  مةييررا مررن أجررل دررولي السررير   واالندالبرراعلدصررارع الةكومرراع 

النواير  ليارحو  وسرببا فري.الثرواع ودسييموا ليسيد المسدعمر من قبل الةكام المرددين المدعاقبين  يى ةكرم بالدنرا 
هررذا ناهيررك  مررا دفرضرر  أمريكررا  يررى معظررم ةكومرراع بالدنررا .األجنبرري والةررروب والمرروع ولبرراس الخرروف والجرروع 

من فوادير دكاليف غحوادوا في بالدنرا  يرى شركل نفدراع قرواع ( جحير  العرب)والسيما في  در دارهم وبيع مالوم 
كمرا  .العسركري الةردي   لالسردعماروهرو االسرم الميررف  !!المح ومر  ( المسرا داع العسركري )و ( ةفظ السرالم )

(! مييرررار دوالر 110)برررر (  دةريرررر الكويرررع/  اصرررف  الصرررةراء)فعيرررع أمريكرررا بالسرررعودي   نررردما قررردرع دكررراليف 
أكبررر  –فاسردولع  يررى ميحانيرر  السررعودي  لررديوا وجعيررع مررا  جررحع  نرر   يررى شرركل ديررون ربويرر  جعيررع السررعودي  

 ,هررذا بعررض مررا كشررفد  وسرراهل اإل ررالم !! دولرر  مدينرر  ربويررا لصررندوق الندررد الرردولي  –مصرردر ليررنفر فرري العررالم 
 .والمخفي  نا أدهى وأ ظم وأمر 

 
************* 

 
 :سوء تو يب الةرو  في بالدنا اتسالمية -2

فالمصيب  األ ظم هي أن ما يسيم مرن , ال دندوي مأسا  سرق  بيع مال المسيمين وثروادوم  ند ةد سرقدوا 
ثرواع المةيي  وما يصرل منورا لبالدنرا يدرولى سررق  معظمر  ةفنر  مرن الةكرام الفرا نر  المسريررين  يرى مدردراع ال

وليدداسررموا بعضرر  مرر  المدررربين مررن ةاشرريدوم وشررركاهوم و مالهوررم وكبررار الدجررار , الرربالد  والعبرراد لينوبرروا معظمرر 
أن ثرررواع بررالد الخيرري  النفريرر  والااحيرر  الدرري  فيكفرري أن دعيررم! الراغوديرر   والدرراهمين  يررى أجوررحدوم السرريروي  و
يدداسرررموا أسرررر ةاكمررر  ومالكررر  ال يدعررردى دعرررداد أفرادهرررا فررري بعرررض الررردول  ..دجررراوح مواردهرررا المييرررار دوالر يوميرررا

وهرم بمجمرو وم فري دول الخيري  العربري ال يحيردون  يرى بضرع  مهراع مرن الميروك واألمرراء  .العشراع من األمراء
فيكفرري أن دعيررم مررثال أن المصررروف اليررومي لألميررر .. دداسررمون ثرررو  األمرر  اإلسررالمي  بكاميورراي.. وكبررار أبنرراهوم
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مييررون دوالر يوميررا  1يبيرر   (المميكرر  العربيرر  السررعودي )ر سرريران بررن  بررد العحيررح الناهررب الثرراني لميررك مررا يسررمى برر
ةير  دارري هرذه المبرال  ! نيراءدنيا المال واأل مرال وةيرا  األغ بإةصاهياعبةسب بعض مراكح الدراساع الميم  

خدماع قصوره الممدد  من سواةل أمريكا إلى أوروبا إلى شرق يسيا بمرا فيورا مرن خردماع اليورو والرد ار  والدمرار 
 .والفساد

أن دعيررم أن األخبررار قررد نشرررع أن فيصررل بررن فوررد ميررك السررعودي  مررن الرريررف المةررحن و , وقررس غيررره  ييرر  
( مييررار دوالر 50)يررى مواهررد الدمررار فرري بعررض معاركرر   يررى راولرر  الميسررر مرراع فجررأ  بسررك  قيبيرر  ألنرر  خسررر  

وقس  يي  ةكام باقي بالد العالم اإلسرالمي المنكروب ةير  يدرولى أبنراء الميروك .. يعني  شر  يالف مييون دوالر
فرررراد بةيررر  يعررريش معظرررم أ, والرؤسررراء وكبرررار أ ررروانوم وقرررواد جيوشررروم وأجورررح  اسررردخبارادوم دداسرررم ثررررواع الررربالد 

الشررعوب اإلسررالمي   مييررا دةررع خررر الفدررر بموجررب إةصرراهياع دراسرراع اقدصررادي  واجدما يرر  يدفرررر لوررا الديررب 
 ..ويندى لوا الجبين فسوء دوحي  الثرو  يددرج  يى كل المسدوياع

المي لربالد العرالم اإلسر االسدعماريفثم  سوء دوحي  ليثرو  بين البالد اإلسالمي  ذادوا بةكم الددسيم السياسي 
ففررري ةرررين يصرررل مدوسرررر دخرررل الفررررد فررري بعرررض الررربالد  ..ودوحيعورررا برررين دول غنيررر  مدخمررر  ودول فديرررر  هالكررر  

أي ! دوالر في السن  ليفرد  500اإلسالمي  مثل بناالدش وأفاانسدان وبعض البالد األفريدي  اإلسالمي  ليدل  ن 
إلى  شراع يالف الدوالراع سنويا ليفرد الواةرد  نةو رب  دوالر يوميا يصل مدوسر دخل الفرد في البالد الخييجي 

هنراك سروء دوحير  ثررو  داخرل ثرم  .ى معدل لدخل الفررد فري العرالم يأ  -مثل الكويع وقرر– ةي  دسجل بعضوا
 ..كل بيد

ففي ةين دصل ثرو  بعض األفراد في بعض البالد اإلسالمي  ةدى الفدير  والسيما في ربداع السير  العييرا 
خرروانوم قررواهم  ..ى مردبرر  المييررارديراع فرري كررل بيررد إلرر ةيرر  يدصرردر بعررض ةكررام بررالد المسرريمين وبعررض أبنرراهوم واى

 .دجد بعض أفراد ر يدوم يمودون جو ا ودسةق البرال  معظم أفراد شعوبوم .. أغنى  شر مييارديراع في العالم 
ةدرى . ودكراميوم واةرد  ,   ذمردوم واةردأن و  ...كل هذا  يما أن من أساسياع ديننرا أن أمر  اإلسرالم واةرد  

 (.الةدي ) .أخبرنا بأن  ما يمن من باع شبعا وجاره جاه ..أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 . بمعنم أن جميب الةروات لجميب المسلمين , فةروات المسلمين هي ملك المسلمين 
فأين ةرال األمر    . در والانىولكن ددسيماع وحاراع المسدعمراع الاربي  لبالدنا قسمع الثرواع ووح ع الف 

 !. مما كان  يي  األمر األول؟
نظر  مرر فري سرع  ..أن الصةاب  رضوان ا   ييوم لما فدةوا العراق وكثر  الاناهم والمال  اآلثارفدد روع 

أراضري سرواد  فجمر  الصرةاب  ونراظرهم فري أنر  يررى دررك..األرض بعد فدوح العرراق ومرا أفراء ا   يرى المرؤمنين 
ثرررو  لمررن يررأدي مررن بعرردهم رغررم أن بعررض الصررةاب  اةررد  ورالررب بررأن ددسررم  يررى , لبيررع مررال المسرريمين راقالعرر

 .وكان لوم في ذلك أدل  ونصوم من كداب وسن , المجاهدين الذين غنموها
 :ومما جاء من اآلثار في ذلك  
ني   اجمعوا :سمعت لمر يقول : ال :لن أسلم ) د  رأت آيات في كتاب لهذا المال فانظروا لمن ترونه وا 
والذين جاةوا من بعدهم    –إلم  وله  - ما أفاء اهلل للم رسوله من أهل القر    :سمعت اهلل يقول .اهلل
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 كنا  العماال ش  (.ل اي مناه أو مناب حتام راع بعادن أُ  واهلل ما من أحد من المسلمين إال وله حق في هذا المال

561 .  
واهلل لائن بقيات لهام لياأتين )  :و ال رضم اهلل لنه , ين جاةوا من بعدهم اهلل لنه في الذ رضير فقد فكَّ 

 . 524كن  العمال ش (  الرالي بجبل من صنعاء حظه من هذا المال وهو يرلم مكانه
ل يااه أو منعااه إال مااا مااا للاام وجااه االر  مساالم إال ولااه فااي هااذا الفاايء حااق أُ  )اهلل لنااه  رضاايو ااال 

 .525ش كن  العمال (  ملكت أيمانكم
كرران ا أبعرد مر وهري مرن ,  ا   نر  المثرال بةرق فديرر يمنري بمرا فردأ ا  فري العرراق رضريوقرد ضررب  مرر 

فجعرل ألهيورا نصريبا ممرا دخرل بيرع المرال   .  رن مكران الثررو  والمرال الجديردمن ديار اإلسالم يصل إلي  ةكم  
ولكرررن ! ؟الراهيررر  رواع برررارن األرض فمرررا بالرررك بثررر... مرررن الثررررواع ةدرررى الحرا يررر  وهررري أرضررري سرررواد العرررراق 

وجعيررع المسرريمين , ةدررى دمكنررع مررن سرررق  الجررحء األكبررر , قسررمع الرربالد وأذلررع العبرراد  االسرردعماري السياسرراع 
وبرذهاب الثررو  وضريا وا وسروء دوحير   . يدفاضيون فيما بدي من  في أسوء مثال لدوحي  الثرو  فري الدراري  والواقر 

, والسياسرري فرري بررالد المسرريمين  واالجدمررا ي االقدصرراديخريررر  جرردا  يررى الصررعيد ندجررع ندرراه  , مررا دبدررى منوررا
لدولد باقي أ راض ذهاب الدنيا نكد العيش , وانعكسع باإلضاف  لما ند   ن غياب شرع ا  والةكم ب  مما قدمنا

 ..  يى سبيل الذكر و لإلشار  العيش ومن بعض وجوه ضياع الدنيا ونكد.  يى كل صعيد 
 

************* 

 :الظلم -3
جعررل أكثررر النرراس وةوشررا ضرراري  يأكررل بعضرروم , وغيرراب  دالرر  دوحيرر  المررال , إن غيرراب  دالرر  الشررريع   

 ..والناظر في دسيسل مرادرب الظيرم والمظرالم يجرده رابعرا أساسريا لعريش المسريمين  .بعضا ويظيم بعضوم بعضا 
والةكام الفرا ن  يظيمون . مةكومين ودخضعوم لجبرودواو  دظيم بالد المسيمين ةكاما   االسدعماري فأمريكا والدول 

وكبرار األ روان يظيمرون صراارهم بةسرب دفراوع قرربوم وبعردهم مرن . من دةدوم من أ وانوم وشرعوبوم ويدوررونوم
وهرم بجميردوم  يظيمرون براقي النراس بةسرب قردردوم أيضرا  ,..مناصربوم وصرالةياع رايرانوم بةسرب و , السيران
  فإنرك وةدرى داخرل ربدراع الشرعب  ..يندوكون ةرمرادوم  ويبدحون أموالوم و,  يى ةد سواء هم هم وفدراءَ أغنياءَ 

ال دكراد ,ةدرى أن الظيرم كراد أن يكرون  رفرا مدبروال  , .. وهكرذا ,والانري يظيرم الفديرر , دجد الدوي يظيم الضعيف 
أصرربةع المةرراكم وهرري مررا  ةدررى, قبررل ألةررد بإحالدرر  وكأنرر  قرردر مدرردور ال راقرر  وال, دجررد  ييرر  ا دراضررا مررن أةررد

 !؟.. ين يندصف مظيوم من ظالمأف.. دورا ألخذ الرشو  وأكل الةدوق أصبةع ( بيوع العدال  ) دسمى 
************* 

 :القهر والذل  -4
وكررل فديررر دجرراه مررن هررو , كررل ضررعيف دجرراه مررن هررو أقرروى منرر  , واالنكسرراروهكررذا ألرربس النرراس ثيرراب الررذل 

وأصربةع الضرااهن ومشرا ر الدورر دسريرر . بيده شيء من السيران أكثر منر وكل مةكوم دجاه من , أغنى من 
وأور  هرررذا النررراس أمراضرررا اجدما يررر  , وفيمرررا برررين أكثرررريدوم  امررر  ,  يرررى معظرررم النررراس دجررراه ةكررراموم خاصررر  

 ..مسدعصي  من الرياء والنفاق والدةاسد والدباغض 
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************* 

 :الخوا  -5
 .ل ب  أكثر المسيمين منذ نعوم  أظفارهم بسربب مرا ددردم  مرن العروارضلباس الخوف فوو سربال يدسربوأما 

وكررل , والشررعوب دخرراف ةكاموررا, فالمسرريمون ةكامررا ومةكررومين يخررافون مررن سرريرر  وسرريران األ ررداء و رردوانوم
 .ضعيف يخاف من هو أقوى من 

 ,نوف الدعررذيب ويدفررنن الجررالدون فرري صرر ,ففرري ظررل األنظمرر  البوليسرري  ةيرر  ددعرردد أجوررح  اإلسرردخباراع  
 ,يسررريرر الر رررب  يرررى كافررر  ربدررراع النررراس  ,ودنفرررق الةكومررراع قسررررا كبيررررا مرررن ميحانيدورررا فررري بنررراء السرررجون 

والمررروارن  ,والسررراهق يخررراف شررررري المررررور  ,واألسرررداذ يخررراف المخبرررر مرررن الدالميرررذ  ,فرررالموظف يخررراف المررردير 
والكدررراب  .. برررين المصررريين  الجاسررروسوخريرررب الجمعررر  يخررراف  .. والمدظررراهر يخررراف الدمررر , يخررراف المخرررابراع

, واليوررا خوفررا ورمعررا كرري د بدرري  ييرر وي, إلررى الةرراكم العميررل الررذي يخرراف مررن أمريكررا  ..وهكررذا.. يخررافون الرقابرر 
 ..ودضمن دوري  ميك  ألبناه  أو ذوي  وأدبا   

************* 

 :الجوع واالمرا  -6
وبسربب سروء دوحير  مرا دبدري ونوبر  مرن ,  ( دومنفرورم وثرروا )وبسبب سررق  بيرع مرال المسريمين األساسري  

 , فاألكثريرر  السراةد  ليمسرريمين دعريش دةررع خرر الفدررر. ألرربس النراس لبرراس الجروع مرر  لبراس الخروف. قبرل الكبرراء 
كما أن كثيرا من بالد المسيمين مثل . ودثبع هذا إةصاهياع المنظماع المةيي  والعالمي  ذاع العالق  بوذا الشأن

الدي دةصد مهاع يالف البشر .. واألمراض والكوار  فريدي وبناالدش وسواها دجداةوا المجا اع بالد الدرن األ
. ومعظم بالد المسيمين نديجر  اخردالل مروارد الثررو  دعريش ةيرا  مددنير   يرى مسردوى الخردماع الصرةي . كل سن 

كمررا جعررل دكرراليف , لوررا األمررراض المحمنرر  واألوبهرر  وجعررل إمكانيرراع الةكومرر  دون مسرردوى الدصرردي  ممررا نشررر
 .العالج بعيد   ن مدناول معظم العاهالع الفدير 

ةدرى صرارع كثيرر , وقد أودى الفدر بكثير من الشباب والرجال إلى الرةيل  رن بالدهرم ريبرا لمروارد الررحق 
ير بررل معظررم بررالد المسرريمين مصرردرا لدصررد .. مررن بررالد المسرريمين كالباكسرردان ودول شررمال أفريديررا ودركيررا وسررواها

العمال  الرخيص  المواجر  إلرى كافر  أنةراء العرالم ليضري  الرجرال شربابوم بعيردا  رن أسررهم ونسراهوم وأرفرالوم مرن 
اإلةصرراهياع دشررير ويكفرري  يررى سرربيل المثرال أن نعيررم أن , ةررد  وال ةررج أمرا  ررن الجوررل ف.أجرل كفرراف العرريش 

 . !! مييون نسم   100اد السكان في  يناهح الر يما أن دعد, أمي في العالم العرب فدر ( مييون 11 )إلى وجود 
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 :القتل الجمالي -5
الجما ي  من قبل المسدعمر الاربي فري ظرل النظرام  لإلباد ددعرض كثير من بالد المسيمين اليوم لةمالع  

 رينيرفخرالل العدردين األخ .ودكاد ال دخيو نشر  أخبرار يوميرا مرن خبرر أو أكثرر  رن ديرك المجراحر .العالمي الجديد
والفيبرين  , والونرد ,وكشرمير ,وكوسوفو, الشيشان  و ,ةصدع المجاحر مهاع يالف المسيمين في البوسن ...فدر 

ندونيسرررريا , والصررررومال , ولبنرررران , وفيسرررررين , والعررررراق , وأفاانسرررردان ,   و,  واريدريررررا, وبورمررررا , ونيجيريررررا ,  واى
 .وغيرها... , العراق كردسدان 

ةيرر  لرم دكدرف أمريكرا بددررل  , الدجوير  نالرع ماليرين األرفررال كمرا فري العرراقبرل إن ةمرالع الددرل المررنظم و 
سرنواع  50فدديرع  برر  ( ..  اصرف  الصرةراء ) الثانير   ألف مردني و سركري فري ةررب الخيري  100أكثر من 

وميرف المجراحر الجما ير  و مييراع .  من الةصار أكثر من مييون ونصف رفل من سروء الداذير  وانعردام الردواء
براد  العرقيرر  والدصررفي  الجسرردي  الةاصري  ليمسرريمين اليرروم دةدرراج إلررى مجيرداع قاهمرر  بررذادوا ومررؤرخين مدفرررغين اإل

ةصاهيادوا   !!.يدابعون دفصييوا واى
مر  والفاسرد  والناشرر  واألدوير  المعدِ ,  دةديد النسلوبرام   هذا ناهيك  ن  ميياع الددل واإلباد   بر أنظم 

الارررب  بررر شررةناع األغذيرر  والمسررا داع الدرري درردخل بررالد المسرريمين المنكوبرر  دةررع  الدرري يرسررل بوررا,لألمررراض 
 .!! ناوين المسا داع الاذاهي  

وخاصرر   , ناهيررك  ررن  مييرراع الدصررفي  والمجرراحر الدرري ددرروم بوررا الةكومرراع وأنظمدوررا الراغوديرر  لشررعوبوا
د قدل صدام خالل ةكم  في العرراق أكثرر فد, وقواهم جراهموم رويي  .ليشباب المسيم في ةال شعورها بأي خرر 

وقدرل ةرافظ  , شررين ألرف فيسرريني  5410وقدل الميك ةسين في األردن في أييول األسرود  , إنسانمن مييون 
 10.000 نةرو لبنران -بيروع من الشعب السوري وفي دل الح در في  20.000أسد مري  الثمانيناع أكثر من 

ب  باإلندرالكمرا ةصرد النظرام الجحاهرري بعرد  ,لبنراني  40.000أكثر مرن كذلك وفي ررابيس , من الفيسرينيين 
لى اليوم أكثر من  5445العسكري   .وهيم جرا ...نسان إ 510.000واى

 
************* 

 :التهجير الجمالي  -3
نجد أن كثيرا ممن سريموا مرن  ,منارق المجاحر ينف  الذكر في و  ,كذلك وفي كل منارق الةروب والكوار  

الشيشران  كمرا ةصرل فري البوسرن  و. خرجوا في أفواج هجر  جما ير  فرارين مرن  مييراع المروع الحاةرف  ,الددل 
ويكفررري أن دريررر   يرررى إةصررراهياع المنظمررراع ... ردريرررا وفيسررررين وكشرررمير وكوسررروفو اى وأفاانسررردان والصرررومال و 
 رن بالدهرم فري مخيمراع لدكدشف أن  شراع الماليين من المسيمين يعيشون موجررين , الدولي  لر اي  الالجهين 

 .دفددر ألدنى مدوماع ةدوق الةيوان فضال  ن ةدوق اإلنسان
 

************* 

 :انتهاك االلرا   -8
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والميةرد  وغيرهرا  وفي كل ديرك المنرارق المنكوبر  برالةروب و ردوان الردول والعصراباع الصرييبي  والوندوسري 
برل بيارع  ,مرن قبرل الكفرر  واال درداء االندوراكاع لم دسريم أ رراض المسريمين مرن أبشر   ميير ,من أنواع الكافرين 

مرردى مر بررا فرري بعررض منررارق الرربالء كمررا ةصررل فرري البوسررن  ةيرر  سررجيع منظمرراع ةدرروق اإلنسرران أكثررر مررن 
هذا من قبرل .من هذه الجراهم فضال  ما درصده األخبار هنا وهناك  .ةال  اغدصاب ليمسيماع هناك  10.000

دوم ب  أجوح  الةكوماع البوليسي  الفاجر  ورجال اسدخبارادوا في بالد المسريمين  ما د فضال ,األ داء الخارجيين 
 ...وال رقيب من العدوان  يى أ راضوم في سجونوا بال ةسيب

ناهيك  ما فشا في المسريمين مرن اندوراك ررو ي لأل رراض بفضرل  ,اإلجباري لأل راض  االندواكهذا  ن 
ةدررى اندشررر الحنررا فرري  ,فرري نشررر الرذييرر  والفسرراد  وسرروء األخررالق   الموررا الرردا ر إسياسرراع الةكومرراع وأجوررح  

 ..المسيمين اندشار الوباء
 

************* 

 :القلق والضياع النفسي  -11
مةكومر   ,غريبر   رن معددردادوا  ,فإن أم  دعيش بعيد   ن دين ربورا  ,وهو النديج  الربيعي  لكل ما سبق 

وال هرري  ,فبديررع ماربرر  ال هرري دعرريش اإلسررالم, جم فرري ديررن أ ررداهوا قررد هجرررع دينوررا ولررم دنسرر,  بشررراه  أ ررداهوا 
والخرروف  ,مررن الفدررر والجرروع  ..يعرريش أفرادهررا انعكاسرراع كررل مررا قرردمنا مررن ألرروان الرربالء .  دررذوب فرري ديررن غيررره

لرك بكرل مرا أور  ذ .ورايران األ رداء و ردوانوم  ,ودسير الفرا ن  الةكام  ,والمرض والدور والذل والظيم والفساد 
ال شك أن أم  كوذه سيعيش أفرادها  ..والثدافي  والفكري  والنفسي   واالجدما ي  واالقدصادي من األحماع السياسي  
و ال هرري ددسرريأ برردين يسررعفوا بالصرربر والدوكررل والدرردر   يررى , فررال هرري فرري دنيررا مريةرر   .الديرر  والضررياع والديررق 

ةصاهياعو , وهذا ما أثبدد  دراساع مريع   .مدار   الخروب  , والررالق  ,االندةارمن احدياد معدالع , مديد   اى
وكمررا , وبالخالصرر  . واندشررار كثيررر مررن مظرراهر الوسررديريا وأ ررراض اإلكدهرراب  ,واالجدما يرر  واألمررراض النفسرري  

 : صرررررررررررررررررررررردق ا  دعررررررررررررررررررررررالى و , ..  بررررررررررررررررررررررر الدرررررررررررررررررررررررين  ررررررررررررررررررررررن ذلررررررررررررررررررررررك بكررررررررررررررررررررررل اخدصررررررررررررررررررررررار وصرررررررررررررررررررررررام  
  َِإ نن لَها ي  ر  كأ َرَض َعنأ ذ  َماىَوَمنأ أَعأ ق َياَماة  أَعأ َم الأ ها َياوأ شاارا كا  َوَنحأ يَشة  َضنأ َماى َوَقادأ  *َمع  َتن ي أَعأ َقااَل َربِّ ل اَم َحَشارأ

يرا   تا َبص  نأ َسى  * كا َم تانأ َيوأ ا َوَكَذل َك الأ َْ يَت ََِنس  َنا  َك آَياتا  (542-541:رر )  َقاَل َكَذل َك أََتتأ

شاقم االشاقياء مان أإن  ) :ا   يير  وسريم فيمرا روي  نر   رسول ا  صريى ما أوجح العبر  فيما روي  نو 
 (. اجتمب لليه فقر الدنيا ولذاب اآلخر 

   
************* 
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 تسلط األعداء وتحكمهم في كافة مناحي حياة المسلمين:ثالثا  
 

فدررد  ,سريم ةررل باألمر  مرا أخبرر بةصررول  صرل ا   يير  و , وكواةرد  مررن أنصر  دالهرل النبرو ,  وةرفيرا   دمامرا  
ةاام يوشااك االماام أن تاادالم للاايكم  كمااا  ) :أبررو داود  ررن ثوبرران أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال  روى

تدالم االكلة إلم  صعتها فقال  ائل ومن  لة نحن يومئذ  ال بل أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم غةااء كغةااء السايل 
 في  لوبكم الوهن فقال  ائل يا رسول اهلل وما الاوهن ولين لن اهلل من صدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل

 (.  ال حب الدنيا وكراهية الموت
فالعررالم اإلسررالمي اليرروم يعرريش ةالرر  مررن الدسررير الكامررل لأل ررداء  يررى جميرر  مدرردرادوم وسرربل ةيررادوم بشرركل 

 :ويدجيى ذلك في مظاهر  د  من أهموا  .فظي  ما مر في داريخوم مثي  
 
 :لمين إلم ميدان لنهب الةروات وسوق لتصريا منتجات االلداءتحويل بالد المس -1

شرراف اإلسردعمار و يرى رأسر  أمريكرا وأوروبرا الاربير  إوخالصر  ذلرك , أما نوب الثررواع فدرد مررع نبرذ   نر 
ثررم اإلشرراف  يرى نديورا ودةديرد أسررعارها  ,  يرى  مييراع اسردخراج الثررواع النفريرر  والمعدنير  وغيرهرا مرن المروارد

 . يى أثمانوا في بنوكوم الصييبي  اليوودي   واالسديالءار  بوا والدج
بدةوييوا إلرى سروق , وفي مدابل ذلك يدوم الارب المسدعمر في بالدنا الدي دضم نةو خمس سكان األرض 

واندوراء  بالصرنا اع , الدكنولوجيرا  مندجاعودراع ومخديف بيالكم لدصريف مندجاد  بدءا من األسية  واآللياع و
 ...المصنع  االسدوالكي العادي  من أنواع األرعم  والميبوساع والمواد  سدوالكي اال

, الناشررفبررل ةدررى الخبررح والررورق .. ب الشباشرر فالمسرريمون يسرردوردون مررن الارررب ةدررى المالبررس الداخييرر  و 
 المعدنير  و وبالرغم من أن العدو المسردعمر يفررض  يرى الردول المسردعمر  ومنورا العرالم اإلسرالمي أسرعار ثروادورا

 ;برل يفررض  ييورا قيمر   مالدورا الشرراهي   ,وهري  صرب صرنا اد  ومروارد غذاهر  . الحرا ير  والةيوانير  مندجادورا
بررل ودبيرر  المأسررا  مررداها إذا ., المصرردر  إلينررا  مندجادرر فإنرر  فرري الوقررع ذادرر  يفرررض أ يررى األسررعار والرسرروم  يررى 

بررل وةدررى , الدكنولوجيررا  مييرر  منرر  اندشررار الدصررني  الةرردي  و يمنررا أن الارررب ذادرر  و يررى رأسرر  أمريكررا يدرروم بع
بررل إنوررم يفرضررون ةدررى  كرري نبدررى سرروقا لدصررريف مندجادرر  ,الدصررني  المدوسررر فرري معظررم بررالد العررالم اإلسررالمي 

الدي يدةكم بوا بالدفصيل صرندوق الندرد , السياساع اإلقدصادي  وبرام  الدنمي  وخرر الحرا   واإلنداج الةيواني 
وهنراك . الرذادي مرن األغذير  األساسري  كرالدمأ والسركر واألرح وغيرره االكدفراءبةي  ال دصل بالدنرا إلرى , ولي الد

مرن البردء بمشرروع اكدفراء ذادري  -مرثال  –فدرد منر  صرندوق الندرد الردولي السرودان . أمثي  كثير  صارخ   يرى هرذا
وأغردوررا أمريكررا . دها بوقررف المسررا داعولمررا أصرررع هررد, إلررى السررير  (  البشررير ) بررالدمأ بعررد وصررول ةكومرر 

وبكميرراع مررن المررنأ الاذاهيرر   يررى شرركل هبرراع برردون . بإمرردادها بررالدمأ لمررد   شررر سررنواع بدررروض غيررر ربويرر 
وربرر رغيرف . وهرو دةويرل األراضري الخصرب  إلرى أراضري برور ال دصريأ ليحرا ر .  وكران الاررض واضرأ! مدابل



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  118  [  
 

كفرررري أن نعيرررررم أن مصررررر الدرررري كانرررررع فرررري العورررررد الرومرررراني دكفررررري وي.. الخبررررح فرررري السرررررودان بررررالدرار األمريكررررري
مرن الدمرأ األمريكري يكفري المصرريين مرن الخبررح  اةديرراريدعريش اليروم  يرى , الرومانير  مرن الدمرأ  اإلمبرارورير 

 االقدصراديالةرال فباخدصرار يمكرن الدرول برأن . وليس هنا مةل سررد اإلةصراهياع والددرارير.. لمد  ثالث  أشور 
 .والصةي ليشعوب اإلسالمي  مر ب بسبب هذه السياساع  والاذاهي

************* 

 :تسخير اليد العاملة اتسالمية لخدمة صنالات االلداء -2
ومهرراع . هراجر مرن برالد المسريمين ماليرين العمرال... بسربب سياسراع الدجوير  والةصرار وةكومراع الظيرم ف

ليسرردوا ثاررراع ضررخم  فرري , ارررب والسرريما أوروبررا وأمريكررا المثدفررين وةميرر  الشررواداع إلررى بررالد الالعيمرراء و ف الاآل
قرد وفوق ذلك فإن الدول الرأسمالي  الاربي  جميعوا والسريما األوروبير  ...البني  الدةدي  لمصانعوم بأبخس األثمان 

والسررريما فررري مجررراالع , المدوسرررر  فررري برررالد المسررريمينالبسرررير  و لصرررنا اع المدخصصررر  فررري مصرررانعوا أنشرررأع 
لدسدفيد من رخرم . العالمي  الشوير  الدابع  لوا( الماركاع)ميبوساع والمواد اإلسدوالكي  دةع مسمى األغذي  وال

اليررد العاميرر  فرري بالدنررا دون أن دخررل بالدا ررد   الصررارم  المفروضرر  مررن قرربيوم بررأن ال دكررون ديررك الصررنا اع مررن 
 .مسدوى الدكنولوجيا ةدى ال دسدفيد ديك البالد من الخبراع الصنا ي  

مررن قبررل الارررب لييررد العاميرر  فرري الرربالد اإلسررالمي  وبيرردان  -شررب  المجانيرر   -بررل إن نظررام الدسررخير ليعمالرر  
ويكفرري أن .. والثانير   ىدخررل المجرال العسركري منررذ الةررب العالمير  األولرر, العرالم الثالر  والسرريما غيرر المسريةي 

يا وغيرها من ساةاع المواجو  بين دول الةيفاء عيم أن وقود المعارك الضخم  الدي دارع رةاها في شمال أفريدن
دول كانرررع مرررن الجنرررود المجنررردين مرررن دول المسررردعمراع ومعظمورررا  -كمعركررر  العيمرررين وغيرهرررا  –ودول المةرررور 

سررررالمي   ربيرررر  و   أكثررررر مرررررن  ,(دان بيرررران فرررررو )عيرررررم أن فرنسررررا خسررررررع فرررري فيدنرررررام فرررري معركرررر  سررررردور نوأن  ..اى
ف من الجحاهريين والماارب  وجنود المسردعمراع اإلفريدير  وكثيرر مرنوم الاآل من الدواع الخاص  كان منوم51000
قواع ةفظ السالم فري مخديرف منرارق الدرودر والسريما فري الربالد  واليوم دشكل قواع األمم المدةد  و... مسيمون 

نروابوم أو مرن قرعراع  سركري  سراهمع بورا ةكومراع ,  مدررو ين مرن المسريمين اإلسالمي  من جنود ومردحقر  و
, ولمرا دفدةورا , وها هي أمريكا اليوم ددوم باسدخدام جنرود بعرض بالدنرا لارحو برالد أخررى  ! الرواغيع في بالدنا

ودسردخدموم فري ذبرأ أبنراء بيردهم المسردعَمر , دجعيورم در را واقيرا لعسراكرها , دشكل مرن أبناهورا شررر  و  سراكر 
 . كما يجري اآلن في العراق !! ذاد  

والعمالررر  المسرررخر  لخررردمدوم وصرررل إلرررى مجرررال الرررد ار  والدرفيررر  فررري اسرررديراد نسررراء  سررردعباداالبرررل إن نظرررام 
المسريمين ليدرفيرر   رن جنررود المسرردعمرين الارحا  لبالدنررا كمرا ةصررل وذكرررع بعرض الصررةف ووسراهل اإل ررالم  ررن 

ةريرر الكويرع لمهراع اسدخدام الدواع األمريكي  والاربي  في ةرب الخيي  الثاني  لما يسمى بعاصف  الصةراء أو د
مررر  ةكومررراع ديرررك الررربالد ليدرفيررر   رررن الدرررواع األمريكيررر   باالدفررراقالعررراهراع مرررن بعرررض الررردول العربيررر  اسررردددمن 

 !وهم يةررون الكويع ,  والاربي  في اسدراةاع معارك  اصف  الصةراء 
يدناسرب مر  العديير   الجديد هو اخدراع جديد إل اد  نظام العبودير  بأسريوب معاصرر االسدعباديفوذا النظام 

 ...العبدري  لةضار  ما يسمون  الجنس األبيض األوربي األمريكي
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 :سلب اتراد  لصالح العدو -3

مدورور مرن قبرل . فرإن المروارن العرادي مسريوب اإلراد  , في ظل أنظم  الفرا ن  الداهم  فري برالد المسريمين 
اإلراد  لصرالأ  يمسريوب مفرإنو واالقدصرادي والسياسري   االجدما ير وةدى رجال الفكر والثداف  والفعاليراع  .السير  

فرإن ةكومادنرا ذادورا مسريوب   اإلراد  لصرالأ إراد   .وال دندوي هرذه المصريب  هنرا .أجوح  الدم  السيروي  المدشعب  
 .والسيما أمريكا وةيفاءها األوروبيين في ظل النظام العالمي الجديد  , العدو المسدعمر

وال اندخابراع ديمدرارير  أو اندالبراع  سركري  , وال نظرام دةرول ليسرير   , نظرام دسرييأ وال فال  درود دجارير 
 (.أمريكا وةيفاهوا )إال بإشراف السيد الخفي الظاهر 

ومررن ذلررك  يررى .مجيررداع مدخصصرر  بالدرراري  السياسرري ليمنردرر  العربيرر  واإلسررالمي  لواألمثيرر  كررذلك دةدرراج 
 :سبيل النموذج   

وحيررر  الخارجيرر  (  عأولبرايرر )فةضرررع  ,(م4000) وريا سررن هيررك ةررافظ أسررد فرري سرر -
وراةرررع ددندرررل برررين الدررراهر   ,وأشررررفع  يرررى ندرررل السرررير   -اليووديررر   -األمريكيررر  

ولرررم دارررادر المنردررر  إال بعرررد أن صررررةع فررري مرررؤدمر  , و مررران ودمشرررق ودرررل أبيرررب
ك أن وذلر! صرةفي بكرل وقاةر  برأن أمريكرا مرداةر  لعميير  انددرال السرير  فري سروريا

 ,ةافظ أسد كان قد ردرب خالفدر  لولرده األكبرر باسرل وردبرع  درود الرنفر المسرددبيي  
 ,الدربيرر  السررري  مرر  إسررراهيل وغيررر ذلررك مررن المررؤامراع باسررم   ادفاقيرر وقعررع كمررا 

 )ودريرر   مرر   ,ولكررن باسررل اخدرفرر  الدرردر وهيررك فرري ةرراد  دةرررم سرريارد  فجررأ  
وكرررذلك  ,مررر  بعرررض رؤوس النصررريري  ود  السرررير  يرررى  لالسرررديالء( رفعرررع األسرررد

ولكرررن ةرررافظ أسرررد  . دريررر  بعرررض ضررربار السرررن  مرررن ةرررحب البعررر  الةررراكم ليسرررير 
وبدرديررب مررر  أمريكرررا وةيفاهورررا اسررردد ى ولرررده األصررار بشرررار الرررذي كررران يررردرس فررري 

سرن  إلرى  مرر  20جرى دعديل الدسدور لدخفيض  مر الرهيس مرن ةي  . بريرانيا
سروري فرري جيسر   اجير  اسردارقع نصرف سررا   سرن  وصروع البرلمران ال 11بشرار 

يرع رغررم أنررف ابإشررراف أولبر ! فدرر ليةصررل اإلجمراع  يررى واليرر  بشرار لمررا مراع أبرروه
واألقيي  من الراهفر  النصريري  الةاكمر   يرى , األكثري  من الراهف  السني  المةكوم 

 . ةد سواء
كر مررا نررذ,  ومثررل ذلررك دون أن نرردخل فرري الدفاصرريل الخارجرر   ررن موضرروع الكدرراب -

ه ااسردبعد أخرةير  , ةصل من والي   ود الميرك ةسرين رغرم أنرف األسرر  الواشرمي  
و رردل (  بررد ا )و ررين ابنرر  ( األميررر ةسررن) وولرري  وررده ألكثررر مررن أربعررين  امررا

ودرررم كرررل ذلرررك خرررالل ,  ددرررف فررري وجررر  دعيينررر  ميكرررا  ر و شرررر   إلحالرررالدسررردور كرررذلك 
 ..الدقاهق األخير  من ةيا  الميك ةسين 
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لما لم ييدحم في بعض مواقف  بما دعورد بر   ذلك قدل الميك فيصل في السعودي ومن  -
 ! أبوه من الوالء فوق سرأ البارج  األمريكي  لروحفيع 

واإلشررررراف  يررررى دعيررررين ( ضررررياء الةررررق ) الرررررهيس الباكسررررداني ومررررن ذلررررك اغديررررال  -
برويرح  ) رالدياداع المدوالي  في باكسدان وصوال إلى اإلندالب األمريكري الرذي جراء بر

ثرررم أشررررفع أمريكرررا  يرررى إ ررراد  نمررروذج , ليشررررف  يرررى اإلراةررر  برالبررران ( مشررررف
أمريكي  ليديمدراري  في باكسدان لمدابع  لعب  غحوها لباكسدان ووسر يسيا والشررق 

و يكفرري أن نعيررم أن مررن . وكمررا قينررا فاألمثيرر  كثيررر  يضرريق  نوررا المجررال  .األوسررر
اإليرانيرررون  نرردما اةديررروا السرررفار  األمريكيررر   المعيومرراع الدررري ةصرررل  ييوررا الررررالب

كانرع دردف  أكثرر ( CIA)أن المخابراع األمريكير   م5414سن   (خميني)بعيد ثور  
ددرراوح مراكرحهم مرن  ألف مردب شوري لعمالء في منرد  الشرق األوسرر  410من 

 يى ةد سرواء إلى وحراء وقياداع ةحبي  وسياسي  ةاكم  ومعارض  .. رؤساء دول 
فنرانين وكناسرين فري الشروارع  لدصرل إلرى دجرار و, من العمالء وددسيسل المرادب ..

 . هذا من  الم السياس !!!.
 

 : بعد السياسة اال تصادمن لالم  ةمةلمن االو 
فدرررد أرادع الةكومررر  السرررعودي  سرررةب مبرررال  كبيرررر  مرررن وداهعورررا لررربعض مشررراريعوا  -

األمريكرري ال يةدمررل  القدصررادافا درضررع الةكومرر  األمريكيرر  بةجرر  أن  ,الداخييرر  
 )خالل حيار  قام بوا ألمريكا أن يةصل  يرى موافدر  مرن ( فود )ولم يسدر   ,ذلك 
أرادع خفرض  اهرداع إيرران مرن ( رياران )في ةين أن إدار  ,  و اد خاهبا(   رياان

هادفيررا ( فوررد )مررن (  ريارران )فريررب  ,الررنفر إبرران ةرررب الخيرري  األولررى مرر  العررراق 
ومرن أجرل أن .ليبرميرل ( دوالر 51)إلرى ( دوالر  20)ميل النفر من خفض سعر بر 

أو باألةرى أن دةرافظ البنروك األمريكير  اليوودير    -دةافظ السعودي   يى واردادوا 
( مييرون  1)أمره بحيراد  اإلندراج اليرومي مرن ف  -  يى مداخييوا من وداه  السعودي 

ررر    =  41 - × 50.000.000وهكذا خسرع السرعودي   .برميل ( مييون 50)إلى 
الدري سرببدوا مرن الخسرار  مرن الردوالراع هذا  دا يالف الماليين . مييون دوالر 410

كيمرررا أشررررقع الشرررمس وغربرررع مرررن أمررروال , لكرررل الررردول اإلسرررالمي  المصررردر  ليرررنفر
برل خسررع معورا كرل الردول المصردر   , المسيمين الذين يموع الماليرين مرنوم جو را

 !!إال هادفا فدر ( رياان)ولم يكيف ذلك  ,لينفر في العالم 
وأمرررا دررردخل المؤسسررراع الماليررر  الدوليررر  فررري السياسررراع الماليررر  واالقدصرررادي  ليررردول  -

 ..العربي  واإلسالمي  فأشور من أن نندل األمثي   يي  
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مجرال أن يصرل ذلرك ل, وسريب العردو لورذه اإلراد  , وقد وصل األمر اليروم بفدردان األمر  اإلسرالمي  إلراددورا 
ودميك الددر   يى , وهو مناه  الدربي  والدعييم الدي دددخل أمريكا والارب اليوم فيوا , أخم خصوصياع األم  
   . والةبل  يى الجرار ..! ووصل األمر ةدى ليخرب في المساجد..!  أن دةذف ودضيف فيوا 

 .مام أ داهوا وةكاموا ال إراد  لوم أ,فاألم  اإلسالمي  مسيوب  اإلراد  أمام ةكاموا 
 

************* 
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 : اتحتالل العسكري المباشر وغير المباشر لكافة بالد العالم اتسالمي -4
,  والونرررردوس, والصررررييبيين  ,مررررن اليوررررود ,العررررالم اإلسررررالمي اليرررروم مةدررررل مررررن قبررررل مخديررررف أنررررواع الكفررررار 

ما بصور  غير مباشر  ...والوثنيين , والميةدين  .إما مباشر  واى
وأجحاء من الونرد وكشرمير , وبورما  إندونيسياوأجحاء من , ينبر  درحح دةع اإلةدالل المباشر كالفيفبداع كثي

, والبيدران والبوسرن  وكوسروفو ,الشيشران  الدفدراس و و, والمدارعراع اإلسرالمي  فري روسريا  ,ودركسدان الشرقي   ,
والسرودان الدري يبردو , ..أخيرا وليس يخررا والعراق...وبد  من المارب األقصى , وفيسرين وأجحاء من بالد الشام 

 ..وبداع من جحير  العرب  يى الداهم  أيضا, واإلشاراع بوض  سوريا ومصر , ..أن  قد ةان دورها 
فوري دةرع اإلةردالل غيررر المباشرر مرن قبرل دول الاررب الصررييبي   ,وأمرا براقي برالد العرالم اإلسررالمي قاربر  

الدوا رررد  وباندشرررار.  الرأسرررمالي  الكبررررى لالةدكررراراع االقدصرررادياإلةررردالل  وباسررردةكام , بنيابررر  الةكرررام المردررردين
( CIA)وبشررربك  مكادرررب اإلسررردخباراع األجنبيررر  والسررريما  ,العسررركري  البريررر  والبةريررر  والجويررر  فررري جميررر  أجحاهررر  

 .الدي اندشرع في جمي  بالد المسيمين بشكل  يني أو بسدار المنظماع والمؤسساع المدنو   ( FBI)و
 

************* 
 

 :التبعية الةقافية والفكرية للعدو -5
والسياسي واألمنري الدري ربررع األمر  بعجير  العردو الصرييبي  واالقدصاديبسبب مظاهر اإلةدالل العسكري 

ةيرر  دسررن الدرروانين  .. واالجدمررا ياإلسرردعمار الفكررري والثدررافي  جرراء دور, اليوررودي الكررافر فرري كافرر  المجرراالع
 واى راد عدد المعاهداع ودبرم  وسراهل اإل رالم والدربير  والدعيريم والثدافر  لداريرب مجدمعادنرا ودوض  المخرراع ود

ودار  باسم الدربي  ,  ودار  باسم دةرير المرأ , فدار  باسم ةدوق اإلنسان. لمسدعمرووى اصياغدوا وهيكيدوا دبعا ل
ولبرام  إ اد  صياغ  المجدمعاع , لدعييمي  خرى لدةدي  المناه  اأو , االجدما ي ودار  باسم الدروير ,  الثدافي

 ..وهكذا.. 
ةير  ددردخل األمرم المدةرد  . فمرا فوقورا االبدداهير ةدى رال ددخل العدو برام  ددريس األرفال فري المرةير  

برل بير  . فضال  ن سفاراع الدول الاربير  فري ددريرر مرا يجروح ومراال يجروح فري مرواد الدراسر  , وبرام  اليونسكو 
كومراع الراغودير  بررأوامر أسريادها فري دةديررد مرا يدرال ومرا ال يدررال فري خررب الجمعرر  ةدرى منعروا فيوررا دردخل الة

 .بالد الدوةيد المح وم    ! ةدى في السعودي ,  ذكر اليوود والنصارى بالسوء
. ناهيرك  ررن مررا يسررمأ بنشررره ومررا ال يسررمأ فري الصررةف والمجررالع وجميرر  أوجرر  النشررار الفكررري واألدبرري  
بررر الارررب ةكومرراع بالدنررا  يررى دوقيرر  معاهررداع  يررى برررام  اجدما يرر  ددنررافى مرر  أسررس ديننررا وأ رافنررا وقررد أج
هرذا , ..بخافير   يرى أةرد ( رامسرفييد ) ولم دعد أخبار ةرب األفكار الدي أ ينوا وحير الدفاع األمريكري  .ودداليدنا

أسرراليب دفكيررره و يشرر  وررررق رعامرر   فرري, اخديررارا ا مررن ةمررى ددييررد الارررب نررناهيررك  مررا اسرردفةل فرري مجدمعاد
 . ! خاله ةماماد  ودور ولباس  بل وةدى بناء 

************* 
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 :والخالصة
 

والررذي  ,بعررض مرن واقرر  المسريمين خررالل العدرود السرربع  األخيرر  مررن الدررن العشرررين ن هرذا  نفررإ, باخدصرار
ثم مرا  ,مسدعمراع دةع اإلةدالل الصييبي بالد المسيمين  يى شكل   ددرج في  البالء منذ سدور الخالف  ودجحه

إلرى أن بير  الربالء قمدر  بعرد انويرار إلدةراد السروفييدي ودفررد (  ةكوماع اإلسددالل )دال ذلك من مرةي  ما سمي 
لى اليوم ( النظام العالمي الجديد  )أمريكا وةيفاهوا في أوروبا النادو بإرالق ما سمي   .منذ مري  الدسعيناع واى

ةميرر  اإلسررالم وةراسرر  مررن العيمرراء والررد ا  ومررا سررمي  االنويرراراعفررروض أن يدررف لكررل هررذه وكرران مررن الم
فدد شودع العدود  ,ولكن وكما سنفصل في الفصول الدادم  .. بجما اع الصةو  اإلسالمي  والةركاع الجوادي  

ل السرن  فري كافر  الويكرل الرديني المعرروف ألهر يمراء كانرع خالصرد  أن معظرم  ,األربع  األخير  مخاضا صعبا 
برررالد العرررالم اإلسرررالمي قرررد دررروحع إمرررا فررري مداهررراع النفررراق ليةكرررام والررردخول فررري دبريرررراع  رجررراء مرررن أجرررل دسررروي  

ما في جةور العجح والدسويااع  ,خيانادوم ليدين و مالدوم ليمسدعمرين الجدد  مرن أجرل دفرادي دفر  , المعدسف  واى
 .سالرين جاهرين فسد  ظيم  كافرين الةق  ند قول  ضريب  األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر و

فدرد خرجرع مرن مصرادمادوا مر   ,وأما ما سمي بالصةو  اإلسالمي  الدي انريدع بعيد سدور الخالف  بدييرل 
لدجرد لوررا ( ! إسرالمي )ددداسرموا الدشركيالع السياسري  والةحبيرر  المسرما   ,ةكومراع بالدهرا مديمر  األظرافر مدجنرر  

بعرررد أن انسررريخع  رررن معظرررم مبادهورررا وشرررعارادوا وبرامجورررا وأفكرررار  ,يرررق مررر  الجاهييررر  أمكنررر  فررري مندصرررف الرر 
ا والجورراد نوالدرررين دسرردور , ا نا والرسررول قردودنررا  غايد )ليدةرول شررعارها مررن كونر   .مؤسسريوا األواهررل رةموررم ا  

الاربير  قردودوا  والديمدرارير  ,البرلمران غايدورا  )ليدةول وكأن  صرار ( ا نا والموع في سبيل ا  أسمى أمانينسبيي
والفرروح بالمدا ررد فرري ةكومرراع الكفررر أسررمى  ,سرربييوا  واالندخابرراع ,و ييرر  قسررموا  والدسرردور العيمرراني دسرردورها, 

 .(  !!أمانيوا 
فدد دوح ع جوودهرا فري جردلياع , وأما الصةو  العددي  إل اد  المسيمين إلى ما كان  يي  السيف الصالأ  

ندورع إلرى اإلرجراء وددرديس الميروك وأوليراء او . افة  أنواع البدع ومكافة  الدبور واألمرواعكبم لواالنشاااألبةا  
 . وأخذع بةظوا من السعي ليبرلماناع أيضا ,  األمر ومكافة  مناوهيوم

  .بعدا  ن واق  المسيمين  بثي  و فدد احدادع .. الدبيياي   وأما الجما اع اإلصالةي  والصوفي  و
سالمي  كثير  وأما الديار  فدد أبيع بالء ةسرنا وقردمع وسرعوا . الجوادي المسيأ ودنظيماد  في بالد  ربي  واى

,  موديوو موقعود  ام  األم  وضيا و, في أجواء قعود الصةو  وخذالنوا ضةى أفرادها و , منذ مري  السديناع 
, ى والمشررردين فرري سرربيل ا  فررانفرد العرردو بوررا وسررجل روادهررا ومجاهرردوها أسررماهوم فرري سررجالع الشرروداء واألسررر 

نسري معظرم شرعوبوا ا  فأنسراهم أنفسروم وأ دربوم أمر  . ليكونوا شوود أخدود جديد  يى أم  مدوور  قا د  مفككر  
و يماء كانوا السبب األساسي في دخردير هرذه األمر  مرن , وةكوماع كافر  با  مةكم  لشراه  أ داه , نكد العيش

وهكررذا . اندوررى كثيررر مررنوم د ررا   يررى أبررواب جوررنم  ,ا سررمي صررةو  إسررالمي  ود ررا  لمرر ..بررين منررافق و رراجح 
 .انفردع ةكوماع الفرا ن  بشراذم الجواديين ذبةا وسجنا ودعذيبا ودشريدا وقورا
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وانوارع برؤر الجوراد واةرد  ديرو األخررى ولرم ينصررم الدررن العشررون إال ومعظرم المةراوالع الجوادير  مفككر  
يعيشرون أكبرر مرررارد   , ن روادهرا ثابدررا  يرى الرريرق مداهرراع الوجرر  والدشرريد والاربرر ددداسرم مرن بدرري مر, مشردد 

 .ألهل الةق  رفوا داري  البشري  
 ,لنسددبل الدرن الةادي والعشرين وألفيد  الثالث   ,وانصرمع األلف الثاني  ليميالد  ,وانصرم الدرن العشرون 

مخرررررراع جعيررررع مررررن اإلسررررالم والمسرررريمين  رررردوها اإلسرررردراديجي لدفددةررر  أمريكررررا وةيفاؤهررررا مررررن أوروبررررا النررررادو بو 
سياسرادوا  يررى مبرادئ صرراع الةضررار  الاربير  النصرراني  مرر  ةضرار  اإلسررالم  ىدبنردول. والدراريخي الدراهم والدررادم 

 .الةمالع  الصييبي  الثالث  صراة  و ينا   ريقنولد .والمسيمين 
قبل أن ينصرم العام األول من الدررن الةرادي  ,سبدمبر  العالم  يى دوي انفجاراع الةادي  شر من اوصة
 ( . الم ما بعد سبدمبر )وابددأنا ما سمي  .والعشرين 

 .فما هو واق  المسيمين اليوم في ضوء ظروف هذا العالم ؟؟
 

************* 
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 م  1001-سبتمبر -11ن اليوم في عالم ما بعد  يواقع المسلم 
 

ما نعيشر  اليروم مرن أوضراع فري العرالم اإلسرالمي بعرد أةردا  الةرادي  شرر مرن  كما أسيفع في الددديم فإن
ن كرران  ظيمررا , سرربدمبر  فمررا نةررن فيرر  هررو مرةيرر  جرراء دورهررا وفررق  .لرريس أبرردا نديجرر  لررذلك الةررد  المةرردود واى

وهرري فصررول مررن مددضررياع النظررام العررالمي الجديررد الررذي  .مخرررراع األمريكرران واألوروبيررين وأسرريادهم اليوررود 
وبردء مرةير  الدررب الواةرد , خرال مكونادر  فري ةيرف النرادو دبعد دفكيك ةيف وارسو واى  , انريق مري  الدسعيناع

 .إدار  شؤون العالم يريد الذي ( األمريكي اليوودي)
كا إقناع يهو من باب الدأري  الحمني وليس قنا   بما دريد أمر ( واق  المسيمين بعد سبدمبر)ولذلك فإن قولنا 

 .  من كون ما نةن في  نديج  لسبدمبر العالم ب
ويكفرري مررن األدلرر   يررى ذلررك مررا نشررر مررن المخرررراع الصررويوني   ررن  ررحم اليوررود  يررى اسرردكمال اةرردالل 

وفرررض سياسرر  الدربيرر  الشررامل مرر  , وررررد مررن دبدررى مررن الفيسرررينيين منوررا , فيسرررين وهرردم المسررجد األقصررى 
 .م5445أ ينع خرر  في مؤدمر مدريد  ي  الذيهذا الدرب.جيرانوا من ةكام العرب والمسيمين 

أيضررا مررا نشررر  ررن برررام  األمريكرران إل رراد  اةرردالل الشرررق األوسررر والسرريرر   يررى  يررى ذلررك ومررن األدلرر  
ودشرركيل قررواع الدرردخل السررري  فرري أمريكررا مررن أجررل ذلررك منررذ أيررام كرراردر سررن    .منرراب  الررنفر فيرر  وفرري وسررر يسرريا 

 .ع اسدعماري  أمريكي  معين  وما دب  ذلك من سياسا .م5411
إال ( الةررب العالمير  لمكافةر  اإلرهراب  )وما العاصف  األمني  الةالي  الدي دثيرر هياجورا أمريكرا ومرا أسرمد  

كرل ثالثر   إقييمريوددابعرع بمعردل مرؤدمر  رالمي أو  م5440دنفيذا لبررام  المرؤدمراع األمنير  الدري انريدرع  منرذ 
واجدما رراع وحراء الداخييرر  العرررب فرري دررونس .. وشرررم الشرري , وميالنررو, وبرراريس , مثررل مررؤدمراع برشرريون ;أشررور

سراهيل . وجد  والداهر  كل سد  أشور  والمؤدمراع األمني  لدول المدوسر الدي شاركع فيوا أوروبا وةكام العرب واى
 .. ثم دداب  المؤدمراع األمني  في يسيا وأفريديا !  وأمريكا رغم بعدها  ن المدوسر

لشررق األوسرر إلرى العينير  قرد بير  فري ا( FBI)أن  دد مكادرب الرر, األدل   يى هذه الةمي  قبل سبدمبرومن 
هررذا  رردا مهرراع . وغيرهررا.. اض و مرران والخررروم ودررونس والماررربفرري الريرر, مكدبررا ( 41) ,م4005مرا قبررل سررن  

 ( .CIA)المكادب السري  لير 
ودضررخيم إ المرري لسرربدمبر . أمريكرري يوررودي مبرررم   إ المرريفررنةن نعرريش اآلن ةالرر  اسررداالل , وكمررا قيررع

قناع العالم بعكرس الةديدر  الدري دردل  يرى أن سربدمبر وغيرهرا مرن , وددا ياد  وأصةاب  من أجل دبرير  دوانوم واى
ردود أفعررال  يررى  رردوان وليسررع  رردوانا إال هرري مررا .. مررن أ مررال المداومرر  اإلندفاضرر  وسررواها كررذلك و , العمييرراع

 .المسيمين كثيرا من ةدى و وا معظم العالم بذلك كما أقنع ابددءا
ذا مررا أردنررا أن نجمررل الدررول  ررن واقرر  المسرريم فإننررا ندررول بررأن أةرروالوم قررد  م4005ن اليرروم بعررد سرربدمبر يواى

 .من ضياع دينوم ودنياهم ودسير األ داء  ييوم , سابدا احدادع سوءا ودماديا دةع كاف  العناوين الدي أوردناها 
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كمرا احدادع ةالر  . دبرديل الشرراه  ومةاربر  اإلسرالم لاحداد إصرار الةكوماع ومبررادوا ,  مففي ضياع دينه
بسربب شراسر  , ودفاقمع موج  إفسراد العداهرد ونشرر البردع وسرعار الفسروق والضرالل  .صراة  اةدالل المددساع 

المررررؤمنين والمجاهرررردين  واحدادع غربررر  .الوجمررر  اإل الميرررر  واندشرررار الفضرررراهياع الوادفرررر  إلرررى سياسرررراع اإلفسرررراد 
 .واآلمرين بالمعروف والناهين  ن المنكر بفعل شراس  الوجم  األمني  

نما أمام ةال  , فنةن اليوم لسنا أمام دمادي سرق  الثرواع بالةيي  والنياب  :وأما تحت لنوان ذهاب الدنيا  واى
ك األ رراض اوردنا الرذل والخروف والددرل ووأما سوء دوحي  الثرو  والظيم والدورر و  .لمصادر الثرواع  اةداللإ اد  

فرري مجدمعراع كانرع أكثرر أمنرا واسررددرارا . واندشررع ةير  لررم دكرن قاهمر  قبرل سربدمبر, فراحدادع معدالدر  المخيفر  
 .كمجدمعاع الخيي  العربي وبيدان المسيمين البعيد   ن مركح الشرق األوسر كبالد يسيا وأفريديا اإلسالمي 

فيررم يعررد هنرراك إراد  ..سررم   ررالم مررا بعررد سرربدمبر المعينرر  الموغيرر  فرري العدوانيرر   فوررو وأمااا تساال  االلااداء 
. هررذا إذا أردنررا اإلجمررال ...شررامل  اةررداللإ رراد   بررار   ررن والبرنررام  اليرروم  ...شررعوبخصوصررياع ةكومرراع و 
دوا ري مرن أجرل دةريرك , ومرن براب الدوصريف المفيرد , نرا دسريير الضروء مرن براب  الدرأري  المروجحب ولكن يجدر

ومرن .  4005ةل بالمسيمين بعد أةدا  الةرادي  شرر مرن سربدمبر وذلك بذكر بعض ما . المداوم  لدى األم  
 :أهم ذلك باخدصار 

 
 :تدمير اتمار  اتسالمية في أفغانستان -1

راددوررافدررد كانررع أمريكررا وةيفاهوررا قررد أ ينررع سياسرردوا   ةكومرر  رالبرران فرري أفاانسرردان منررذ أواسررر  بإسرردار واى
ودحايررردع وديرررر  نواياهرررا ظورررورا مررر  الوقرررع وادخرررذع لرررذلك إجررررايع اقدصرررادي  وسياسررري   مرررن الةصرررار . م5441

وبدعرراون . إلررى أن جرراءع أةرردا  سرربدمبر فوضررعع نواياهررا موضرر  الدنفيررذ. والعدوبرراع والديررويأ بررالاحو والةرررب 
ربي  واإلسرالمي  عةكوماع الووسر سكوع دولي وخيان  صرية  من ال. غربي والسيما من بريرانيا وأوروبا النادو

يرررران ةكومررراع والسررريما ,   برررر ةميررر   م4005ةكومررر  رالبررران فررري ديسرررمبر  إسرررداردرررم , باكسررردان والسرررعودي  واى
الررذين دخيرروا كابررل , دةركررع فرري رييعدوررا  يررى األرض قررواع المردرردين العمررالء فرري أفاانسرردان .  سرركري  أمريكيرر 

الدجربررر  الوةيرررد  الوليرررد  إلقامررر  الدولررر  اإلسرررالمي  منرررذ سررردور  إجوررراضوهكرررذا درررم . بةمايررر  الرررراهراع األمريكيررر  
ونصبع أمريكا ةكوم   ميي  في كابل لدةول أفاانسدان إلى قيع  أمريكي  دسيرر منوا  يرى  . العثماني  الخالف 

 .كاف  المنرد  في وسر يسيا ذاع األهمي  اإلقدصادي  واإلسدرادجي  

 
************* 
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 :ة الصحو  الجهادية في العالم اتسالمي محاولة إباد  خالص -2
فرري ظررل أوضرراع دوليرر  كانررع ددصررا د فيوررا , مررن المعيرروم أن قيررام اإلمررار  اإلسررالمي  ورسرروخ ةكررم رالبرران 

ومرا دبر  ذلرك مرن , م5444ذ انفررار  درده فري أفاانسردان منر, هجم  الارب وةيفاه   يى الديار الجوادي المسيأ 
مؤقدا في أوروبا والسودان واليمن ودركيا وبعض  اآلمن مالذادوم  إغالق و, يشانالش دصفي  جيوب  في البوسن  و

الدري لجررأ إليورا أيضررا , جعررل مرا دبدرى مررن خالصر  الديرار الجوررادي دفريء ربيعيرا إلررى أفاانسردان , الربالد العربير  
 .ن من وسر يسيا يالمجاهدكثير من 

مرن أجرل دةديرق هردفوا . اإلمرار  اإلسرالمي  وسريي ومرن دمرار , وقد ادخرذع أمريكرا مرن أةردا  سربدمبر سردارا
فري هرذا في ذبأ ما دبدى من خالص  هذا الديار المجاهرد الرذي يمثرل يخرر خررور دفراع أمر  اإلسرالم  رن نفسروا 

 .الحمن المؤسف
والوجمررراع الضررراري  ليمردررردين األفاررران الرررذين أسررردروا الةكومررر  . و برررر معرررارك الدصرررف الجررروي المدررروةش

الباكسدان خساهر فادة  قدال  ع أمريكا وةيفاؤها بالمجاهدين العرب والمجاهدين من وسر يسيا وأنحل ,اإلسالمي  
ةيررر  قديرررع  يرررى . المذبةررر  إلرررىفصرررال مرو رررا (  مشررررف )وقرررد أضرررافع الةكومررر  الباكسرررداني  برهاسررر   .وأسررررا 

جيرر  مررن الشررارع وسررر صررمع وبررالد  مخ. أراضرريوا العشررراع وأسرررع  ررد  مهرراع مررن المجاهرردين وسرريمدوم ألمريكررا
 إندراذهرغم مرا أبرداه بعرض الصرالةين مرن اإلخرو  الباكسردانيين مرن دعراون أندرذ مرا يمكرن , اإلسالمي في باكسدان 

يران  فري الردنيا ييددررون أنفاسروم بعرد المعرارك الراةنر   االندشارودمكنوا من إ اد  , ممن دشردوا  بر باكسدان واى
 :كدابدفاصيل ذلك في راج   ]والمرارد  العمياء

 .ليمؤلف  .  (شكي  والةل والفريض  المدعين  الم –مشرف باكسدان  )
مر  هجمر  شرسر  ودعراون أمريكري روسري لدصرفي  المجاهردين فري , وقد درافدع هذه الوجم   يى أفاانسدان 

بعرررد أن كانرررع ةميررر  غربيررر  أمريكيررر  أخررررى قرررد نجةرررع فررري دصرررفي  . والدررري نجةرررع إلرررى ةرررد كبيرررر. الشيشررران 
دابعررع أمريكررا الةميرر  فرري مةاولرر  لدصررفي  الجيرروب المسررية  فرري الفيبررين  و. 5441فرري البوسررن  سررن  المجاهرردين 

ومرا درحال المواجور  . واليمن والدررن األفريدري وةيثمرا اسردرا ع بعرد أن خضربع شروكدوم الرهيسري  فري أفاانسردان 
 .ثال  سنواع مسدمر  م  اليوود في أكناف بيع المددس منذ نةو 

 
************* 
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العاصفة االمريكية االمنية للم اتسالم والمسلمين في جميب أنحاء العالم بدلو  مكافحة اترهاب بعاد  -3
 : أحداس سبتمبر 

إلةصراء دراري  وأةردا  هرذه الوجمر  البربرير  الظالمرر  . ورا كاميوهرذا  نروان يكدرب دةدر  كدرب برل مجيرداع ب
وال يدسرر   ..د الثالثرر  الماضرري  مسرردايين أةرردا  سرربدمبر لرر   بررر العدررو  ابرمجررو والررذي ,  يررى اإلسررالم والمسرريمين 

نما أورد أهم ما ةد  في  ناوين, المدام هنا ليدفصيل   :واى

دصرررفي  معظرررم الديرررار الجورررادي المسررريأ  يرررى مسررردوى الجما ررراع والديررراداع والرمررروح والويهررراع و الررررمؤيدين 
وندررررل المعدديررررين إلررررى سررررجن , ف واألسرررررالمعينرررر  والسررررري  و مييرررراع الخررررر االغديرررراالع ررررن رريررررق ..والرررررموالين 

مخديررف أنةرراء أفاانسرردان وفرري أو سررجونوا المدنرراثر  فرري قوا رردها األمريكيرر  فرري , غواندانررامو األمريكرري فرري كوبررا
والسيما .  أو بالدعاون م  ةكوماع الرد  وسجونوا الكبرى المشر   األبواب ليشباب المسيم في هذا الحمان .العالم

  الجواد واإلسرالم والمسريمين كةكومراع السرعودي  ومصرر واألردن والماررب وسروريا ةمكاف عريد  فيالةكوماع ال
 الدومر  الجوادير )وقد رالع هذه الةمي  كثيرا من األبرياء ةدى من . إل  ...ودركيا وباكسدان ودونس والجحاهر و 

 .إن جاح الدعبير (

, بإرراره العرريض العرام  االجدمرا ي ي والرد و  مةاول  دصفي  كامل ريرف الصرةو  اإلسرالمي  السياسري و 
بل لدد رالع الةمي  كل مرا نسرب . ل   ن مةضناوقر  جذور األصولي  الدي دكوه , دةع د وى مكافة  اإلرهاب

بنروك إسرالمي  .. شرركاع دجارير  .. اجدما ير هيهراع ..مؤسساع إغاثي  إسرالمي  إنسراني  .. لإلسالم واإلسالمي  
نالورا , ةدى شخصياع  ادير  لدد نال البالء بل !  نصف ربوي   –بنوك إسالمي   ةدى ..أةحاب ..جما اع .. 

سداالل مسمى اإلرهاب اكل ذلك ب .األمريكي ألنوم مسيمون أثرياء يشكيون صيدا ليصوصي  األمريكي   اال دداء
 ..والةمي  لمكافةد  

فدد سنع أمريكا وكاف  الدول . لاربالبدء بخر  مددرج  لدصفي  الجالياع اإلسالمي  والعربي  ووجودها في ا
األجانب ودروقيفوم وسرةب  ا ددالبل وأةكاما  رفي  دديأ لوا , األوروبي  قوانين لمكافة  الوجر  واليجوء السياسي

لااء جنسيادوم إن كانوا مجنّ  وا ددالوم لمدد مفدوة  دون دوجي  أي دوم  . الرسمي  إن كانوا مديمين إقامدومسين واى
 .العسركري  فري العرالم الثالر   االندالبير ي  أشرس بكثير من األةكام العرفي  الدي دسرنوا الةكومراع قوانين  رف ..

وفرري ظررل هررذا السررعار . فرنسررا الرردول اإلسرركندنافي  و ولررم دسرريم مررن هررذا ةدررى أ رررق بررالد الديمدراريرر  كبريرانيررا و 
 ييورررا اليورررود والصرررييبيون  برررر  والكيرررب الرررذي رافدررر  موجررر  إ الميررر  موجوررر  مرررن وسررراهل اإل رررالم الدررري يسررريرر

كمرا دحايرردع أ مررال الجرراهم العنصررري  ةدررى ذكرررع . الديفحيونراع والصررةف واألفررالم وكافر  وسرراهل النشررر واإل ررالم
العنصرري   يرى المسريمين قرد دحايردع بعرد سربدمبر خرالل سرن   اال درداءاعإةدى اإلةصاهياع في أوروبرا أن هرذه 

واإلضررافاع , وخررالل هررذا  األسرربوع الررذي أجررري فيرر  الدصررةيةاع  .  ررن السررن  السررابد % 11بمعرردل  م4004
أةررررق فررري هولنررردا  شررررين مسرررجدا ومركرررحا إسرررالميا فررري (  م4002نررروفمبر ) ونةرررن فررري , األخيرررر   يرررى الكدررراب 

 !!غضون  شر  أيام 
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 خررونوقدرل أفرراد مرن الجاليراع المسريم  وجررح ي ,وانفجرع قنابل  يى مراكح إسالمي   ,فدد أةرقع مساجد 
قدل بعض الوندوس في أمريكا ا ددادا من الر اع هناك أنوم مسيمون ألنوم أن  ةدى .  يى مةجباع  يوا دد, 

هذا فضال  ن اندشار ما دون ذلك من العدوان من السب والشدم والضرب في الررقراع ! ييبسون  ماهم هندوسي 
رسال رساهل الدوديد   . إل .. واى

 يررى الرردخول فرري ةميدوررا لمكافةرر  ,  لم بالدرغيررب والدرهيررب بكافرر  الوسرراهلأجبرررع أمريكررا كافرر  دول العررا  
فجررررابوا العررررالم يعدرررردون ,  األمنيررررون الدبيوماسرررريون و مهؤ وسررررفرا( كررررولن بررررول  )اإلرهرررراب وقررررام وحيررررر خررررارجيدوم 

لرردول وألحمررع أمريكررا ةكومرراع ا. البوليسرري  هنررا وهنرراك فرري كافرر  أقرررار األرض  واالدفاقيرراعالمعاهررداع األمنيرر  
ةدررى صرررح بعررض رؤسرراء الرردول . الدعرراون الكامررل فرري الةميرر  دةررع دوديررد السرررو  العسرركري بالعربيرر  واإلسررالمي  

 ...كرهيس اليمن ومصر العربي  بذلك 

أو  اإلنسرررانكمرررا ضرررربع أمريكرررا بعررررض الةررراهر بكافررر  األصرررواع المعدرضررر   ييورررا مرررن منظمررراع ةدررروق   
عامرر  رغررم كثررر  المعدرضررين  يررى دجاوحهررا لكافرر  الدرروانين الدوليرر  ولررواهأ الويهرراع الدوليرر  أو أ يرران الشخصررياع ال

, العسررركري  بالمررردنيين وقرررديوم واسررردودارها خرررالل  مييادورررا, وسررروء معاميدورررا لألسررررى والموقررروفين, ةدررروق اإلنسررران
كرران مررن بررالد سررواء كررل ذلررك بصرررف النظررر  ررن مصرردره فدجاهيررع ..وبفضرراهأ سررجنوا الدرراريخي فرري غواندانررامو 

 .المسيمين أو أوروبا أو من الدول الةييف  لوا أو ةدى من داخل أمريكا 

 

************* 
 

 :الشرق االوس  احتاللالحمالت الصليبية الةالةة نحو  ان الق -4
ثررم  .حلرر  لسرران بأنرر  ذلررك  معيررال ثررم ا دررذر ببالهرر   ,فدررد صرررح برروش بررذلك  ينررا وأنرر  بصرردد ةرررب صررييبي  

, دول النررادو بررذلكلرربعض دصررريةاع الرروحراء والديرراداع العسرركري     معاونيرر  وكررذلك و ألسررن, دوالررع حالع لسرران  
وهكذا بدع الباضاء من أفواهوم ومرا  .. ف المداالع الصةفي  والدصريةاع من مخديف المصادراليناهيك  ن 

 .دخفي صدورهم أكبر
برل .. منردر  سياسريا وجارافيرا العراق بداي  لبرنام  إ اد  رسرم خاررر  ال اةداللوادخذع أمريكا من مشروع 

بعضروا  اةرداللو ..ةدى دركيا   إيرانوالسعودي  و ومصر دكشفع معيوماع  ن مشاري  لددسيم بالد الشام والعراق 
 .ةي  يدحامن هذا م  برنام  أمريكي كبيرر ليسريرر   يرى وسرر يسريا انرالقرا مرن أفاانسردان وباكسردان  .مباشر  

برردءا  ,العرراق كبوابر  ليحةرف  يرى الشررق األوسرر  اةرداللار الواهير  مرن أجررل وقرد دردرجع أمريكرا باندةرال األ رذ
ولسرع هنرا بصردد .. الدري لرم يعثرر  ييورا ,واندواء بددمير أسية  العراق ليدمار الشرامل, صدام إسدارمن ضرور  

 ..وهو معيوم الدأري  لدفاصيل ما يجري 
سراهيل  داللاةويكفي أن أقول أن كل الدفاصيل دشير بوضوح إلى ةمي   صييبي  ددودها  أمريكا وبريرانيا واى

 الونرررد ودركيرررا و اويدعررراون فيورررا كافررر  دول النرررادو األوروبيررر  وروسررريا وةيفررراء أمريكرررا فررري المنردررر  و يرررى رأسرررو, 
 .كل هذا وسر صمع وبالد  دولي  مخيف   .الباكسدان وةكام البالد اإلسالمي  
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 :لصليبيةتوسيب حلا الناتو ورفب شعارات الحمالت ا -5

دول  أوروبي  من أجل ضرم  رد   54س  بوش ورؤساء هابر  م4004- 55 دد ةيف النادو مؤدمره في شور 
( أثنررار)ةيرر  صرررح  . ل بضررع  أشرروريرربعررد أن  رررض ضررم روسرريا فرري مررؤدمر يخررر قب, دول مررن أوروبررا الشرررقي 

الروح العداهدير  الووي  و يف يعحح خالل الةفل بأن دخول روسيا في الة( اليميني الصييبي )  أسبانيارهيس وحراء 
  .الصييبي دوج  في إشار  واضة  إلى ال ,يةيف ل

وهكذا يدجوح العالم الصييبي اليوم برهاس  أمريكا و ضوي  أوروبا الاربي  ومن لةق بوم مرن أوروبرا الشررقي  
بعررد , ف  الصررةراء بةرررب  اصررم 5440ي  الثالثرر  الدرري ابدرردأع  ررام لبرردء المرةيرر  الرهيسرري  مررن الةمررالع الصررييب

بعرد أن وصرل   الشررق األوسرر النرادو بح امر  أمريكرا فري هرذه الةمير  نةرودةرك ةي  ي.دفكيك اإلدةاد السوفيدي 
 .معظموا أوربي  , دول  41ليصل أ ضاؤه إلى ( م4002)مري    دد أ ضاه  

 
************* 

 

 :أيضا توسيب اتتحاد االوروبي للم أسس صليبية -6

إبرررراح الوويررر  المسررريةي  , والالفرررع لينظرررر أيضرررا  . دررردريجيا قي دول أوروبيررر  الشررررقي  فيررر بررراوذلرررك بإدخرررال  
ورغم  يماني  ةكومدوا . لةيف رغم اسدجداهوا  يى باب  لعد  سنواعفي الإلدةاد األوروبي برفض  ضوي  دركيا 

بةر  , ( الدانمرك)س  برهام 4004-54فدد أرجأ اإلجدماع األخير لإلدةاد خالل شور . وذلك ألن شعبوا مسيم 
إن  ):  السرربب بصررراة  بدولررر (  ديسرردان )وقررد أوجررح الرررهيس الفرنسرري األسرربق  .م4002 ضررويدوا إلررى أواخررر 

ننررا إن قبينررا دركيررا فيجررب أن ندسررا, اإلدةرراد األوروبرري يضررم دوال مسرريةي   أصرربأ  قرردو (. ل  ررن ةرردود أوروبررا ءواى
 !نسم   مييون 210اآلن دعداد سكان دول اإلدةاد األوربي 

 

************* 
 

 : ان الق البرنامج اليهودي التلمودي الكبير -5

فرري إسررراهيل ةررول  االجدما يرر  ةالرر  مررن وةررد  الصررف السياسرري  والدينيرر  والررذي يدةرررك فرري بر ايرر  شررارون 
وررررد مررا دبدررى مررن العرررب الفيسرررينيين بعررد إةرردا  , الررذي يشرردمل  يررى هرردم المسررجد األقصررى, هررذا المشررروع 

 .كما ينب  بعض ما يدسرب من أخباررو   فيوم مجاحر م

فدد جاء اليوود بشارون الرذي رهرس ةكومر  وةرد  ورنير  مرن أجرل مواجور  اإلندفاضر  الدري انريدرع بشراسر  
أودع  يالدرر االسدشرروادي ودبنررع أسرريوب العمييرراع ,  م4000منررذ  ررام , واندديررع إلررى المواجورر  المسررية  لييوررود 

 . ةدى اآلن رةى من اليوود  بر نةو سبعين  ميي  اسدشوادي  قديل ومهاع الج 200بأكثر من

ودجررري هررذه األيررام سيسرري  مررن المجرراحر الرهيبرر  ليفيسرررينيين  يررى يررد الجرريش اليوررودي وسررر د ررم أمريكرري 
. ودعرراون  ربرري خيرراني والسرريما مررن ةكررومدي األردن ومصررر  .وصررمع دولرري مخررح , وأوروبرري مرربرن ,  ينرري 
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ن المشروع الصويوني الرذي يددضري ةضرورا أمريكيرا وصرييبيا كبيررا مرن أجرل د رم الدةررك ويبدو الدناغم كامال بي
وبررين المشررروع الصررييبي الررذي يددضرري دعاونررا إسررراهيييا  يررى الصررعيد  . العسرركري ليجرريش اإلسررراهييي قييررل العرردد

 .ود ما يووديا  الميا  يى الصعيد المالي والسياسي واإل المي ,العسكري 
 

************* 
 

    :انعدام أي معارضة دولية لهذه الهجمة والغ رسة االمريكية الصفيقة -3

وفرنسا وبعض المواقف الروسي   وألمانيااليوم إال شذراع دنريق  يى اسدةياء من بعض الدول مثل الصين 
ثبراع وجرود مظراهر و ,   دبيوماسري يراعدمثيي ا دبارهامواقف يمكن  .بين الةين واألخر  صر  وسرعي لة, دميمرل واى

واألدلر   .أكثر من ةميوا  يى مةمل الجرد , أكبر في قصع  المسيمين الدي دشرف أمريكا  يى دوحي  ةصصوا 
 .هنا الدةاليل السياسي  محيد من ب لالسدفاض كثير  واليدس  المجال 

 

************* 
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   أحوال العرب والمسلمين في ظل هذا الوضع الدولي 
  بعد أحداث سبتمبر

 
 د الرسمي لحكومات الدول العربية واتسالميةللم الصعي -1

فدرد .  وضروحبكرل سربدمبر الةرال   الم ما بعد في ظل العربي  واإلسالمي  يدم  ليخر مؤدمراع  عفدد لخص
 :بعد رول خالف  ولسان ةال األم  يدول ,من كل ديك اإلجدما اع المخجي  انفض المؤدمرون 

 ك الرالي لدو الغنمي ال يالم الذئب في لدوانه            إن ي

 :فكان أبرح ما في  وفي أهداف  , 4004  الشوير  ام فأما مؤدمر الدم  العربي
والدي  رض فيوا  يى , ( األمير  بد ا  بن  بد العحيح ) دبني الدول العربي  لمبادر  ولي العود السعودي 

 .5411دوا سن  مدابل انسةابوا من األراضي الدي اةدي, إسراهيل دربيعا  ربيا كامال 
فدرررد اقررردةم الجررريش اإلسرررراهييي الضرررف   .المرررؤدمر اجدما ررراع وقرررد جررراء رد إسرررراهيل مبكررررا ةدرررى قبيرررل انفررررار 

والبنيرر  ,ونفررذ مجرراحر واسررع  رالررع البنيرر  اإلداريرر  واألمنيرر  ليسررير  الورنيرر  الفيسررريني  ! الاربيرر  وأ رراد اةداللوررا 
 . دمرع مخيماع بكاميوا كما . الف األسرى يةايا األبرياء و مهاع الض مخيف الدةدي  ليمنظماع الفيسريني  

المريروب مدابرل  االنسةابورفضع نصفوا وهو  .وأما  ن مبادردوم فدد قبيع إسراهيل نصفوا وهو الدربي  
وذلرك بريبورا منر  أن يرحور إسرراهيل أو يسرمأ لرهيسروا أن , ا  ومميكدر  السرعودي   وأةرجع صراةبوا  برد. ذلك 

 !!. السعودي  لمناقش  المبادراع  إن كان جادا يحوره في
فعرردا  ررن درةيبرر  بوفررد أفاانسرردان , الررذي درراله بعررد وقررع قصررير  وأمررا مررؤدمر قمرر  منظمرر  الرردول اإلسررالمي 

 :فدد خرج المؤدمر بمدرراع شبيو  ومن ذلك , الجديد من المرددين والعمالء الذين  يندوم أمريكا 
صارع  ربي  من أجل الدربي  م  اليوود والدنديد دأييد المبادر  السعودي  الدي  -

 .دون ررح أي مدابل لذلك , األجوف بعدوان اليوود 
 .خذالن فيسرين والددس و دم ددديم أي مشروع جدي ألجيوا  -

دأييد الةمي  األمريكي  لمكافة  اإلرهاب والدأكيد  يى أن اإلسالم الذي يمثي  الةكام  -
وهو المسمى , (العنف واإلرهاب )  مي  ينبذإسال دول  14المرددون ألكثر من 

 .!المي الجديد ليجواد وةق المداوم الع

 .. 4005 ددهور منذ سبدمبرفي الوض  العربي واإلسالمي  ما يحالو 

الباكسرردان ودول الخيرري  واألردن أراضرريوا وبةارهررا  فدررد وضررعع الرردول العربيرر  واإلسررالمي  والسرريما دركيررا و
ةيررر  دررردفق مهررراع يالف الجنرررود .  الةميررر  األمريكيررر  البريرانيررر  الةررردالل العرررراق وسرررماءها وجيوشررروا فررري خدمررر 

وسرر إ النراع أمريكير   رن ضررب . المنردر   ومهاع الراهراع وةامالدوا والبوارج والسفن والمعداع الةربير  إلرى
أن دسررب  ,البدرحاحا ووصريع الصرفاق  و.. إيران وسوريا ولبنان وددسيم السعودي  والدجويح لنحع سالح الباكسدان 
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المرروارنين السررعوديين فرري البنرروك   يررى جميرر  الوداهرر  الماليرر  ليةكومرر  و االسررديالءأمريكررا معيومرراع  ررن نيدوررا 
 .بد وى د م اإلرهابوذلك , وهي مبال  خرافي  من مردب  ميياراع الميياراع من الدوالراع . األمريكي  

ثرررم .. براةرررا واردمررراء  يرررى أ دررراب بررراب البيرررع األبررريض ولرررم درررحد هرررذه األةررروال الةكومررراع اإلسرررالمي  إال ان
 ..وأدارع أمريكرا غرحو العرراق مرن  أراضريوا ,قرر قياد  الدواع األمريكي  الدي نديع من فيوريردا إليورا  اسدضافع

الف جنرردي أمريكرري فرري المنردرر  الممدررد  مررن خيرري  يأجرررى منرراوراع  سرركري  مرر  أربرر  فدررد الجرريش األردنرري أمررا و 
ثم دكشفع األنباء  ن  بور الدرواع األمريكير  ليعرراق مرن غربر   برر . ةدود العراق قبيل الاحو بدييل العدب  إلى 

ودايب معظم رؤساهوا  رن مرؤدمر مجيرس ,  مييا سا دع فيوا وقد أيدع دول الخيي  كامي  الةرب ... !األردن 
%  10وضرررعع الكويرررع و . ينررر  لي  المواقرررف المعو دوربرررا مرررن مسرررؤ  , فررري قرررررمنورررا الدعررراون الخييجررري قبرررل أيرررام 

ةيرر  !!والخرردماع اليوجيسرردي  ليجرريش األمريكرري البريررراني مسرراةدوا الشررمالي  كمنردرر   سرركري  أمريكيرر  ليدرردريب 
البرراقي ودرررك ثيثوررا . جنرردي بريررراني 21.000جنرردي أمريكرري باإلضرراف  إلررى  5200.000أكثررر مررن  بررر منوررا 
ةفظ رمهن  يى د رهيس سوريا إلى لندن والعواصم األوروبي  ليورار بشار األس..  الجنود  اسدجمام و السدراة 

المعارضر  الشريعي   وةركع إيرران .. وسر حالحل ةرب العراق ونيران اإلندفاض  في فيسرين  االهدحاح رش  من 
باكسردان كسرراهر ةكومراع الرربالد اإلسرالمي  دصرريد المجاهرردين دابعررع  و ..العراقير   بررين رورران ولنرردن وواشرنرن 

 ..موم ألمريكا يب والرالبان ودسيالعر 
ثرم أ ينرع , ..ودخرل جنودهرا فيورا ودبرروا مرا  يرو ددبيررا , ودخيع  اصرم  الرشريد , ثم غحع أمريكا العراق 

ثرم  ينرع فير  ةكومر  ! ودررخيم دولري مرن مجيرس األمرن , أمريكا وض  العراق دةع اإلةدالل بدأييد من أوربا 
 ! والجامع  العربي  , ى الدول العربي  وفرضع اال دراف بوا قسرا  ي,  ميي  

وأميرى  يير  , إلي  فيل انعدراد الدمر  العربير  برهاسر  برالده بشرور ( بن  يي ) ثم اسدد ى بوش رهيس دونس 
بسربب , ثم اجدم  وحراء الخارجير  العررب و دشراجروا ! األوامر األمريكي  لينديوا لباقي أمثال  من الرؤساء العرب 

دةرع ضرار الشرارع العربري ,  4002ثرم اجدمر  مرؤدمر الدمر  العربري , دجراه إمرالءاع بروش   دم دنسيق مواقفوم
 !!فدمخضوا ولو ييدوا لنا ةدى فأرا , ليدمخض  ن الفراغ المندظر 

والعامرل ! ليدراب  كرل ح ريم لواثر   يرى ةرده  وهرولدر  خيرف إدار  بروش , وهكذا أ ين النظام العربري إفالسر  
 . السباق في مكافة  اإلرهاب إرضاء ألمريكا وسيد البيع األبيضالمشدرك بين الجمي  هو 

وما دحال اإلسدخباراع العربي  واإلسالمي  دعمل جنبا إلى جنب م  ,  4002وها نةن نشارف  يى نواياع  
مصررر إلررى سرروريا إلررى ن مرر, فرري مكافةرر  إرهرراب اإلسررالم والمسرريمين , األمريكيرر  ( CIA) والررر( FBI) ضرربار الررر
الكررل فرري خدمرر   ..برراقي بررالد المسرريمين إلررى ..جحيررر  العرررب لررى الجحاهررر إلررى دررونس إلررى السررودان إلررى المارررب إ

 ...ويةداج اسددصاء دأري  ودسجيل ما يجري إلى مجيداع كثير  .. أمريكا اليوم 
 

************* 
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 (!:للماء المسلمين.. )للم صعيد العلماء -2
 ( !! المسيمين ( .. )  يماء  )ةسرداه  يى النسب  والمنسوب إليوم  ياو 
 :يدحح النفس ويميؤها ألما   فباخدصار شديد لموضوع 

 . ..منوم سكودا الخاهفون الساكدون احداد و  .بعد سبدمبر لدد احداد المنافدون منوم نفاقا 
والمسرجد , ن ةدى  يى منابر خرب الجمع  في المسرجد الةررام فري مكر  و فاسدعين  يماء السالرين المنافد

لنبوي في المدين  والمساجد الكبرى في العواصم العربي  واإلسالمي  من الداهر  إلى دمشق إلى الدار البيضاء إلى ا
ةيرر  .. ! ويررد ون لعصرم  دمراء الاررحا  الكرافرين , ويردافعون  ررن الةكرام , يوراجمون الجورراد والمجاهردين غيرهرا 

ودجفيرف  ,بمررارد  أصرةاب   ون ررالبيو ,  إلرهرابلمكافةر  ا ند و هرم يرنديع شاشاع الديفحيوناع خرب أهمدوا و 
أوليراء األمرور ون ررالببثع خرربوم  وهرم يو  ,ود اء ا  أن يكشفوم ويندذ المسيمين من شرورهم , منابعوم المالي 

مررن دون نسرريان الةرردي   ررن ةدرروق .. ودةررريض المسرريمين  يررى نبررذهم ومةرراربدوم ,  بمرررارددوم وقررر  دابرررهم
وخيررر األةكررام الشررر ي  ألنرررواع .. وضرررور  ةسررن معرراميدوم, فرري بررالد المسرريمين   إلسررالمالكفررار الدرري ةفظوررا ا

 إل  ... الكفار والذميين والمسدأمنين 
ةميررر  د اهيررر  دررروقر المسرررام  ودررردمي الديررروب ودجمرررد  ,والنفررراق لأل رررداء  االسررردجداء و االسررردخذاءةالررر  مرررن 

, وأةادي  الرسول صيى ا   يير  وسريم .. ودةرف ودؤول  يياع ا  ددخذ هحوا.. الدموع في العيون ةسر  وألما 
 !دفسر ودشوه ودوض  في خدم  بوش 

,  يررى شاشرراع الفضرراهياع ليدبرراروا فرري سررباق  مررارادوني لينفرراق والخيانرر  , ودسررابق أردررال العيمرراء العمررالء  
فررري برررالد  مسررريمينأةرررد مشررراهير  يمررراء ال  – يرررى سررريبل المثرررال لررريعيم إلرررى أي مررردا وصرررل الررربالء  -ةدرررى خررررج 

الفضرراهي  معيدررا  يررى أةرردا  (   MBC) يررى شاشرر   :ليسرردنكر ويصرريأ(   ررايض الدرنرري ) :وهررو, الةرررمين 
  !؟مراذا ال نركرح  يرى د رودوم لإلسرالمل!.. هل أمرنرا بوردم العمراراع ؟..هل أمرنا الدين بددل الناس ؟: ) سبدمبر 

 (!! . ض  سنيين ويدخيون في دين ا لإلسالم ؟ باألمريكي الكونارس أ ضاء لماذا ال ند و 
الذي كران قرد رالرب بضررور  مةاكمر  الشرويد البررل خرراب وحميير  المجاهرد  ) درى هل يدري هذا المسكين

ألنورررم !!  يرررى مرررا سرررببوا مرررن سرررفك دمررراء المسررريمين , أبررررال الجوررراد فررري الشيشررران  -فباسررراييشرررامل  -البررررل 
من أ ضراء الكرونارس هرم مرن اليورود أو %  91دشير إلى أن  هل يدري أن اإلةصاهياع. !!( يجاهدون الروس
الرذين , اإلنجييير  أكثرهم من الصييبيين المدووكين وأدبراع الكنيسر   ,ن وأن الخمس   شر الباقي! أحواج ليوودياع 

فدرد روى لنرا . أظنر  ال يردري ! ن ؟ييعدددون بأن مسيةوم ال يخرج إال بعرد مذبةر   ظمرى دجدر  خضرراء المسريم
 ) سركري  وصريى برالدواع السرعودي  المرابرر   يرى ةردود العرراق بديراد   ح   مجاهدون مرن الجحيرر  أنر  لربس برخو إ

خادم الةرمين ونةرن  سر يا)  :وخرب فيوم صاهةا  . أيام  اصف  الصةراء , ودةع راياع أمريكا (  شوارحكوف
 فكيف يدري أمثال هذا ما  يي  ةال الكونارس؟ ( ! نبايعك  يى الجواد

الرررذي برررذل كرررل جورررده  يرررى الفضررراهياع السرررعودي  إلقنررراع ( سرررعد البريرررك ) الشررري  , وددابعرررع لدررراءاع نظيرررره
 .كالب أهل الناروليثبع أن المجاهدين لوم وألسياده هم ! خيق جحير  العرب إال ليمشركينالمسيمين أن ا  ما
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المحسن لبد)بي  المنكوس الشري  فوو المنافق الخ, بكل جدار  (  شي ان العلماء) وأما الذي يسدةق لدب 
و يرى , أن يدراب  سيسري  مرن ةيدراع  يرى الفضراهي  السرعودي    -قبة  ا -فدد وصيع في  قي  الةياء  (العبيكان

بعررد , (  ررالوي )ةيرر  ذهررب ليدررول د مررا لةكومرر  العميررل . نيرر  اإلدار  الممولرر  مررن السررعودي اليبنا( MBC)قنررا  
ولكرن أمريكرا هري الدري )فيمرا قرال لر  السراهل , أن  ولي أمرر شرر ي دجرب را در  , فدال : حيار  األخير ليسعودي  

وال , (  فهام إماام شارلي تجاب  التاه, ولولّين الكفار ولي أمر لبالد المسالمين : ) فدال , !(  يند  وفرضد  
فكرررل ... بدررررالدررري ال يدبيورررا وال ديرررن المجررروس وال  بررراد ال, أدري ةديدررر   يرررى أي ديرررن دخررررج مثرررل هرررذه الفدررراوى 

ولررذلك . وةدررى قرروانين أوربررا واألمررم المدةررد  , الشررعوب واألديرران دنكررر ةاكمررا  ينرر  العرردو ودعدبررره غيررر شررر ي 
ثم لما سأل  الساهل  رن جرواح مداومر  ! أما هذا الضال المضل فيعدبره إماما شر يا . يعدبروه مؤقدا وليس شر يا 
!! هم يدافعون لن أنفسهم ضد من يعتدي لليهم فاي العاراق ) : ودأمرل   -قال ل  , جنود األمريكان لعدوانوم 

 (   !!!!!!!!!!!!.وال يضربون من ال يضربهم 
!! ضررد مرردني  راقرري يعدرردي  ييرر  ! فدخييرروا مشرررو ي  دفرراع أمريكرري مرردج  بالسررالح  ررن نفسرر  فرري العررراق 

 الم من دور  يماء السرالرين أقذر ما دصبةنا ودمسينا ب  الفضاهياع والصةف ووساهل اإل  مثياأل ههذ عوليس
إبدا ادررر  الدررري ح رررم فررري بعضررروا أن منررر  فرنسرررا ( رنرررراوي ) فيشررري  األحهرررر  ..اليررروم فررري هرررذه الةميررر  الصرررييبي  

, ولعيمرراء الشررام كمررا المارررب العربرري فنررونوم أيضررا , ! لرريس ليمسرريمين أن يدرردخيوا فيوررا , ليةجرراب مسررأل  داخييرر  
بأقررل برا رر  فرري النفرراق واالسرردخذاء مررن أقرررانوم  يمرراء .. اكسرردان وغيرهررا ومررا كرران كثيررر مررن  يمرراء العجررم فرري ب

) فري باكسردان الشري  ( المفدري األ ظرم ) فورذا المرد و برر , قبةوم ا  وأسركنوم مضراهق سردره  ..سالرين العرب 
إقيرريم  ) أن الررذين يدديررون وهررم يرردافعون  ررن أنفسرروم فرري : قررال فرري خربرر  ةفررل لخرردم البخرراري , ( رفيرر   ثمرراني 

الرذي , وال أدري أيرن يرذهب ةمرار البخراري هرذا , ! برأنوم ليسروا شروداء , ضد غاراع الجريش  يريوم ( وحيرسدان 
فوررو .. دون دمرر  .. دون  رضرر  ..مررن قدررل دون مالرر  : أيررن يررذهب بدولرر  صرريى ا   ييرر  وسرريم .. ةميرر  أسررفارا 

ذميين ) وأن األمريكان وأشكالوم في باكسدان ,  وأضاف أن الجواد ال يكون إال بأمر ولي األمر مشرف! شويد ؟
وقراس فا ررل ذلرك  يرى قرول سريدنا موسررى .!برل ال يجروح العرردوان  يريوم فري بالدهرم , ( ال يجروح العردوان  يريوم 

 .والةبل  يى الجرار . وقس  يى ذلك ! اآلي   -(قال هذا من  مل الشيران )  يي  السالم لما قدل نفسا 
) فوذا شي  الصةو  سرفر الةروالي .. فأكثرهم منشايون في الد و  لال ددال , اهيرهاوأما د ا  الصةو  ومش

الدوبر  مرن جوراد األمريكران فري برالد ! قد  فدأ بيد  لد و  المجاهدين لإلسدسالم لفرا ن  برالده والدوبر  ( هداه ا  
 !!الةرمين 

 .. (المشررررررروع الخررررررام )    ررررررن فدرررررر( حيررررررر  الج) يةرررررردثنا  يررررررى شاشرررررر  ( سرررررريمان العررررررود  ) و راح صررررررنوه 
فدررد يكررون بدرراءه  يررى مشرررو   الخررام .. وأن لرريس  يررى كررل أةررد أن يفررحع لجورراد األمريكرران فرري غررحو العررراق 

ولرم يخبرنرا ! أو ةدرى جيسر  دأمرل .. أو قراء  كداب .. أو مشروع حواج .. ولو كان أرروة  ماجسدير .. أجدى 
 ! الدأمل في ماذا ؟, 

فوررم السرراكدون  ررن  ,عيمرراء فرري هررذا الربرر  األول مررن الدرررن الخررامس  شررر الوجررري أخيررار ال.. أمررا األخيررار
الدا رردون  ررن الجورراد و ررن األمررر بررالمعروف والنورري  ررن المنكررر فرري كررل مررا يثيررر .. الصررامدون الخرررس.. الةررق
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ع ال ينررافق ليةكومرر  سرراك,  جررحاه ا  خيرررا   ) : نرر  ةدررى صررار مررن يريررد مرردح أةرردهم يدررول ..ةفيظرر  السررالرين
 (! معدحل

 :وصدق ابن المبارك ةين قال . هذه هي خالص  أةوال العيماء واألمراء ..أةوال ددر  الديوب كمدا 
 وهل أفسد الدين إال الملوك                 وأحبار سوء ورهبانها

 برد  وال العرح برن ,قررح يواجر  الددراروال , فنةن اليوم أمرام هرذه الوجمر  وال صرالح الردين يواجر  الصرييبيين 
البررن )وال أةفرراد  ..فررنةن أمررام أةفرراد ابررن أبرري دؤاد.. السررالم وال ابررن ديميرر  يجيشررون المسرريمين ويسرريرون أمرراموم

نما نةن أمام ( ةنبل ا  فانسيخوا منوا فادبعوم  يياعوأمام الذين أددوم , ..الدورا  ثم لم يةميوها ايو لذين ةمّ مثل اواى
ثم دجد سعيا في مكافة  اإلرهراب مر  ةكامورا , الةق  ةمير دةمل أسفارأمام  .  .الشيران فكانوا من الااويين 

 ما فدهع دنبأ دكافأ اإلرهاب م  أمريكا ودكافأ المسيمين.. وكالب إن دةمل  ييوا ديو  أو ددركوا ديو   .. ! 
 . ! لصالأ جورج بوش المجاهدين 

 ..في مخديف بالد المسيمين لعيماءمن مظن  الخير في ا, وأما من ددعيق بوم يمال بعض اآلميين 
ود نا نأمل مر   .فاسألوهم إن كانوا ينردون ! وما أدري ما ذا يندظرون ؟  ,فما حال أمل اآلميين في اندظار

 ! -إال من رةم ا   -المسيمين اليوم  (  يماء)أقصد (  فوا  )هذا هو ةال  موم  مالء : اآلميين لندول 
( أبرو فرالن)وليسردريأ الربعض إلرى أن مةبروبوم  -ممرن رةرم ا -الجييرل ليظن كرل رالرب  يرم أن شريخ  و 
 .ممن قصدنا بمن رةم ا  ( ابن  الن)وشيخوم 
رغررم مدابعدنررا لوسرراهل ! والةديدرر  البررد أن يكررون هنرراك مررن أهررل الخيررر مررن العيمرراء مررن لررم نسررم  بوررم     
 !فأمدنا أم  خير ! اإل الم 
 ..يبع  ةيا ولد ويوم يموع ويوم فالسالم  يى كل واةد من أولهك يوم      

دشنفع يذاننا  و ,يدودون الجواد برؤيدوموأن يدبضنا وقد اكدةيع  يوننا  الشواد  في سبيي دعالى ونسأل ا  
ونسردريأ مرن .  هرذا ( حمرن الصربر والدورر  )دوم لينفيرر أو نةدسربوا ةسرر  ضرمن ةسرراع كثيرر  فري ءابسماع نردا

فوسرنا ويباؤنرا فددر  ن –والةمرد   الرذي أةيانرا لنشرود نبوءدر   ر مرن ظاهرهرا يش حمن صار في  برن األرض خير
السرنن الروارد  فري ): فكما جاء في األثر الذي رواه ابن ةماد فري كدابر   .صيى ا   يي  وسيم  -وأموادنا وأبناؤنا

 : (115 -الفدن 

ناس  مان يقول فيه  اراء مانهم وسيأتي للم ال, ال ي ال الجهاد حلوا أخضر ما   ر الق ر من السماء  )
وأحد يقول ذلاك فقاال  يا رسول اهلل :  الوا  ,  فمن أدرك ذلك ال مان فنعم  مان الجهاد, ليس هذا  مان جهاد 

 . ( من لليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين  :  نعم
 . لليهم لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين: صدق الصادق المصدوق  .نعم

فدد , لربما شودنا ما روي في ةدي  يخر  ن  صيى ا   يي  وسيم .. أو بأوالدنا , لو رال بنا  مر  وربما
 :أخرج ابن أبي الدنيا  ن مالك بن دينار قال 

 ( .  بلغني أن ريحا تكون في آخر ال مان وظلمةي فيف ع الناس إلم للمائهم فيجدونهم  د مسخوا)  
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في يكون : ) قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم :  ن أبي أمام  قال  وأخرج الدرمذي في نوادر األصول 
  ( !! .أمدي فح   فيصير الناس إلى  يماهوم فإذا هم قرد  وخناحير 
أن العاارا يين يعتاادون للاام الررذي يدرول (  العبيكااان) فرو ا  لسررع أ جرب لررو أصرربأ النراس فرررأوا أمثررال هرذا 

إمرام , (  الساديس) ولسع  أ جب لرو رأوا اإلمرام المنفروخ  ! يجدوه  ردا  لست ألجب أن !!! االمريكان في بغداد
وللااام , بالساااالمة مااان التفجيااارات اترهابياااة للااادول الكاااافر  الةررررم المكررري الرررذي ال يسررردةي مرررن ا  أن يرررد و 

ةام يفارغ !!   2114للام بااب الكعباة فاي دلااء خاتم القارآن فاي آخار ليلاة مان رمضاان ,المجاهدين بالهالك 
 ..لست ألجب لو أصبح الناس فرأوه خن يرا..! والةاني , ته إلم اهلل بحفظ ولي االمر والنائب االول توسال 

 ! وما أشبههما بذلك حتم  بل المسخ , وكيا العجب 
 

************* 

 
 :وأما للم صعيد الصحو  اتسالمية  -3

الدال في  والديل و ,الجدلياع  يرى إال ال يكاد ..فالمداب  ألخبارها وأخبار قاددوا وأةحابوا وشبابوا وصةفوا 
مر   ,واسم   جبا من دفسيراع نصوم الدين في نبرذ اإلرهراب . مجالسوم وندوادوم ومدابالدوم  يى الفضاهياع 

مررن الربربرر   يررى  ءمرر  شرري, والدنويرر  والدعررريض بةكررام المسرريمين  ,مررن ندررد األمريكرران  يررى اسرردةياء  ءشرري
 .دش  رن قيراداع الصرةو  فري مدا رد البرلمانراع المشررك  المشرر   مرن دون ا  وف .و مرا ا  مشا رهم  أكدافوم

ودوقرف  . المرؤمنين الخاهنر    ورسرول  و, وفي مناصب الوحاراع في ةكوماع الكفرر الةاكمر  بايرر مرا أنرحل ا  
لددرذكر  .عدرل دير  والاإلصرالح والدردرج والدر  د راوى و,  ! (الرديمدراريين  اإلسالميين) أمام أ ذار هؤالء الد ا  

 :قول المدنبي 
 وتلك خديعة ال بب اللئيمي           ير  الجبناء أن العج  لقل  

وفدش في ثناياها  ن كيم  ةق دديجي  وقد أذابوها فري برميرل مرن , وداب  مدابالدوم  يى شاشاع الديفحيون 
وأجوررح  الرقابرر  . فأمريكررا بالمرصرراد  .ةدررى ال دةسررب  يرريوم د مررا لإلرهرراب .. الكررالم الفررارغ والدرردليس والنفرراق 
 .وينبشرون األسررار مرن قعرر الصردور  ,ويكشرفون  رن الخروارر وراء الكيمراع , واإلسدخباراع يةصرون األنفراس 

 !! فاندماء ليدا د  .فدأييد لإلرهاب  ,فدررف  ,فدشدد  ,أصولي  ..والدوم  جاهح  
ودررذاب األجسرراد دةررع سررريار . لرردماء فرري الشرررايين وا. فدجمررد الةسرراباع فرري البنرروك ! وهنرراك ددرر  الواقعرر  

 .. ويعاد دجميعوا  يى كورباء أجوح  الدعذيب المسدورد  . الجالدين 
 يرر  اوال دكفرري لةيرر  الد. اليرروم قبررل وال راقرر   اإلرهررابومررا ألةررد بوررذا اإل صررار األمريكرري الورراه  لمكافةرر  

البدلرر  األنيدرر   يررى  األوروبيرر   و(  الكرافدرر)وال  ,ء البيضررادرر  وال قب ,المدصوصرر  إلررى مررا قبررل ةررد الندررف بدييررل 
 ! إلثباع اإل ددال , وال المشارك  في الديمدراري  والد و  إليوا  ,الرراح الاربي الةدي  

إلرى ةرد مرا قالر  .. والدين  ند قياداع الصرةو  يسرر . فعمالء أمريكا واسدخبارادوم بالمرصاد  يى كل ةال 
 :الشا ر
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ويدسررر   نررردهم لمرررا يعرضرررون منررر  ميفدرررا دةرررع د ررروى . ( قرررد اةدررروى مسرررييم  ...ر يسرررره وهرررذا الررردين لفرررر )
 ( !!الشفافي  .. ) ويخر اإلخدرا اع اإل ددال وأ ذار الةنك  السياسي  

 ! من غير أن يفومونا من هو هذا اآلخر؟ .( !!اةدرام اآلخر ) و
 

************* 
 

 :مبروأما أحوال االمة اتسالمية وشعوبها بعد سبت -4

فمن المفارقر  أنري سرمعع فيمرا كنرع أكدرب بعرض أوراق هرذا الكدراب أصرواع إررالق الرصرام و انفجراراع 
أو أن الونرد  !!..ودةيرع ألنر  ال يدوقر  أن دكرون الدردس قرد دةرررع فجرأ .. األلعاب الناري  والموسيدى والصياح 

برردخول السررن  النصررراني  (  المسرريمين )لدررد كانررع اةدفرراالع .. ونحلررع اسرردري  الخبررر ! قررد انسررةبع مررن كشررمير 
  ! وجن جنون البدر , لدد دقع السا   الثاني   شر .الميالدي   السن إن   يد رأس ! م4001الجديد  

( ! المسيمين)وال شك أنوا كانع ليي  ةفالع ورقم وخمر ود ار  لماليين .   السن  الجديد  ودخيع صبية
 .قدمع لوم كل وساهل الفساد ومسديحماد   وال شك أن ةكومادوم وأجوح  إ الموم قد

 ..الدي  والضياع والوحيم  والبوار محيد من ال دشير وقاه  المسيمين هذه األيام إال إلى .. باخدصار و 
الندررر  . وذلررك ةررق وال ريررب  .ومررا و ررد رسررول  صرريى ا   ييرر  وسرريم ومررا بشررر , ولرروال األمررل بررا  دعررالى 

 .نوا نعم  ا  وأمل اإليمان ولك. وانرفأ األمل , الرجاء 
 ! ؟ليجواد ما الذي ييحم هذه األم  بعد ةدى ددةرك وا  دري أفما 

! وماذا أكثر مرن اندفاضر  األقصرى ومرا قردمع ؟! ؟ األقصى  فماذا أكثر من اسدااث  الددس ونداء مسجدها
والبوسررن  وكوسرروفو ومررا ! ؟ عالشيشرران ومررا أبيرر ومرراذا أكثررر مررن أخبررار! ومرراذا أكثررر مررن أفاانسرردان ومررا أ رررع ؟

 !من أخبار البالء في المسيمين في كل مكان؟في كل بيع  انع ؟ وما دضع  وساهل اإل الم 
ومشرررود صررردور اإلسرررالم ! .. ومررراذا يورررح كيررران األمررر  ويةررررك وجررردانوا أكثرررر مرررن دوي انفجررراراع سررربدمبر؟

بأجسررادهم الررراهر  ؟ ومرراذا أكثررر مررن  فجرراراالنوشرروداه  يمحقررون رمررح اسرردكبار أمريكررا وجبرودوررا ويددةمررون نيررران 
المدفجرراع   يرى أجسرادهن  نوقرد ةرحم,  لشيشران فري  مرر الروردوأرامرل امشود خمس  و شرين صبي  من نسراء 

 يجاهدن في قيب موسكو ؟ .
الرشاش وخرجن لجواد الروس  صبايا المسيمين  ةمللدد .. ويا لعار الشوارب واليةى , فيا لخحي العماهم  

 !دار الروس في موسكو  في  در
يواجورون , وماذا يثير الوجدان أكثر من صور أرفال فيسرين ددل أ مار بعضوم  ن السادس  من العمر  

الدباباع ويجرون خيف جنود اليوود ؟ وماذا أكثرر مرن مشراهد اإلنرحاالع األمريكير  والبريرانير  العسركري  الةاشرد  
 وماذا؟ ! وماذا ؟!  راق وبرام  اةدالل البالد والعباد؟في بالد المسيمين واإل الناع  ن ددمير الع
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ماذا أكثر من مشاهد الموع والدمار والخحي  والمصاهب دضرعوا شاشراع الديفحيرون فري كرل بيرع مرن بيروع 
فيشرررراهدونوا ويدنديررررون بينوررررا وبررررين األفررررالم الخييعررر  والرسرررروم المدةركرررر  و ررررروض األحيرررراء ومباريرررراع .  المسررريمين
 !..؟( سدار أكاديمي ) ودوراع مسابداع الر  ع الرقم والموسيدىوةفال...الرياض  

 . كال بل ران للم  لوبهم ما كانوا يكسبون .. ودعفنع الضماهر.. لدد مادع النفوس 
ولرم دبرد بعرد  ,ساكن إال من بعض المظاهراع هنرا وبعرض صرياح الشرجب هنراك  ..فالشارع اإلسالمي بييد 

ولعي  يدةدق ما يدخوف من  الفرا ن  وينذرون من  أمريكا اليوم مرن  , ود ا  كبير واألمل في مو  ,بوادر الةرك  
 .أن غحوها ليعراق وةمالدوا العسكري  واألمني  سدخصب درب  اإلرهاب  يى ةد ح موم 

 .فنسأل ا  أن يصدق فألوم ويخيب مسعاهم 
مداومرر  دنرردعش هنررا وهنرراك  يررى يجررب أن نررذكر أن بررذور لي, ومررن برراب اإلةاررر  بدوصرريف واقرر  المسرريمين 
 .شكل  ميياع مةدود  ومبادراع فردي  شرقا وغربا 

ويبشر بوصول  لةرار   ,سخن يثوري الوالمناخ ,   ارم  والجو مشةون االسدياءولكن ! قييي  هي المبادراع 
بفضرررل وجشررر  الةمرررالع الصرررييبي  و , بفضرررل ا  ثرررم بفضرررل جبرررروع األمريكررران وشراسررر  ةدرررد اليورررود  ,الجوررراد 

 .انكشاف  وراع الفرا ن  وسدور يخر أوراق الدوع  نوا 
شمس يكاد لرم يبرق مرن الردليل  يرى بحوغورا األكيرد إال أنروار فجرر  ;هذه المداوم  دبشر بميالد شمس األمل 

 :فالو د ةق وال شك   .وبصيم لمعان األمل في  ميياع جواد المجاهدين هذه .البشاهر الصادق  
ا الن  ) مأ وَ َوَعَد هللان كا انأ يَن آَمنااوا م  مأ وَ  ذ   ْ ل  انأ َقابأ يَن م  لََف الناذ  اَتخأ ض  َكَماا اسأ َرأ ِ اي األأ ْامأ  ل َفنن اَتخأ اال َحات  لََيسأ لااوا الصن  َعم 

وَنن ي ادا با نا  َيعأ مأ أَمأ  ْ  ِ د  َخوأ نأ َبعأ ْامأ م  لَنن َبدِّ ْامأ َولَيا َتَضى لَ ي ارأ ْاما النذ  يَن ْامأ د  َننن لَ اَد  لَياَمكِّ وا  َوَمانأ َكَفاَر َبعأ وَن ب اي َشايأ كا ار  ال ياشأ

قاونَ  ما الأَفاس  اولَو َك ها َِأ ض   ): وصدق ا  العظريم ,  ( 11:النور)(  َذل َك  َرأ ِ اي األأ فاوا  اع  تاضأ يَن اسأ نن َعلَاى الناذ  يدا أَنأ َنما َونار 

ُ ينَ  ْاما الأَوار  َعلَ ة  َوَنجأ ْامأ أَو من َعلَ َن َوَهاَماانَ َوناَمكِّ *  َوَنجأ َعاوأ ِ رأ َي  ض  َوناار  َرأ ِ ي األأ ْامأ  ْامأ َماا َكااناوا   وَ   َن لَ انأ َماا م  ناوَدها جا

ونَ  َذرا  ( . 1: الدصم) (  َيحأ

َنا  ): فدد قارب ةال الصابرين ما يبشر بالفرج  ارا مأ َنصأ باوا َجااَءها اذ  ْاامأ َقادأ كا لا َوَظنهوا أَنن سا أََس الره َتيأ َحتنى إ َذا اسأ

نا  ينَ َِ م  ر  م  الأماجأ َنا َعن  الأَقوأ َي َمنأ َنَشاءا َوال ياَرده َبأأسا  (.550 :يوسف) (  جِّ
 . )اليوود الكبير فيورا  فخالص  واق  األم  اليوم هو ما قدمنا وسر دوام  فساد الصييبيين في األرض و يو

لَ  َر النناس  ال َيعأ َُ نن أَكأ ه  َولَك  ر  ا َغال ب  َعلَى أَمأ  . ( 45: يوسف) ( ماونَ َوهللان
 

************* 
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 :أحوال الجهاديين بعد سبتمبر -5
وصرربر ا  األسرررى وأةسرررن .  وأسرركنوم فسرريأ جنادرر  , ورةررم ا  الشرروداء .. كرران ا  فرري العررونأمررا هررذه ف

 وةفررظ ا  المشررردين ويسررر .ةرراال فرري سررجون ةكررام المسرريمين أخالصرروم مررن سررجون غواندانررامو وفرو وررا األسررو 
ودسييموا شامخ  ,  وأ انوم  يى ةمل الراي  خفاق  رغم الجراح, وثبع ا  العاحمين الثابدين  يى الرريق.  مرهمأ

 .لجيل قادم يخيم في ةميوا 
, برل وكرل مؤيرد ومناصرر.. فالديار الجوادي بكامل ريفر   يرى صرعيد الجما راع والديراداع والرمروح واألفرراد

وذلررك , ع  يررى الديررار الجوررادي المعاصررر منررذ انرالقرر  قبررل أربعررين  امررايمرررون فرري هررذه األيررام بأشررد مةنرر  مررر 
 (. مكافة  اإلرهاب )بسبب الةمي  الظالم  الدي دشنوا أمريكا دةع شعار 

مرن قبيرل مرا ةصرل ,  لدد مرع جما اع جوادي   ديد   بر مسيرها بأحماع ومالةم ومصاهب بالار  الشرد 
 ولكن مةن  الةرب العالمي  الةالير   يرى اإلرهراب,  حاهر ومصر وغيرهابالمجاهدين في سوريا ودونس وليبيا والج

جيشع لورا ةيفاءهرا  و, فدد افددةدوا أمريكا . دخديف من ةي  ادسا وا وحخموا وةجم خساهرها, كما يسمونوا  ,
هررذه  وصرريعلدررد .  ومررن قرروى الرررد  المدمثيرر  بةكررام المسرريمين وأجوررح  قمعوررم, مررن دول النررادو وغيرررهم مررن الكفررار

الدري شركيع المرالذ , ةي  دمرع أمريكرا اإلمرار  اإلسرالمي  فري أفاانسردان. الةمي  إلى ذرودوا بعد أةدا  سبدمبر
ةي  قدل المهاع من كوادر الديار الجورادي فري معركر  الردفاع  رن . األخير لنخب   الجما اع الجوادي  وكوادرها

ونديردوم إلرى فري باكسردان , د من مخديرف الربالد العربير  مجاه 100ثم أدبعع أمريكا ذلك بأسر أكثر من . اإلمار 
كما ألدع الدبض بالدعاون م  ةيفاهوا من الكفار والمردردين فري برالد المسريمين وغيرهرا  يرى  رد  مهراع . سجونوا
لدررارد  ناصررها , وأدرجرع  يرى قاهمر  اإلرهراب  شرراع الجما راع الجوادير  مرن مخديرف برالد المسريمين, أخرى

ةير  دخرل مرن دبدرى مرن  ناصرر الجوراديين والسريما رمروحه وقيادادر  وقردماء كروادره فري ةالر  , الدنيافي كل بالد 
ةدرى صراروا إلرى ةرال يرذكر بمرا , من الشداع والدشريد والمرارد  بفعل أكبرر ةمير  أمنير   المير  يشرودها الدراري 

فشاوا الظلام حتام ال يجاد الماةمن ةام ي )وصف رسول ا  صيى ا   يي  وسيم المرؤمنين فري يخرر الحمران بدولر  
واسددصررراء دفاصرريل مرررا ةرررل مرررن نكبرراع و نررراء بالمجاهررردين الررذين وقفررروا ألمريكرررا وةيفاهورررا (.  ملجاااأ ياااةوي إلياااه

يةداج إلى مجيد كبير يروي أروع قصم الثبراع والدضرةياع والعنراء , بالمرصاد يدافعون  ن هذه األم  ودينوا 
وال يسرمأ المجرال هنرا بالسررد .  ذويورم وبكرل مرن يواهرم ومرد يرد العرون إلريوم الدي نحلع بوم وبنسراهوم وأرفرالوم و

 ..و يى كل ةال فيسان ةال من دبدى ييو  بالثباع والعحم والدةدي. واإلرال 
 .. ما حلنا  احمين, فيي  الةمد

هااذه تنفاارد أو ), (  لاام نجااد إال الااذر لنقاااتلهم بااه ولااو)  ,إن شرراء ا  (  واهلل ال نع اايهم إال الساايا و )
نرا ,   إن اهلل اشاتر   ..( وليأخذ اهلل من دمائنا ماا شااء حتام يرضام) .  ةدى يرضى ا  دعالى( السالفة واى

 . إنشاء ا  (  وال نقيل وال نستقيل ) , ولدد وق  البي  .في راهف  قد با ع
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ينَ   :ولعينرا نيةرق برالرفيق األ يرى .. فما  ذرنا وقد قضى من مضرى  ايَن  َماَع الناذ  ب يِّ اَن النن مأ م   ْ ا َعلَايأ َعاَم هللان أَنأ

ِ يقاا   اَن أاولَو اَك َر اال ح يَن َوَحسا َداء  َوالصن َْ ا يق يَن َوالشه دِّ , ا   نر   ي اصرم رضر, وكمرا قرال األول  (.14 : النسراء) ( َوالصِّ
 :فإنا ننشد كما أنشد.  سروه فأبىأةار ب  الكفار يسدأوقد 

 والقوس فيها وتر لنابل             ما للتي والقوس مني نابل
 إن لم أ اتلكم فأمي هابل

 

 .ا   ن   يفنسأل ا  أن يمنعنا منوم أةياء وأموادا كما من   اصم رض
ولنخرررحي أمريكرررا ومرررن معورررا مرررن .. ولنبشرررر المرررؤمنين.  وهرررذا إن شررراء ا  ةالنرررا وةرررال إخواننرررا المجاهررردين

ةد  من النكباع من المجاهدين في كل مكان ألمريكا وةيفاهوا ما يسوؤهم  فدد أبدى ا  رغم كل ما  : المنافددن
 : وا  فرررررررري مسررررررررير  برررررررروشءفييصرررررررريةوا مررررررررا شررررررررا ..ونسررررررررأل ا  أن يؤهينررررررررا ألةرررررررروال دصرررررررردق هررررررررذه األقرررررررروال   .
 و ليعبدوا أمريكا وليدولوا( اهلل أللم وأجل ) : فما حلنا نردد  يى أصداء صوع  مر رضي ا   ن ( أللو هبل)
 ) (...  اهلل موالنا وماوالكم)  :فإن ندول لوم كما رد  مر  يى أسرالفوم( ..لنا في أمريكا الع   وال ل   لكم) :

 (. وال سواء .. تالنا في الجنة و تالكم في النار
 

************* 
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 الثانيالفصل 
 أحكام شرعية يف هذا الواقع

 
لا الأ   :قال ا  دعالى ينَ َوَكَذل َك ناَفصِّ م  ر  َتب يَن َسب يلا الأماجأ  (11:األنعام)  يات  َول َتسأ

تاماوَنها   :قال ا  دعالىو  ها ل لنناس  َوال َتكأ نانن َبيِّ َتاَب لَتا يَن أاوتاوا الأك  اَق النذ  َُ ي ا م    َوإ ذأ أََخَذ هللان
   (591:يل  مران)
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 :الفصل الثاني

 أحكام شرعية في هذا الواقع  
 
عتقد باختصار أن أحكام الشريعة تقرر أن الجهاد يكون فر  لين للم كال مسالم فاي مةال هاذا الوا اب ن
 .هذا ما تقرره أحكام الشريعة.  اليوم

وضااب حااد ماان أجاال (  الجهاااد المساالح هااو الحاال )كمااا أن العقاال والمن ااق والفهاام السااليم ياادل للاام أن 
 . ال مات هذا الوا ب

 
فالجوراد فررض  ررين . ذلرك فورري أوضرأ مرن  رين الشرمس كمررا سرنبين إن شراء ا فأمرا األدلر  الشرر ي   يرى 

, وال نررورد األدلرر  العدييرر  والمنرديرر   يررى ذلررك إال مررن برراب الدأكيررد.  اليرروم  يررى كافرر  المسرريمين مررن وجرروه كثيررر 
فةام من ال دكفي  األةكام الشر ي  ليدنا    ديرد  أن ال رأي مر  إال فالمدرر مرن أساسرياع الع و –والعياذ با   –واى

ا )  :وال اخديررار مرر  اخديررار ا  ورسررول  كمررا قررال دعررالى ,  رأي الشرررع َنااٍة إ َذا َقَضااى هللان م  ؤأ ٍن َوال ما م  ااؤأ َوَمااا َكاااَن ل ما

ََِقدأ َضلن ضَ  ولَها  َ َوَرسا ص  هللان مأ َوَمنأ َيعأ ه  ر  نأ أَمأ َيَرةا م  ْاما الأخ  وَن لَ را  أَنأ َيكا ولاها أَمأ ب ينا  َوَرسا   (11:األةحاب)(   الال  ما
وهررذه الدرروى المردررد  المدعاونرر  معرر  والراحةرر  , فالمداومرر  العامرر  لوررذا اإلةرردالل األجنبرري الكررافر:  هررذه هرري الةديدرر 

كمررا هررو .  وةديدرر  يددضرريوا العدررل السررييم, اإلسررالمي   ددرررره الشررريع واجررب فرررض هرري ,   يررى صرردور المسرريمين
 .كل حمان ومكان يوافق أدل  الشرع الدويم م  مددضى العدل السييم فالةال في كل أمر ةي  دد

فوناك أةكام شر ي  هام  ددعيق بواق  المسيمين اليوم يجرب  يرى  يمراء اإلسرالم وقيراداع الصرةو  والجوراد 
 .إلى الجحء الثاني من هذا الكداب داركين دفصيل أدادوا, نذكر هنا أهموا باي  اإلخدصار, بيانوا ليناس

 

 : ن من أهم ما تقرره االدلة الشرلية من أحكام في وا ب المسلمين اليوم ما يليف
 

وجهاادهم فار  لاين . مان  بال االلاداء مباشر أو غير مباشر في حالة احتالل اليوم بالد اتسالم : أوال  
 . للم المسلمين باتجماع

ووالئهاا .   وحكمهاا بغيار ماا أنا ل اهللحكومات بالد المسلمين الياوم مرتاد  كاافر  لتباديلها الشارائب : ةانيا  
 .للكفار و خيانتها هلل ورسوله والمةمنين

 . الخروج للم الحاكم إن ارتد لن اتسالم أو كان كافرا فر  للم المسلمين باتجماع:  ةالةا  
 تقرر باتجماع كفر ورد  من تعااون ماب الكفاار وألاانهم للام المسالميناتسالمية أحكام الشريعة : رابعا  

 .وتوجب  تاله
أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جوا   تاال الصاائل للام ديان المسالمين أو أنفساهم أو ألراضاهم : خامسا  

 .لو كان مسلماو حتم .  أو أموالهم
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 :ولنتناول هذه االحكام بشيء من التفصيل في أدلتها 
 

الغا ا  الياوم فار  لاين للاام وجهاااد , باالد اتساالم فاي حالاة احاتالل ولاادوان وغا و مان  بال االلاداء:  أوال  
 :المسلمين باتجماع 

فإن  قد صار من المسيم ب  اليوم لدى كل (  واق  المسيمين اليوم )كما أثبدنا في الفصل األول دةع  نوان 
مرا بالنيابر  مرن قبرل  .أن بالدنا كيورا مرن أقصراها إلرى أقصراها مةدير  إمرا مباشرر  مرن قبرل األ رداء, اقل مبصر واى
 اقدصرراديمرر  اةرردالل .ندشررار قوا رردهم فرري جميرر  أرجاهورراامرر  دواجررد  سرركري كثيررف ليصررييبيين ب,يننرروابوم المردررد

 .وباندشار شبكاع اسدخبارادوم ومراكحهم األمني .اإلقدصادي   االةدكاراعكامل  بر سيرر  
 .اشررر  فدررد اةديررع أفاانسرردان مب .وهرراهي أمريكررا اليرروم دعيررد اةرردالل العررالم اإلسررالمي مررن جديررد جوررارا نوررارا

مهاع يالف الجنود فري جحيرر   ع ووح , العراق  قد اةديعوهاهي  .وبسرع سيرردوا  يى باكسدان ووسر يسيا 
العرب ودركيا وجنوب الشام فضال  ن ما دنشره في مصر والدرن اإلفريدي وشمال أفريديا وما ةول هرذه المنرارق 

صرييبي  ومعر  ةيفاهر  فري ةيرف النرادو مرن الربالد وهاهو بوش يعين أن  يدود  يى برالد المسريمين ةمير  .من بةار
ودسرردعد لورردم المسررجد األقصررى وررررد مررن  ,الدرري دةدررل فيسرررين( إسررراهيل)األوروبيرر  باإلضرراف  ليةييررف الرهيسرري 

 .دبدى فيوا من المسيمين
 وماذا دفرض أةكام الدين  يى كل مسيم دجاهوا؟ فما ةكم الشريع  في مثل هذه األةوال؟

وهري ثابدر  بدروادر اآليراع فري كدراب ا  واألةادير  فري . فرضروا ا   يرى المسريمين, ريضر الجواد  براد  وف
فورري أشررور مررن أن دررذكر وأكثررر مررن أن , سررن  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم بمررا يانرري  ررن إيررراد الشررواهد هنررا

 .دةصر
ا   رحام  لشرويد  بردليشري  المجاهرد ا(  الدفاع  رن أراضري المسريمين أهرم فرروض األ يران )جاء في كداب 

 :ما نددرف من  ما ييي –رةم  ا   –أيام جواد الروس  أفاانسدانشي  المجاهدين العرب في 
 :وجهاد الكفار نولان

فالددررال فرررض . ال يةدشرردون لددررال المسرريمين, بةيرر  يكررون الكفررار( ريررب الكفررار فرري بالدهررم)جورراد الريررب 
 : ثم قال رةم  ا  وهو مكان الشاهد.( ال ...ا  ن إلرهاب أ داءوأقل فرض الكفاي  سد الثاور بالمؤمني.كفاي 

 : ويدعين في ةاالع, بل أهم فروض األ يان,  ين وهذا يكون فرض( دف  الكفار من بالدنا)جواد الدف  
 .إذا دخل الكفار بلد  من بالد المسلمين: أوال   -

 .الصفان وتقابل ال حفان التقمإذا : ةانيا   -
 .فر اتمام أفرادا أو  وما وجب لليهم النفيرإذ استن: ةالةا   -
 .إذا أسر الكفار مجمولة من المسلمين: رابعا   -
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 :ا  رةم  ا   ن الةال  األولى وهي نحول الكفار في أرض من أراضي المسيمين فدال ثم دةد  الشي   بد
لمفساارون فااي جميااب والمحاادةون وا, الساالا والخلااا وفقهاااء المااذاهب االربعااة اتفااقففااي هااذه الحالااة  )

أن الجهاد في هاذه الحالاة يصابح فار  لاين للام أهال هاذه البلاد  التاي هاجمهاا . إ ال ا اتسالميةالعصور 
والمادين دون إذن , وال وجة دون إذن  وجهاا, بحيس يخرج الولد دون إذن والده. وللم من  رب منهم, الكفار
, يتوساب فار  العاين للام شاكل دوائار. أو  عادوا, واأو تكاسال, ف ن لم يكا أهل تلاك البلاد  أو  صاروا. دائنه

 (.حتم يعم فر  العين االر  كلها. فعلم من يليهم ةم من يليهم, ف ن لم يكفوا أو  صروا. باال رب فاال ر 
 

   :ثم أوجح الشي  رةم  ا  مخدصر األدل   يى ذلك  ند مذاهب أهل السن  و يماهوم فدال
 

 :فقهاء الحنفية: أوال  
, وفار  لاين إذا هجام العادو للام ةغار مان ةغاور اتسااالم  :]419م 1 ابردين فري ةاشريد  جقرال ابرن 

فأماا مان ورائهام ببعاد مان العادو فهاو فار  كفاياة إذا لام يحاتج . فيصير فر  لين للم مان  ارب مناه
أو لام يعجا وا ولكانهم . ف ن احتيج إليهم بأن لجا  مان كاان بقارب العادو لان المقاوماة ماب العادو. إليهم
وةام , ال يساعهم تركاه, فار  لاين كالصاال  والصاوم, ف نه يفتر  للم من يليهم, ولم يجاهدوا, لواتكاس
 .إهر [إلم أن يفتر  للم جميب أهل اتسالم شر ا وغربا للم هذا التدريج,  وةم
 1وكررررذلك ابررررن نجرررريم فرررري البةررررر الراهررررق ج. 14م 1وبمثررررل هررررذا أفدررررى الكاسرررراني فرررري بررررداه  الصررررناه  ج.

 .من أهم  األةناف. بن الومام في فدأ الدديروكذلك ا. 545م
 

 :لند المالكية: ةانيا  
أي توجاه الادفب بفجا  : العادو بفجا ويتعاين الجهااد  ]:512الثراني م  الجحء. جاء في ةاشي  الدسوقي 
ن ( أي مفاجأ )  والا وج ورب الادين الاوليويخرجون ولاو مانعهم , صبيا   أو أو لبدا   امرأ للم كل واحد وا 
]. 
 

 :لند الشافعية: ا  ةالة
وصاار بيانهم وبينناا , ف ن دخلاوا بلاد  لناا] : 19في الجحء الثامن الصفة  . جاء في نواي  المةداج ليرميي

 .[ من فقير وولد ولبد ومدين وامرأ , حتم من ال جهاد لليه, فيل م أهلها الدفب, دون مسافة القصر
 

 :لند الحنابلة: رابعا  
  :ويتعين الجهاد في ةالس مواضب] :  121الجحء الثامن الصفة  جاء في الماني البن قدام  في 

 .إذا التقم ال حفان وتقابل الصفان .1
 .إذا ن ل الكفار ببلد يتعين للم أهله  تالهم ودفعهم .2
 .[ . إذا استنفر اتمام  وما ل مهم النفير .1
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الحرماة والادين واجاب  وأما  تاال الادفب فهاو أشاد أناواع دفاب الصاائل لان ) :يدول شي  اإلسالم ابن ديمي 
فال يشتر  له شر  , إجمالا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اتيمان من دفعه

 (. بل يدفب بحسب اتمكان ونش للم ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم, ( كال اد والراحلة )
دخال العادو باالد اتساالم فاال رياب أناه إذا  ) :109ويدول ابن ديمي  في الجحء الراب  مرن الفدراوى الصرفة  

وأناه يجاب النفيار ألياه باال , إذ باالد اتساالم كلهاا بمن لاة البلاد  الواحاد , يجب دفعه للم اال رب فاال رب
 .( إذن والد وال غريم ونصوش أحمد صريحة بهذا

 
 :ال وأدل  النفير العاموهذا يعرف بالنفير العام ثم ق ] :ا   حام إثر هذه األدل  قول  ثم أضاف الشي   بد

ْيار  لوُكاْم إيْن ُكْنا ):وجل   ال اهلل ل  ُكْم فيي سوابييلي اللَّاهي ذوليُكاْم خو ُدوا بيأوْموواليُكْم ووأوْنُفسي اهي جو ةيقواال  وو فوافا  وو ُتْم اْنفيُروا خي
 ( 41:التوبة( ) توْعلوُمونو 

, وال  رذاب إال  يرى دررك واجرب أو فعرل ةررام, نفيررجحاءا لدرك ال واالسدبدالوقد جاءع اآلي  قبيوا دردب العذاب 
ا  ): 14قال دعالى في سور  الدوب  اآلي   وا  َوهللان وها َشيأ ره مأ َوال َتضا َركا ما  َغيأ لأ َقوأ د  َتبأ مأ َعَذابا  أَل يما  َوَيسأ كا بأ وا ياَعذِّ ف را إ الّ َتنأ

ير   ٍء َقد  لِّ َشيأ   .(   َعلَى كا
أمر ا  دعالى بالنفير العام م  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ام غرحو  دبروك لددرال : قال ابن كثير رةم  ا   

باب وجوب النفير ومرا يجرب مرن الجوراد :)أ داء ا  من الروم الكفر  من أهل الكداب وقد بوب البخاري رةم  ا 
سرريمين أن الررروم يعرردون  يررى دخرروم وكرران النفيررر العررام بسرربب أنرر  درامررى إلررى أسررماع الم, وأورد هررذه اآليرر ( والنيرر 

أفررال يكررون النفيررر أولررى؟ قررال أبررو ريةرر  رضرري ا  , فكيررف إذا دخررل الكفررار بررالد المسرريمين. الجحيررر  لاررحو المدينرر 
مرررن . 522الجرررحء الثرراني م( كوررروال وشررباب مرررا سررم  ا   رررذر أةررد{, خفافرررا وثدرراال}قولررر  دعررالى  نرر  فررري معنررى

 .في العسر واليسر: ن البصريوقال الةس, مخدصر دفسير ابن كثير
ف ناه يصاير دفعاه , فأما إذا أراد العدو الهجوم للام المسالمين ) 119م  49ويدول ابن ديمي  في الجحء 

ارا   :واجبا للام المقصاودين كماا  اال تعاالم  ما الننصأ كا ََِعلَايأ ين   ِ اي الادِّ مأ  وكا َصارا َتنأ كماا أمار  (.52: النفاالا)  َوإ ن  اسأ
هاذا يجاب بحساب ,  لليه وسلم بنصر المسلم سواء كان الرجل من المرت  ة للقتال أو لم يكان النبي صلم اهلل

كماا كاان المسالمون لماا  صادهم ,  الركاوب و المشاي اتمكان للم كال أحاد بنفساه ومالاه ماب القلاة والكةار  و
ى الارحو وقرد ذهبرع خررج سرعيد برن المسريب إلر: وقرال الحهرري(  لام ياأذن اهلل فاي تركاه الحاد. العدو لام الخندق

فإن لم يمكني الةرب كثرع السواد وةفظع , ا  الخفيف والثديل إسدنفر )فدال , فديل ل  إنك لعييل, إةدى  يني 
 .510م 9رواه الدرربي في الجام  ألةكام الدرين ج(  المداع

 :ا   حام رةم  ا  أدل  النفير العام فيدول ثم يداب  الشي   بد
ق اينَ   وجل ويقول اهلل ل  .1 تن َ َماَع الأما اوا أَنن هللان لَما ِناة  َواعأ مأ َكا َقات لاوَنكا ِنة  َكَما يا يَن َكا ك  ر   َوَقات لاوا الأماشأ

 – 9.رواه الدرربري فري الجرام . كاف  يعنى مةيررين بورم مرن كرل جانرب وةالر : قال ابن العربي  (.36: التوبة)

510. 
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مأ َحتنى ):وجل  ويقول ل  .2 ن   َوَقات لاوها لهاها ل  ينا كا اوَن الادِّ َناة  َوَيكا ِ تأ اوَن  والفدنر  هري  .( 38: النفاالا) ( ال َتكا
واسررديالهوم , و نررد هجرروم الكفررار .4-411الدرربرري الجررحء ذكررره . السرردي كمررا قررال ابررن  برراس و. الشرررك

فيجررب الددررال لةمايرر  الرردين , و رضرر  ليشررك فرري  ديررددوا.  يررى الررديار فاألمرر  مورردد  فرري دينوررا
 . النفس والعرض والمالو 

ذا اسااتنفرتم فااانفروا) اال صاالم اهلل لليااه وسالم  فيجررب  رواه البخراري( ال هجاار  بعااد الفاتح ولكاان جهاااد ونياة وا 
ومررردار الواجررب  يررى ةاجررر  . وفررري ةالرر  هجرروم الكفررار فاألمررر  مسرردنفر  لةمايرر  دينوررا .النفيررر إذا اسرردنفرع األمرر 

, (40م -1) جراء فري فردأ البراري الجرحء, ةجر في شرح هذا الةدي  كما قال ابن. اسدنفار اإلمام المسيمين و
كررل مررن  يررم بضررعف المسرريمين  ررن  رردوهم و يررم أنرر  يرردركوم ويمكنرر  غيرراثوم لحمرر  أيضررا الخررروج )قررال الدرربرري 

ال نعيم خالفا أن رجال لو شور سيف   يرى رجرل  :) 424م 5قال اإلمام الجصام في أةكام الدرين ج (.إليوم
إذا قدل الصاهل فوو في النار ولو كان  –الصيال  –وفي هذه الةال  (.  أن  يى المسيمين قدي . ر ةقليددي  باي

ذا قدرررل العرررادل فورررو شرررويد, مسررريما ةيررر  , فكيرررف إذا صرررال الكفرررار  يرررى أرض المسررريمين. هرررذا ةكرررم الصررراهل. واى
يررى المسرريمين دفرر  الصرراهل أال يجررب فرري هررذه الةالرر   ! يدعرررض الرردين والعرررض والررنفس والمررال ليررذهاب والررحوال؟

 .الكافر والدول  الكافر 
ْاَماا وجال  يقاول اهلل لا :  تال الفئة الباغية .3 َن وا َبيأ ال حا َِأَصأ َتَتلااوا  ن يَن اقأ م  اؤأ اَن الأما   َوإ نأ َطاو َفَتاان  م 

ي َحتنى َتف ايَء إ لَاى غ  َقات لاوا النت ي َتبأ َِ َرى  اخأ َما َعلَى األأ َداها وا  َِإ نأ َبَغتأ إ حأ ال حا َِأَصأ َِااَءتأ  اإ نأ  َِ ار  هللان   أَمأ

ينَ  ااط  س  قأ اابه الأما َ ياح  وا إ نن هللان
ااطا س  ل  َوأَقأ ْاَمااا ب الأَعاادأ َن فررإذا فرررض ا   يينررا قدررال الفهرر   ( 8:الحجاارات)  َبيأ

فكيف يكرون . الباغي  المسيم  ةفاظا  يى وةد  كيم  المسيمين وةماي  دينوا وأ راضوا وأموالوا
 .في قدال الدول الكافر  الباغي ؟ أليس هذا أولى وأجدر الةكم

ََِسادا  أَنأ   : ال تعالم: حد الحرابة .2 ض   َرأ ِ ي األأ َن  َعوأ ولَها َوَيسأ َ َوَرسا باوَن هللان يَن ياَحار  َما َجَزاءا النذ  إ نن

ا نأ خ  ْامأ م  لا جا مأ َوأَرأ  ْ ي د  َع أَيأ لاوا أَوأ ياَصلنباوا أَوأ تاَقطن َقتن ِ اي يا ي   ازأ ْاامأ خ  ض  َذل اَك لَ َرأ اَن األأ ا م  َفاوأ نأ الٍف أَوأ يا

يم   خ َرة  َعَذاب  َعظ  ِ ي الأ ْامأ  َيا َولَ نأ هرذا ةكرم المةراربين مرن المسريمين الرذين يخيفرون  (33:المائد )( الده
فكيررف بالرردول الكررافر  ,  امرر  المسرريمين ويفسرردون فررى األرض ويعبثررون بررأموال النرراس وأ راضرروم

 !.أليس قدالوا أوجب  يى المسيمين وأةرى؟, دفسد  يى الناس دينوم ومالوم و رضوم الدي
أن دفر  العردو الكرافر هرو أوجرب , إذا دخرل الكفرار أرض المسريمين, هذه بعض األدل  والمبرراع لينفير العام

 . فيا باختصار. النقل لن كتاب الدفاع لن أراضي المسلمين انتهم.[ الواجباع بعد اإليمان
فرري كررل . لوجرردنا أن الجورراد قررد دعررين  يرريوم مررن الوجرروه األربعرر . فررإذا دأمينررا أةرروال المسرريمين اليرروم: قررول وأ
 (.وهو نحول األ داء في أكثر بالد المسيمين) وأوضأ وجوه فرضيد  هو الباب األول . األرض

د كابالد فلسا ين مان اليهاو , إال وهاو محتال مان  بال أناواع الكفاار, فما من بلد مان باالد المسالمين الياوم
والجمهورياات ,  القفقااس الشيشان و و, كبالد البوسنة والبلقان, بينيأو من  بل الصل, وأج اء من بالد الشام

يحتلهااا الهناادوس  التاايأو ماان  باال الااوةنيين مةاال كشاامير . وغيرهااا ... اتسااالمية فااي وساا  آساايا والفلبااين
 .وغير ذلك...لها الصينوتركستان الشر ية وأج اء من جنوب شرق آسيا التي تحت
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لجا وا أو , ةام جمياب مان تالهام وجااورهم. ةام مان جااورهم, وكل هذه البالد  د لج  أهلها ومن جااورهم
 . اتسالمالعينية بالجهاد كل أهل  الفريضةفعمت . تكاسلوا أو فر وا

يهم صلم اهلل للياه ومسجد نب,  كعبتهم بما فيها لقر دار اتسالم و. وأما با ي البالد اتسالمية والعربية
وألاوانهم المناافقين , بنياباة الحكاام المرتادين, فمحتلة بصور  غير مباشار  مان  بال الصاليبيين واليهاود. وسلم

الاذين ملاةوا , ب لاماة أمريكاا وسايدتها إسارائيل وحلفاائهم الصاليبيين. الذين وضعوا جيوشهم في خدماة الكفاار
بتجمياب  اواتهم فيهاا , واحتلوا الابالد بهاذه ال ريقاة الحديةاة. الجويةالبالد بالقوالد العسكرية البرية والبحرية و 

الجهاااال والمكااارهين  واكتفاااوا بنشااار المرتااادين لجيوشاااهم مااان المناااافقين و, بااادل نشااارها, فاااي  والاااد مركااا  
. حيس يخارج الصاليبيون  اواتهم مان مراك هاا و ات الحاجاة, الذين يقومون بدور المحتل بالنيابة... والضائعين
وساالحا .ألاا جنادي يماائتأن نعلم أن المريكا وحلفائهم الصليبيين فوق أر  ج يار  العارب أكةار مان ويكفم 

بتجميب . وبهذه ال ريقة الخبيةة... يمكن نقلهم خالل أسابيب و ت الحاجة , ولتادا مخ نا يكفي لمليون جندي
يتفااد  المحتلاون الجاادد . ليةللام  ااوات المرتادين فاي الخادمات التفصااي وااللتمااد, القاوات فاي  والاد مرك يااة

ولعلمااء الساال ين بصارا النااس . ويسامحون للحكاام المرتادين بادلااء اتساتقالل. المسلمين للجهاد استف ا 
 !لن الجهاد ودلوتهم ل الة أولياء االمور المرتدين

وان للام والكاافرون يساومون الماةمنين ألاوان الاذل والها, والةاروات منهوباة, فالبالد محتلاة, فالمآل واحد
والصااالحون ناا الء السااجون وأ بيااة , وكلمااة الكفااار هااي العليااا, وشااريعة اهلل مع لااة, ألااوان المرتاادين أياادي

 وأسابابهاالباكساتان وأفريقياا  والناظر في أحوال بالد الحرمين والشام ومصر وشمال أفريقياا وتركياا و. التعذيب
 .ير  ذلك بأوضح صوره

(. صاا الماةمنين بصاا الكااافرين التقاااء)وهاي . ريضاة الجهااد العينايماان ف الةاانيوأماا إذا جئناا للبناد  
فقااد نشاار الكااافرون , ولكاان بصااور  خبيةااة أيضااا, لوجاادناها متحققااة فااي كاال بااالد المساالمين بأشاارس صااورها

لبار .  واتهم ورصوا صفوفهم وأكدوا حضورهم في كل شبر مان باالد المسالمين, والكفار المرتدون, الصليبيون
ناهيك لمن ذكرناا مان ...ن الجيش والشر ة واتستخبارات ورجال االمن والجواسيس والمخبرينمئات اآلالا م

بحياس أناه ماا مان مسالم يقاا . آالا الجنود الصليبيين المجمعين في مراك هم و والدهم العسكرية في كل بلد
ترصدته ليون  عساكر وإال وتخ فته أيدي تلك ال, به والدفاع لن  ضايا أمته وااللت اممو ا الدفاع لن دينه 

فهل التقم صا الكافرين بصا المةمنين أم لايس بعاد؟ أم يحتااج مشاايخنا حتام يبصاروا !! أولئك الجواسيس
أن يتجماب كال أولئاك العسااكر والمخاابرات والجواسايس فاي صاا واحاد أماام المسااجد وأماام , ذلك ويفتاون باه
 !أبوب بيوتهم؟

فلاايس . ولااه الحمااد للاام كاال حااال مالمشااتكفللااه ( اتمااام سااتنفارا )وأمااا إذا جئنااا إلاام البنااد الةالااس وهااو 
وماا فايهم الياوم إال محاارب هلل ورساوله سااع فاي االر  , للمسلمين للم وجه االر  اليوم إمام شرلي واحد

. ذماتهم مان المناافقين اشاتر ومان , فكلهم معتمد للم ألاوان الكفاار مان اليهاود الصاليبيين والاوةنيين. الفساد
فهال !! بل هناك أئماة الكفار والارد  يساتنفرون االراذل للام الماةمنين. إمام شرلي يستنفر للجهاد فليس هناك

 فمن يدفب الصائل اذن؟! سق  الجهاد لغياب اتمام الشرلي؟
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فما من بيد من بالد المسريمين إال . والةديد  أن ةج  ا  قد قامع  يى  باده المسيمين في أكثر بالد الدنيا
د وا النراس ليجوراد واألمرر . أو د ا  صادقين أو أمراء جواد مخيصين, من  يماء  اميين. ليودى وقام في  د ا 

وأمرراء الجوراد , وةدرى لرو خرال بيرد مرن الربالد  رن مثرل هرؤالء األهمر . واسردنفروهم, بالمعروف والنوري  رن المنكرر
رسرررموا  الدررريسرررالم ليةررردود وال إ دبرررار مرررن وجوررر  نظرررر اإل. فأمررر  اإلسرررالم واةرررد .  يرررى فررررض ذلرررك. الصرررالةين

فأمر  اإلسرالم واةرد  ودبدرى ... ومرا اخدر روه مرن جنسرياع ودابعيراع وأ رالم وجرواحاع سرفر, الصييبيون بين بالدنا
. و يى المسيمين إجابدوم والنفير معوم لدف  الصاهل. ولم دخل  ن أمراء جواد د وا المسيمين واسدنفروهم. واةد 

الرد و  لينفيرر  فريومن وقف معر  . ألفاانسدان الشي   بد ا   حام رةم  ا الروس  ومن أمثال هؤالء وقع غحو
ومنوم كاف  شريوخ وأمرراء الجما راع و الرد واع الجوادير  . انسدان وغيرهماأف العام بالجواد من  يماء باكسدان و

دنفر المسريمين لجوراد يسر الذي, ومن هؤالء اليوم الشي  أسام  بن الدن ةفظ  ا .. في مخديف البالد اإلسالمي  
 فرري العررراق وومثيرر  العديررد مررن العيمرراء ود ررا  الجورراد ضرردهم مررن بررالد العرررب والعجررم ,  األمريكرران واليوررود اليرروم

ندونيسياالشيشان وفيسرين والفيبين   .و يى المسيمين إجابدوم لينفير. وغيرها واى
فمرراذا ندررول؟ , (سررر العرردو بعررض المسرريمينإذا أ)وأمررا إذا جهنررا ليوجرر  الرابرر  مررن فريضرر  الجورراد العينيرر  وهررو 

 وماذا نعيد؟ وأين نعد؟ وماذا نحيد؟
  قرد  المخرحيفأسرى الشباب المسيم المخروف مرن مخديرف برالد الردنيا إلرى سرجن غواندانرامو األمريكري

 فريومثرل هرذا العردد .أسير من مخديف الجنسرياع بةسرب المصرادر األمريكير  ذادورا 100جاوح اليوم 
 .ي  في أفاانسدان وباكسدانالسجون األمريك

  فرنسرررا-بريرانيرررا)وأكثرررر مرررن هرررذا العررردد مجمررروع أسررررى الشرررباب المسررريم فررري سرررجون أوروبرررا الاربيررر- 
 ...(.-إيراليا-بيجيكا -ألمانيا -أسبانيا

 (وبررالد وسرر  يسرريا . وبرالد إفريديرا إردريررا وقررل مثيورا فري كشررمير والفيبرين و. وأمرا فري روسرريا فبراآلالف
 ..(.وبالد الدركسدان

  وأما سجون راا  بالد العرب والمسيمين من أمثال ةكام السعودي  ومصر وبالد الشام وشرمال أفريديرا
وددرارير منظمرر  العفرو الدوليرر  , فاألرقرام المنشررور   برر منظمرراع ةدروق اإلنسرران.. الباكسرردان ودركيرا و

سررى الشرباب المسريم فري فال شك أن األرقام  ن أ!! دذهب إلى  شراع اآلالف فى البيد الواةد أةيانا
 .وهذه ةديد  موثد  وليسع مبالااع موهوم !! ديك البالد يجاوح مهاع اآلالف

 فدررد أسررر . وأمررا  ررن فيسرررين فاألخبررار العالميرر  درالعنررا فرري كررل يرروم  ررن قدررل المهرراع وأسررر اآلالف
يرك الربالد وقرد ررال األسرر فري  مروم د .!أكثرر مرن ألرف أسرير اإلندفاض اليوود في يوم واةد من أيام 

 .النساء والفدياع وةدى األرفال

  فال دكاد دخيوا بيد منوا. وهدك أ راض الرجال والنساء واالغدصابوأما  ن ةواد  الددل والدعذيب !!
المشررق  فيمسيم   امرأ و يماء المسيمين قد أفدوا بأن  إذا سبيع ! فول وجب الجواد أم لم يجب بعد؟

فرري ذلررك جميرر   اسرردنفذوا يررى المسرريمين إندرراذ أسررراهم ولررو وأن . وجررب  يررى أهررل المارررب دخييصرروا
 .أموالوم
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ويحرم , ينفي حالة اتحتالل لن بع  بالد المسلمين , ولعل بع  المنافقين أو بع  الجهال

فينبغاي أن نةبات لهاةالء . مقاتلة الغ ا  بدلو  أنهم  دموا بموجب اتفا اات ماب حكاام باالد المسالمين
وأن نبااين لهاام أن هااةالء الحكااام  ااد فقاادوا شاارليتهم . لم لااو كااان مساالماأن هااذا ال يجااو  لحاااكم مساا

 .بكفرهم وردتهم وخروجهم من ملتنا
 

 : وهو ما ستبينه الفقر  التالية 

 
 

************* 
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ووالئهاا للكفاار  . حكومات بالد المسلمين اليوم مرتد  كافر  لتبديلها الشرائب وحكمها بغير ما أن ل اهلل:  ةانيا
 :يانتها هلل ورسوله والمةمنينو خ

 
إلرى معددرداع الكثيرر مرن المسريمين مر  ددرالي األحمران ةدرى وصرينا  الشررك برا  لدد دسررب العديرد مرن أنرواع

 .  الدعيس  المدأخر  األحمن هذه إلى 

نكررار أةكامرر  مرر  را رر  غيررره ,  برراد  غيررره مررن دونرر ومررن ذلررك مررا ةصررل مررن الكثيرررين مررن   ومعصرريد  واى
 .والي  أ داه  من دون أولياه  ثم , ووالي  أولياه   ودرك واليد , امومورا   أةك

وأنر   , وأنر  هرو المةيري , وأنر  هرو الررحاق ,ويد ى اإليمان بأن ا  هو الخالق   فكل مسيم يعددد و يعدرف
.   وصررفاد إلررى يخررر أسررماء ا, ..  وأنرر  الةكررم العرردل , وأنرر  الخررافض الرافرر ,  وأنرر  الضررار النرراف  , هررو المميررع

, والخرروف والرجرراء, وريررب الرررحق ولكررن كثيرررا مررن المسرريمين فرري واقعوررم يدوجوررون فرري جيررب النفرر  ودفرر  الضررر
وخاصر  مرن الةكررام .  إلرى البشررر مرن أمثرالوم,  يرى غيررر مرا أمرر ا  بر  ..والدةييرل والدةرريم, والدةراكم والدشرري 

 ! ن يعدددون فيوم من الرجالوم, واألةبار والرهبان والعيماء والمشاي ,  والكبراء
الرب الذي .  وند اإليمان بالرب الخالق كما يح موم الدي دندض ,  وهذه هي ةديد  العباد  وةديد  الرا  

اإليمران بر  دمامرا كمرا يجرب , فري أةكامر  ورا د  وةرده ال شرريك لر  , ال يدم اإليمان ب  إال بمالحم   بادد  إلوا
 ...   ربا خالدا راحقا

فوررل ثمرر  ... الدررحام أةكامرر  وأوامررره ونواهيرر  وشررراهع  وهررذا بررديوي,  ظررم وجرروه  برراد  ا  ورا درر مررن أإن 
!  ي  ردم صرالةيدوا ليعصررويرد  !  يدندصروا ثم ينكرر دشرريعاد  و , دكذيب أكبر من أن يد ي رجل اإليمان با 

كم الناس بوا ويدورهم  يى قوانينوا وية! ويددم غيرها من شراه  البشر  ييوا  مييا!! وأنوا سبب دخيف المسيمين
 !بالدو 

فوررل يدبررل رب  وال خادمرر  ر و  المثررل األ يررى ر , وال ولررده, إن هررذه الرا رر  ال يددبيوررا أةرردهم مررن حوجدرر  
وهرل يدبرل مرن ولرده اد راء را در  ثرم ! البيع من حوجد  اد اء ةب  وهي درير  غيرره ودنفرذ أوامرر غيرره فري بيدر ؟

ثرم يدةررك وفرق ,  أن يرد ي سريادد ,  وهل يدبل من خادم  و امي  الذي يأكل مرن رحقر   ؟ يعصي  يري  جاره و
أفرال ! ؟ ولورذا جراءهم الخرراب أفرال دددرون.  فورم ال يدبيرون ذلرك  يرى أنفسروم و  المثرل األ يرى!  دوجيواع غيره

 .فوذا اد اء بارل و مل منكر! ؟ دذكرون

وأن , وأن الةررالل مررا أةيرر  ا , وأن الرا رر  لرر  وةررده.   وةرردهوأن الدشررري  منرر. إن كررون الةاكميرر    وةررده
هري أمرور مرن صرميم دوةيرد األلوهير  و برراد  ا  . وأن مرا نوررى  نر  ي دررك, وأن مرا أمرر بر  نافرذ, الةررام مرا ةرمر 

 يماهورا  وساد , كما أثبدد  السن  واسددر  يي  إجماع هذه األم . وأثبع الكفر لمنكره, وقد أثبع الدرين هذا. وةده
واآليراع مدروادر   يرى هرذه المعراني , وال يكون الدين كي    في الةديد  إال هكذا. وفدواهوا  بر األحمان والعصور

ت نااوَك َعا  :ومن ذلك قولر  دعرالى. مدعاضد  مأ أَنأ َيفأ ها اَذرأ مأ َواحأ اَواَءها ب اعأ أَهأ ا َوال َتتن اَزَل هللان ْامأ ب َماا أَنأ اَن امأ َبيأ كا نأ َوأَن  احأ
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  ْ ناوب  ض  ذا ْامأ ب َبعأ يَب ا أَنأ ياص  يدا هللان َما يار  لَمأ أَنن َِاعأ ا  َِإ نأ َتَولنوأ َك  ا إ لَيأ َزَل هللان ض  َما أَنأ اقاونَ َبعأ َن النناس  لََفاس  ُ يرا  م  *  مأ َوإ نن َك

ما  ل قَ  كأ َن هللان  حا َسنا م  وَن َوَمنأ أَحأ غا ة  َيبأ ل ين َم الأَجاه  كأ َِحا ٍم ياوق ناونَ أَ  (10-24الماهد  )  وأ

أي فراةكم يرا (.  وأن احكم بيانهم بماا أنا ل اهلل وال تتباب أهاواءهم ) :]في دفسريره  قال ابن كثير رةم  ا  
 ) ]:  ثرم قرال[  بما أنحل ا  إليك في هذا الكدراب العظريم, وكدابيوم, وأميوم,  و جموم, بين الناس  ربوم, مةمد

 ) : ولوذا قال دعالى. أي يراءهم الدي اصريةوا  ييوا ودركوا بسببوا ما أنحل ا   يى رسي (:  وال تتبب أهواءهم
ثررم قررال ر [.  بررأهواء هررؤالء الجويرر  األشرردياء  أي ال دنصرررف  ررن الةررق الررذي أمرررك ا  برر (.  وال تتبااب أهااواءهم

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسان  )دعالى  وقول ]  :واندب  إلى هذا األثر العظيم الوام ر قال ابن كثير رةم  ا 
النراهي , المشردمل  يرى كرل خيرر, ينكر دعالى  يى مرن خررج  رن ةكرم ا  المةكرم(  من اهلل حكما لقوم يو نون

الدي وضرعوا الرجرال برال مسردند مرن شرريع   واالصرالةاع, و دل إلى ما سواه من اآلراء واألهواء,  ن كل شر
ممرا يضرعونوا برآراهوم وأهرواهوم وكمرا يةكرم , الجوراالع   يةكمون ب  مرن الضرالالع وكما كان أهل الجاهيي. ا 

وهررو  بررار   ررن ( الياسررق)الررذي وضرر  لوررم ( جنكيررح خرران)بوررا الددررار مررن السياسرراع الميكيرر  المررأخوذ  مررن ميكوررم 
ومنوا كثير . غيرهاكداب مجموع من أةكام قد اقدبسوا من شراه  شدى من اليوودي  والنصراني  والمي  اإلسالمي  و 

فصررارع فرري بنيرر  شررر ا مدبعررا يددمونرر   يررى الةكررم بكدرراب ا  وسررن  , مررن األةكررام أخررذها مررن مجرررد نظررره وهررواه
فمن فعل ذلك مرنوم فورو كرافر يجرب قدالر  ةدرى يرجر  إلرى ةكرم ا  ورسرول  فرال . رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
و رررن ةكرررم ا  ,  أي يبدارررون ويريررردون(  ةكرررم الجاهييررر  يبارررونأف :)قرررال دعرررالى. يةكرررم بسرررواه فررري قييرررل وال كثيرررر

ومرن أ ردل مرن ا  فري ةكمر  لمرن  درل  رن : أي( ومن أةسن من ا  ةكما لدوم يوقنون:)يعدلون؟ وقول  دعالى
 هرو العرالم بكرل فإنر  دعرالى, ا  شر   ويمن ب  وأيدن و يم أن ا  أةكم الةاكمين وأرةم بخيد  مرن الوالرد  بولردها

 . اهر[  العادل في كل ش . ش  الدادر  يى كل ش 

, (الياسرا)ثرم ذكرر الجرويني ندفرا مرن :] قرال, (البداير  والنواير )فري داريخر   (الياسرق)ومما قال  ابرن كثيرر  رن 
ومررن , قدرل ومرن دعمررد الكرذب قدرل. وكررذلك مرن الر, مةصرنا كرران أو غيرر مةصرن, أنر  منرر  حنرى قدرل: مرن ذلرك

وفرري ذلررك كيرر  مخالفرر  لشررراه  ا  )...( ومررن انامررس فيرر  قدررل ,  ي المرراء الواقررف قدررلومررن بررال فرر,  دجسررس قدررل
فمن ترك الشرع المحكم المن ل للم محمد بن لباد اهلل خااتم المنحل   يى  باده األنبياء  ييوم الصال  والسالم 

مان فعال .  ادمها للياهفكياا بمان تحااكم إلام الياساا و . وتحاكم إلم غيره من الشرائب المنسوخة كفر, االنبياء
 .اها[ ذلك كفر ب جماع المسلمين 

 
 : لت
ورأى , لمررا اجدرراح المشرررق( الميررك الددررري), وضررعوا جنكيررح خرران, هررو دسرردور ومجمو رر  قرروانين (:الياسااا)و

ممررا اسدةسررنوه بعدررولوم ومررن وةرري , فوضرر  بمشرراور  المشررر ين  نررده هررذا الدسرردور  ,دعرردد األديرران والفيسررفاع
 . وأديانوم الوثني   النصراني ا بأةكام من اإلسالم ووخيروه, دجاربوم

ةير  بنوهرا أساسرا  يرى , وهو نفس الفعل الذي يدوم ب  اليوم ةكام المسيمين بمسا د  مشر يوم وبرلمانادوم
ومرا أميدر   يريوم , وخيروا فيوا شيها من الشرريع  اإلسرالمي , ذاع األصل الروماني, الدوانين الفرنسي  واإلنجييحي 
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الشريع  اإلسالمي  هي المصدر األساسي ليدشري  :)ثم كدبوا في أ الها كما في بعض البالد اإلسالمي ! اؤهم أهو 
 .وفي بعض البالد بخيوا ةدى بوذه العبار  الشركي  الكاذب !!( والددنيين

كيرف ف, فإذا كان ابن كثير قد ندل إجماع المسيمين  يى كفرر مرن ةكرم بالياسرا أو سرواه مرن جوراالع البشرر
 !!بمن ةكم بوذه الشراه  الوضعي  في المسيمين وأجبرهم  ييوا بدو  وقور السالح

أن , وادخراذ ييراع ا  هرحوا, ودبرديل الشرراه , ويكفي لكل مرن أراد أن يرير   يرى ةجرم الكفرر والفسرق والظيرم
ي  الدرري دصرردر  ررن والمراسرريم الدشررريع, والدرروانين المعمررول بوررا فرري المةرراكم, يريرر   يررى نسررخ  مررن دسرردور بررالده

دمامرا كمرا أخبرر صريى ا   يير  وسريم . وهذه هي الةال  في باكسدان وكاف  بالد المسيمين. ةكوم  بالده كل يوم
. ليندضن  رى  اإلسالم  رو  فكيما انددضع  ررو   ررو  دشرب  النراس برالدي دييورا :)فيما روى  ن  األمام أةمد

 .ك أن من ةّكم هذه الدوانين كافر يجب قدال  بإجماع المسيمينفال ش(.  وأولون ندضا الةكم ويخرهن الصال 
وَن أَنأ   :وفي قول  دعرالى يادا ل اَك يار  انأ َقبأ َل م  از  اَك َوَماا أانأ َل إ لَيأ از  ْاامأ آَمنااوا ب َماا أانأ اوَن أَنن ما عا يَن َيزأ  أَلَمأ َتَر إ لَى الناذ 

وا أَنأ  را وت  َوَقدأ أام  اغا وا إ لَى الطن يادا  َيَتَحاَكما ْامأ َضاالال  َبع  لن َطانا أَنأ ياض  يأ يدا الشن وا ب ه  َويار  فارا يدرول ابرن   (10:النسراء)  َيكأ
 : كثير رةم  ا 

.  يرى مرن يرد ي اإليمران بمرا أنرحل ا   يرى رسرول  و يرى األنبيراء األقردمين, هذا إنكار مرن ا   رح وجرل] 
 –أي اآلي  -فانوا :]ثم قال[  غير كداب ا  وسن  رسول وهو م  ذلك يريد أن يدةاكم في فصل الخصوماع إلى 

ولوذا قال . ذام  لكل من  دلوا  ن الكداب والسن  ودةاكموا إلى ما سواهما من البارل وهو المراد هنا بالراغوع
فررال ] أي كمرا قررال فري نفرس سررور  النسراء بعرد بضرر  ييراع فري قولرر  دعرالى ([ يريردون أن يدةراكموا إلررى الرراغوع)

[: ]  يؤمنون ةدى يةكموك فيما شجر بينوم ثم ال يجدون فري أنفسروم ةرجرا ممرا قضريع ويسريموا دسرييما ك الورب
أي إذا ةكمرروك يريعونررك فرري برروارنوم فررال يجرردون فرري أنفسرروم ةرجررا ممررا ةكمررع برر  ويندررادون لرر  فرري الظرراهر 

والرذي نفسري  :)مرا ورد فري الةردي ك. والبارن فيسيمون لذلك دسييما كييرا مرن غيرر ممانعر  وال مدافعر  وال مناح ر 
 .اهر([بيده ال يؤمن أةدكم ةدى يكون هواه دبعا لما جهع ب 

را  أَنأ   : 11وفي قول  دعالى من سور  األةحاب اآلي   ولاها أَمأ ا َوَرسا َنٍة إ َذا َقَضى هللان م  ؤأ ٍن َوال ما م  ؤأ َوَما َكاَن ل ما

مأ  ه  ر  نأ أَمأ َيَرةا م  ْاما الأخ  وَن لَ ب ينا  َيكا ََِقدأ َضلن َضالال  ما ولَها  َ َوَرسا ص  هللان  .  َوَمنأ َيعأ
وذلااك أنااه إذا حكاام اهلل ورسااوله بشاايء . فهاذه اآليااة لامااة فااي جميااب االماور]  :قرال ابررن كثيرر رةمرر  ا 

 وماان  :]ولهااذا شواادد فااي خااالا ذلااك فقااال).....( فلاايس الحااد مخالفتااه وال اختيااار الحااد هنااا وال رأي وال  ااول 
فليحاذر الاذين يخاالفون لان أماره أن تصايبهم فتناة ] وكقوله تعالم [  يعش اهلل ورسوله فقد ضل ضالال مبينا

 .اهر [أو يصيبهم لذاب أليم
 قال اإلمام أبو بكر الجصام في دفسير قول  دعرالى:  فال وربك ال يةمناون... اآلياة الساابقة: 

ماار اهلل تعااالم أو رسااوله صاالم اهلل لليااه وفااي هااذه اآليااة داللااة للاام أن ماان رد شاايئا ماان أوا )
 أو مان جهاة تارك القباول و, ساواء رده مان جهاة الشاك فياه, فهو خارج من ملة اتساالم, وسلم

وذلاك يوجاب صاحة ماا ذهاب إلياه الصاحابة فاي حكمهام بارتاداد . لن التسليم االمتناع و االنقياد
 . 454ر م 4أةكام الدرين ج (من امتنب لن أداء ال كا 
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 إلمررام ابررن ديميرر  رةمرر  ا  دعررالىوقررال ا:   إنمااا كااان  ااول المااةمنين إذا دلااوا إلاام اهلل ورسااوله
فباين سابحانه أن مان :]  اال 51الناور  ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأ عنا وأولئك هم المفلحون 

وأن الماةمن هاو . تولم لن  الة الرسول وألر  لن حكمه فهو مان المناافقين ولايس بماةمن
فاا ذا كااان النفاااق يةباات وياا ول اتيمااان بمجاارد اتلاارا  لاان حكاام . ل ساامعنا وأ عناااالااذي يقااو

راد  التحاااكم إلاام غيااره مااب أن هااذا تاارك محاا  و ااد يكااون سااببه  ااو  الشااهو  فكيااا , الرسااول وا 
 . (19م , الصارم المسيول) .اها[  بالتنقش ونحوه

 الحارام ا المجماب للياه ا أو حارم  واتنساان متام حلال) :كذلك ندل شي  اإلسالم ادفاق الفدواء فدرال
 1الفدراوى ج (الحالل المجمب لليه ا أو بدل الشارع ا المجماب للياه ا كاان كاافرا مرتادا باتفااق الفقهااء

 .411م

 ومان حكام بماا يخاالا شارع اهلل ورساوله وهاو يعلام ) :201م 11وقال رةمر  ا  فري الفدراوى ج
 .(للم حكم اهلل ورسولهذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق 

 فمن استحل أن يحكم بين الناس بماا ياراه لادال مان  ) :44م 1ويدول أيضا في منواج السرن  ج
 .(لما أن ل اهلل فهو كافر إتباعغير 

 ومعلاااوم باتضااا رار مااان ديااان المسااالمين وباتفااااق جمياااب ) :151م 2وفررري الفدررراوى الكبررررى ج
غياار شااريعة محمااد صاالم اهلل لليااه   إتباااع غياار دياان اتسااالم أو إتباااعالمساالمين أن ماان سااوغ 

 . (وسلم فهو كافر

  نررد قولرر  دعررالى:  ويدررول اإلمررام ابررن الدرريم رةمرر  ا :    وها إ لَااى هللان ده اارا َِ ٍء  ِ ااي َشاايأ تامأ  ااإ نأ َتَناااَزعأ َِ

َسا ار  َوأَحأ ار  َذل اَك َخيأ خ  م  الأ َياوأ نااوَن ب االن  َوالأ م  اتامأ تاؤأ نأ ول  إ نأ كا سا يال  َوالرن و 
]  :قرال (14مرن اآلير : النسراء)  نا َتاأأ

مان الادين كلاه, إلام , وهذا دليل  ا ب للم أنه يجب رد موارد الن اع في كل ما تنا ع فياه النااس
فمن أحال , ال إلم أحد غير اهلل ورسوله صلم اهلل لليه وسلم. اهلل ورسوله صلم اهلل لليه وسلم

فقاد دلاا , من دلا لند النا اع إلام حكام غيار اهلل ورساولهو ,  فقد ضاد أمر اهلل, الرد إلم غيرهما
باادلو  الجاهليااة, فااال ياادخل العبااد فااي اتيمااان حتاام ياارد كاال مااا تنااا ع فيااه المتنااا لون إلاام اهلل 

أناه شار  , وهذا مما ذكر آنفاا إن كنتم تةمنون باهلل واليوم اآلخر  :ولهذا  ال تعالم, ورسوله
أن من حّكم غير اهلل ورسوله في موارد الن اع كان خارجا لان  فدل للم, ينفي المشرو  بانتفائه

ف نهااا  يااة العاصاامة القاصاامة بيانااا وشاافاءوحساابك بهااذه اآل.مقتضاام اتيمااان باااهلل واليااوم اآلخاار
 .(الرسال  الدبوكي )[ المتمةلين ما أمرت به,  اصمة لظهور المخالفين لها, لاصمة للمستمسكين بها

 فادل للام أن مان لام يتحااكم فاي محال النا اع إلام :] ن كثيرر رةمر  ا وفي نفس هذه اآلير  قرال ابر
 .(دفسير ابن كثير)اها [ الكتاب والسنة ولم يرجب إليهما في ذلك فليس مةمنا باهلل وال باليوم اآلخر

  ةم أخبر سبحانه أن من تحاكم إلم غير ما جاء به الرسول فقد حكم  ) :ويدول ابن الديم رةم  ا
, وال ااغوت كال ماا يتجااو  باه العباد حاده مان معباود أو متباوع أو م ااع.كم إلياهال اغوت وتحاا
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ف اغوت كل  وم من يتحاكمون إليه غير اهلل ورسوله أو يعبدونه مان دون اهلل أو يتبعوناه للام 
 . 1م 5إ الم الموقعين ج(. غير بصير  من اهلل

 حكام بماا أنا ل اهلل غيار واجاب إن التقد أن ال : ) 111م 5كين لوقال رةم  ا  في مدارج السرا
 .(وأنه مخير فيه مب تيقنه حكم اهلل فهذا كفر أكبر

  حاارم اهلل بااالنش  وماان التقااد تحلياال مااا ) :415يدررول الداضرري أبررو  يعيرري فرري أصررول الرردين م
كماان أباااو شاارب الخماار ,فهااو كااافر, أو ماان رسااوله أو أجمااب المساالمون للاام تحريمااه, الصااريح

وكذلك من التقاد تحاريم شا  حللاه اهلل أباحاه باالنش الصاريح أو . ا ومنب الصال  والصيام وال ك
وتكااذيب , والوجااه فيااه أن فااي ذلااك تكااذيب هلل تعااالم ولرسااوله فااي خبااره. أباحااه اهلل لاا  وجاال
 (.  ومن فعل ذلك كفر ب جماع المسلمين. للمسلمين في خبرهم

 قال اإلمام الدرربي في دفسيره  ند قول  دعرالى:  ُاو ِ اي َوإ نأ َنَك مأ َوَطَعنااوا  ه  اد  ْأ اد  َع انأ َبعأ ْامأ م  َمااَن ا أَيأ

ْااونَ  َت ْاامأ َينأ ْامأ لََعلن َماَن لَ ْامأ ال أَيأ ر  إ نن فأ َة الأكا َقات لاوا أَو من َِ مأ  ين كا اساتدل بعا  العلمااء  ) :قرال  (54:الدوبر )  د 
إلياه ماا ال يلياق  وال عان أن ينساب, بهذه اآلية للم وجوب  تل من  عن في الادين إذ هاو كاافر

للاام مااا هااو ماان الاادين لمااا ةباات ماان الاادليل الق عااي للاام صااحة  باالسااتخفااأو يعتاار  , بااه
 .94م 9ج(  أصوله واستقامة فروله

وماا فيهاا مان  عان بالادين واساتخفاا  ,فانظروا اليوم في خ ابات وتصريحات هةالء الرةساء وألوانهم 
 . بشعائره

  1ج(  ده للم من أنه من لند اهلل فهاو تباديل لاه يوجاب الكفارإن حكم بما لن ) : وقال رةم  ا 

 .545م

 دفسير الدرربي(  إن  لب غير حكم اهلل من حيس لم ير  به فهو كافر :)وقال. 
 

 . من أقوال األهم  والعيماء ونصوم الكداب والسن , والشواهد كثير  جدا. ونكدفي بوذه اآلثار

المسرريمين المعاصرررين الررذين  اشرروا واقرر  كفررر ةكامنررا فرري هررذا وقررد دكيررم فرري هررذه المسررأل  جمرر  مررن  يمرراء 
ونندل هونا . وبينوا أن ما يصدر  نوم من دشري  ودبديل لشرع ا  وةكم باير ما أنحل ا  هو كفر أكبر, العصر

 :راهف  من أقوالوم
 سان القاانون ويفضاله للام حال شاك فاي كفار مان يست ) : قال الشي  مةمرود اآللوسري فري دفسريره

ويتميا  غيظاا  ويتعصاب غضابا إذا  يال لاه فاي , وأصلح لألماة, ويقول هو أوفق بالحكمة, لشرعا
فاال . كماا شاهدنا ذلاك فاي بعا  مان خاذلهم اهلل فأصامهم وألمام أبصاارهم.  أمر الشرع فيه كذا

ويقدماه للام االحكاام , ينبغي التو ا في تكفير من يستحسن ما هاو باين المخالفاة للشارع منهاا
 . [40 م49روح المعاني ج] (  صا للحقالشرلية منتق

  ب اال  :) وقال الشي  مةمد أمين الشنديري رةم  ا ومن لم يحكم بما أن ل اهلل معارضة للرسل وا 
 .502م4البيان ج أضواء(  الحكام اهلل فظلمه وفسقه وكفره كله مخرج من الملة
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  ألام يحرماوا للايكم  ) :وسريم وقال في دعييد   يى ةدي   دي بن ةادم وقول النبي صيى ا   يير
: قرال رةمر  ا   (.  اال فتلاك لباادتهم,  اال بلام ما أحل اهلل ويحلوا لكم ما حرم اهلل فتبعتموهم ؟

, فاا لتشاريب اهلل أناه لاباد لاهلأن كل من يتبب مشرلا بماا  أحال وحارم مخا:وهذا التفسير النبوي)
واللماوا أيهاا االخاوان أن , ي صاحتههو تفسير صحيح ال شاك فا. مشرك به كافر باهلل,متخذه ربا

فالاذي , ةواتشراك به في لبادته كلها بمعنام واحاد وال فارق بينهماا البتا, اتشراك باهلل في حكمه
. من صنب البشار, و انونا مخالفا لشرع اهلل, وتشريعا غير تشريب اهلل, يتبب نظاما غير نظام اهلل

رساوله صالم اهلل للياه وسالم مان كاان يفعال معرضا لن نور السماء الذي أن له اهلل للم لساان 
 بوجاه مان الوجاوه فهماا واحاد ةال فارق بيانهم البتا, هذا هو ومن كان يعبد الصانم ويساجد للاوةن

 .أضواء البيان( كالهما مشرك باهلل هذا أشرك في لبادته وهذا أشرك في حكمه

 الظهاور أن الاذين وبهاذه النصاوش الساماوية التاي ذكرناا يظهار غاياة ) :ويدول في نفرس الدفسرير
يتبعون القوانين الوضاعية التاي شارلها الشاي ان للام لساان أوليائاه مخالفاة لماا شارله اهلل جال 

أنه ال يشك في كفرهم إال من  ماس اهلل للام بصايرته وألمااه لان ناور , ولال للم ألسنة رسله
 (. الوحي مةلهم

   ساموات واالر  فتحكيماه كفار وأما النظام الوضاعي المخاالا لتشاريب خاالق ال )ويدول رةمر  ا
 و, للام االنةام فاي المياراس لايس ب نصااا كادلو  أن تفضايل الاذكر. بخالق الساموات واالر 

وأن  , ودلاو  أن تعادد ال وجاات ظلام وأن ال االق ظلام للمارأ ,أنهما يل م إساتواةهما فام المياراس
فتحكيم هذا الناوع مان , ألمال وحشية ال يسوغ فعلها باتنسان ونحو ذلك,الرجم والق ب ونحوهما

(  كفر بخاالق الساموات واالر , النظام في أنفس المجتمب وأموالهم وأنسابهم ولقودهم وأديانهم
 . 92م2أضواء البيان ج

  وكان قد  مل فري , 5419وهو إمام مةد  معاصر دوفى سن   , قال الشي  أةمد شاكر رةم  ا
يدررر  ودةديدررر  لمسرررند اإلمرررام أةمرررد  نرررد قرررال فررري دعي, مجرررال الدضررراء الشرررر ي فررري مصرررر ثرررم ا دحلررر 

ومان رضاي لان ذلاك  .ومن حكم بغير ما أن ل اهلل لامدا لارفا فهو كاافر ) :1121الةدي  رقم 
فكلاه . سواء أحكم بما يسميه شريعة أهال الكتااب أم بماا يساميه تشاريعا وضاعيا, وأ ره فهو كافر

 (. ألاذنا اهلل من ذلك, كفر وخروج من الملة
   أفيجو  مب هذا في شرع اهلل أن يحكم المسلمون في بالدهم بتشاريب )  :رةمر  ا ومما جاء  ن

يغيروناه .بال بتشاريب تدخلاه االراء واالهاواء البا لاة, با الوةنية الملحاد ر مقتبس لن تشريعات أو 
إن المسالمين لام يبتلاوا , وال يباالي واضاعه أوافاق شارع اتساالم أم خالفاه . ويبلونه كما يشااةون

)...( ما أظن رجال يعرا دينه ويةمن به جملة وتفصيال)إلى أن قال ( إال في لهد التتاربهذا    
باأن والياة القضااء فاي هاذه الحالاة با لاة ,  ما أظنه يست يب إال أن يج م غيار متاردد وال متاأول

إن االمار فاي هاذه القاوانين الوضاعية واضاح وضاوو .ب النا أصليا ال يلحقه التصحيح وال اتجاا  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  143  [  
 

هي كفر بواو ال خفاء فيه وال مدارا  وال لذر الحد ينتساب الهال اتساالم كائناا مان كاان  الشمس
 .515م2 مد  الدفاسير ج( في العمل بها أو إ رارها

,  يررى كفررر مررن أ رررى نفسرر  ةررق الدشررري  مررن الدةييررل والدةررريم, ومررن األدلرر  الناصررع  فرري الدرررين والسررن 
مررا أخبررر برر  سرربةان   ررن كفررر اليوررود , وجعررل نفسرر  بررذلك ربررا يعبررد, ودبررديل الشررراه  والعرردوان  يررى ةاكميرر  ا 

وا إ الن ل يَ   :في قول , والنصارى ارا َيَم َوَماا أام  اَن َمارأ يَح ابأ ون  هللان  َوالأَمس  نأ دا َبابا  م  ْامأ أَرأ َباَن هأ مأ َورا َباَرها وا أَحأ َخذا وا اتن ادا با عأ

َو سا  كاونَ إ لَْا  َواح دا  ال إ لََه إ الن ها ر  ا ياشأ َحاَنها َعمن  . (31:التوبة)  بأ
كمررا ندررل ذلررك ابررن , أةمررد والدرمررذي وابررن جريررر  ررن رريررق  رردي ابررن ةررادم رضرري ا   نرر  اإلمررامفدررد روى 

وجرررده يدررررأ هرررذه , ليسررريم وكررران نصررررانيا, أن  رررديا لمرررا جررراء رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم, فسررريرهدكثيرررر فررري 
بلاام إنهاام حرمااوا  :)فدررال صرريى ا   ييرر  وسرريم. إنوررم لررم يعبرردوهم: ا   ييرر  وسرريم فدررال لرسررول ا  صرريى.اآليرر 

 .( فذلك لبادتهم إياهم. فاتبعوهم. لليهم الحالل وأحلوا لهم الحرام
درردل ,وداللرر  اآليرر  والةرردي  واضررة  دمامررا. ومعيرروم أن دفسررير الدرررين بالسررن  الثابدرر  هررو مررن أصررأ الدفاسررير

وهرذه هري  براد  قروم فر رون , و يرى أن مرن أرا ر  فدرد  برده. فدد جعل نفسر  ربرا, م يى أن من شرع فةيل وةر 
لرم  .42 –الناح راع  فقال أنا ربكام االللام . 19 –الدصرم  ما للمت لكم من إله غيري فوو لما قال لوم . لفر ون

ن فررري  ورررده يلوررر  فدرررد كررران ليمصرررريي, يريرررب مرررنوم أن يعددررردوا أنررر  هرررو الرررذي خيدورررم ورحقورررم وخيرررق الكرررون ودبرررره
نمررا  برردوه إلوررا مشررر ا بالرا رر , يعبرردونوا بوررذه الصررف  وهررو نفررس الرردور الررذي يدرروم برر  ةكررام المسرريمين اليرروم . واى

فاسااتخا  ومااه فأ ااالوه إنهاام كااانوا  ومااا   :وقررد قررال دعررالى. وبرلمانادوررا الكررافر  الظالمرر  الفاسررد , ومشررر وهم
 .12-الحخرف  فاسقين

ويقبضون لليها الرسوم , تصنيعا وبيعا وترخيصا, م وبرلماناتهم يحلون الخموركيا ال وهم في مراسيمه
وبين , بين المةمن والكافر,ويساوون في حق التصويت للم التشريب, وكذلك دور ال نا وبنوك الربا, والمكوس

ون المعاهادات ويبرما, ويعقادون االحاالا المحرماة... وبين العالم والجاهل, المرأ  وبين الرجل و, البر والفاجر
. ويحرمون في مقابال ذلاك مماا أحلاوا, ويسعون في خرابها, ويمنعون مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه, البا لة

ناهيك لن ... وأنوالا من البيب الحالل, واالحتساب , والج ية  ,والجهاد, والنهي لن المنكر, االمر بالمعروا
آخار ماا شارلوا  إلام...وساجن وتشاريد النااس ظلماا ولادوانا وتقنن لقتال, القوانين التي تبيح المكوس الظالمة

 . اتلهم اهلل أنا يةفكون, و ننوا وأحلوا وحرموا
وندفرا مرن أةكامورا رري سرجالع . وهو أن بداء رسوم من أثار الشرريع . أمر هام إلىيجدر بنا لفع النظر و 

ال , فري بعرض الربالد اإلسرالمي , يرا والحواج والرالق والم, كبعض أةكام األةوال الشخصي , الدوانين الوضعي 
كمرا أن الدحويرر والضرةك  يرى  درول البسرراء بعنونر  الدسردور بالكيمر  . يجعل الةكم يوصف بأن  ةكرم الشرريع 

الشرررريع  اإلسرررالمي  هررري )أو ( الشرررريع  اإلسرررالمي  هررري مصررردر الدشرررري  والددنيرررين)وهررري قرررولوم, الفارغررر  الخاد ررر 
الشررريع  اإلسررالمي  هرري )أو ةدررى بالمبالارر  بالرردجل بررالدول , ي بعررض الرربالدكمررا فرر( المصرردر األساسرري ليدشررري 

كمررا فرري بعررض الرربالد .ثررم الدشررري  والددنيررين مررن دون ا  دةررع هررذا العنرروان(. المصرردر الوةيررد ليدشررري  والددنيررين
باسردخدام , ومو  المشردكى كرم يسردخفون بعدرول شرعوب, فوذا ال يجعل الةكم شرر يا...كالسعودي  والسودان واليمن
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أو ,  يرى أنورا ةييرب( ةييرب)كدرب  ييورا , فمن يدبل أن يشدري قرارور  خمرر. بعض العيماء من  مالء السيران
فرررإن مررن المعيررروم فرري ديننرررا أن , ومرررن جورر  أخرررى. هررذا مرررن جورر !. وهررل يرورررر الخمررر بالكدابررر   ييرر ؟!!! حيررع

وقرررال فرري الةررردي  , أخبررر  ررن نفسررر  جررل جاللرر كمرررا , وا  أغنررى األغنيرراء  رررن الشرررك, النجاسرر  دياررى الرورررار 
يدبرل إال أن يكررون الرردين كيرر   وا  ال. رواه مسرريم( مررن  مررل  مرال أشرررك فيرر  معرري غيرري دركدرر  وشرررك :)الددسري

 . (14/األنفررررررررررال)  وقاااااااااااتلوهم حتااااااااااى ال تكااااااااااون ِتنااااااااااة ويكااااااااااون الاااااااااادين كلااااااااااه ل : قررررررررررال دعررررررررررالى,  
 .1-الحمر  أال ل الدين الخالص* لحق ِاعبد هللا مخلصا له الدينإنا أنزلنا إليك الكتاب با  :وقال دعالى

نمرررا . أو بةجرررم مرررا خيرررر برررالةكم بايرررر مرررا أنرررحل ا , والعبرررر  ليسرررع فررري كبرررر و ظرررم هرررذا الشررررك بالدشرررري  واى
ا إال إن الحكام إال ل أمار أال تعبادو :والعردوان  يرى ةاكمير  ا  الرذي قرال , باسدةالل هرذا الفعرل واإلقردام  يير 

 :]قررال ابررن كثيررر فرري قولرر  دعررالى. والفدنرر  الدرري نةررن فيوررا هرري أن الرردين فرري بالدنررا لررم يعررد كيرر   . 11-يوسررف إياااه
 , [يعنررررري ال يكرررررون شررررررك]:  رررررن ابرررررن  بررررراس .14-األنفرررررال [ وقررررراديوهم ةدرررررى ال دكرررررون فدنررررر  ويكرررررون الررررردين كيررررر   

: و ررن مةمررد بررن اسررةق] ,[ يفرردن مسرريم  ررن دينرر ةدررى ال][: ةدررى ال دكررون فدنرر ]و ررن  رررو  وغيررره مررن  يماهنررا 
 [.ويخي  ما دون  من األنداد. ويكون الدوةيد خالصا   ليس في  شرك

ن  لت بتشريب  ائد أو نا ش أو تفيار لألصال الصاحيح ) :قال اإلمام الشاربي رةمر  ا  كال , كل بدلة وا 
فعال أحاد مةال هاذا فاي نفاس الشاريعة  لاو. فيكاون  ادحاا فاي المشاروع, ذلك  د يكون ملحقاا بماا هاو مشاروع

 .لامدا لكفر
  . اال دصام (النقصان فيها أو التغير  ل أو كةر كفر فال فرق بين ما  ل أو كةر إذ ال ياد  و 

. ف ذا كان بع  الدين هلل وبعضه لغير اهلل وجب القتال حتم يكون الدين كله هلل ) :وقال اإلمام ابن ديمي 
ن ينَ َيا   :ولهذا  ال تعالم  م  ؤأ تامأ ما نأ با إ نأ كا َن الرِّ وا َما َبق َي م  َ َوَذرا قاوا هللان يَن آَمناوا اتن ا النذ  َْ َعلااوا (ِإن لام  أَيه اإ نأ لَامأ َتفأ َِ

ول ه   َن هللان  َوَرسا ٍب م  أأَذناوا ب َحرأ  .( 414:البدر ) ( َِ

ولكانهم إمتنعاوا لان , الصاال  والصايام والت ماوا, وهذه اآلية ن لت في أهل ال ائا لماا دخلاوا فاي اتساالم
, فا ذا كاان هاةالء محااربين هلل ورساوله يجاب جهاادهم. ترك الربا وباين اهلل تعاالم أنهام محااربون لاه ولرساوله

, للماء اتسالم للم أن ال ائفة الممتنعاة اتفقو د ! وأكةرها كالتتار؟ اتسالمفكيا بمن يترك كةيرا من شرائب 
إذا تكلمااوا بالشااهادتين وامتنعااوا لاان الصااال  , ف نااه يجااب  تااالهم, اجبااات اتسااالميةإذا امتنعاات لاان بعاا  الو 

أو صيام رمضان أو حج البيت العتيق أو لن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو لن تحريم الفاواحش أو , وال كا 
أو الجهااد , الميسارأو الرباا أو , ذوات النفوس واالموال بغير الحق استحاللأو , الخمر أو نكاو ذوات المحارم

يقااتلون لليهاا حتام  باأنهم, ونحاو ذلاك مان شارائب اتساالم...أو لن ضربهم الج ية للم أهل الكتااب, للكفار
 .451مسأل   49ج (يكون الدين كله هلل

 
 : فالخالصة
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,  كانع الفدن   ن ديرن ا, وةكم   بةكم غيره, ودشريع  بدشري  غيره, أن  اذا ما اخدير دين ا  بدين غيره
و ردوان . وهذا هو الةاصل اليروم ومرا جنراه ةكامنرا  يينرا مرن فسراد فري الرداخل. ووجب الددال ةدى ال دكون فدن 

 .األ داء وذل  يى يد. من الخارج وضنك في الةيا  العام 
فجرراء مررن  مررالء , (الظررالمون, الفاسرردون, الكررافرون) ولدررد سررمى ربنررا سرربةان  ودعررالى أمثررال هررؤالء الةكررام

وكأن  ندهم قرينا خاصا بوم كدبوا . وأولياء أمور شر يون, ين من يسمى هؤالء الةكام مسيمون صالةونالسالر
 !!!.ومن لم يةكم بما أنحل ا  فأولهك هم المسيمون المؤمنون الصالةون : في 

, درسرروا فرري بررالد الصررييب الكررافر  فرري الارررب, كيررف وقررد أوجرردوا مخدصررين بالدررانون الوضررعي!! سرربةان ا 
ناهيررك  ررن مررا يفعيرر  هررؤالء الميرروك والرؤسرراء واألمررراء مررن سررن .. هكررذا برراليفظ الصررريأ( مشرررع)وأسررموا واةرردهم

فالةراكم درار  يعبرد !. اذا خرر لوم ذلرك( البرلمان)بما في ذلك ةل أجوح  الدشري  ذادوا , الدوانين ودشري  المراسيم
ذا أراد , ودار  يسجن , المشرع ويريب من الناس  بادد  كما كان  باد األصنام يصرن  واةردهم !!! يددي  قدي  أنواى

ناهيك  رن وجروه الكفرر األخررى الدري ديبسروا بورا ! أو إلوا من خشب ثم يةرق  ليرب   يي ! إلوا من دمر ثم يأكي 
 .وأوج  نواقض اإليمان من األقوال واألفعال, وقدل المؤمنين , من والء الكافرين

 
 

 .ن اهلل والحكم بغير ما أن ل اهللفي هذا ال مان من باب التشريب من دو هذا لن كفر حكام بالد اتسالم
, فأضاافوا إلياه كفارا أشاد وضاوحا, ه ولكن هاةالء المحااربين هلل ورساوله لام يكتفاوا بكفارهم مان هاذا الوجا

ي فلنتأمال فا. وهو والةهم اللداء المسلمين ومعاونتهم ومظاهرتهم للام شاعوبهم وأهال ملاتهم . وأسهل إةباتا 
 .بع  التفصيل الموج  في الحكم الشرلي في جريمتهم االخر  هذه 

 
 

************* 
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 وحكم موالة الكافرين وأنواعها. البراء عقيدة الولء و
 وحكم قتال المسلمين إلى جانب الكفرة والمرتدين 

 
أو أي ا دبررار ,  وغنرراهم وفدرررهم,  واخرردالف لاررادوم وشررعوبوم,  بصرررف النظررر  ررن أجنرراس البشررر وألرروانوم

 :فدد ا دبرع الشريع  لوم نسبدان فدر هما. يخر
ويشكيون أم  , أن أهل اإليمان إخو ,  وقررع بالنصوم الواضةاع من الكداب والسن (. كافر)و ( مؤمن)
 .50الةجراع   إنما المؤمنون إخو   :فدد قال دعالى. واةد 
وبورررذا (. ميررر  واةرررد )ولارررادوم , وشرررعوبوم, اسررروموأجن, كمرررا قرررررع أن الكفرررار  يرررى اخررردالف مرررذاهب كفررررهم 

 (.أهل الكفر)و ( أهل اإليمان)الوضوح ددرر أن أهل الدكييف إنسوم وجنوم في هذه األرض أمدان 
و يرى هرذا , والبرراء  مرن الكرافرين, وقد أمر ا  سبةان  ودعالى بكل وضوح المؤمنين بمرواال  بعضروم بعضرا

, بررل هرري قضرري  أساسرري . قضرري  فر يرر  مررن قضررايا اإليمرران, ليسررع هررذه الدضرري و (. البررراء  ديررد  الرروالء و)بنيررع 
 .ونسب  اإلنسان إلةدى هادين األمدين, إذ يبنى  ييوا اإليمان أو الكفر, مردبر  بأساس الدوةيد

خ ر  ياوَ  : وقد قال دعالى  م  الأ ناوَن ب الن  َوالأَيوأ م  ما  ياؤأ وَن َمنأ َحادن اال َتج دا َقوأ مأ أَوأ  ده ولَها َولَوأ َكاناوا آَباَءها َ َوَرسا هللان

ما ا  ْ ِ اي قالااوب  ْامأ أاولَو َك َكَتاَب  يَرَت ْامأ أَوأ َعش  َواَن مأ أَوأ إ خأ َناَءها انأ إلأَبأ ي م  ار  ااٍت َتجأ ْامأ َجنن لا خ  ادأ اها َويا نأ وٍم م  مأ ب ارا اَدها يَمااَن َوأَين
ااا ا َْ ت  ااألَ َتحأ ااا َرض  َْ ِ ي يَن  ااارا َخال ااد  َْ ااونَ نأ ل حا فأ ااما الأما َب هللان  ها اازأ با هللان  أاَل إ نن ح  اازأ ااها أاولَو ااَك ح  ااوا َعنأ ْامأ َوَرضا ا َعاانأ   َي هللان

  (44:المجادل )
[ والذين كفروا بعضْم أولياء بعض. ]95 –الدوبر  [ والمؤمنون والمؤمنات بعضْم أولياء بعض :]وأخبر بدول  

 .11 –الدوب  [  قات بعضْم من بعضوالمناِقون والمناِ .]11 –األنفال 
ق ينَ  : وقال دعالى تن ا َول يه الأما ٍض َوهللان ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا يَن َبعأ ال م  ,  فوما نسبدان وجنسيدان . 54: الجاثري   َوإ نن الظن

 (.كافر ومنافق يوالون بعضوم بعضا  )و (...مسيم يوالي مسيما  ), ويصردان ورابردان فدر
. 11األنفرال    تكن ِتنة ِاي األرض وِسااد كبيار  وأخبر أننا إن لم نفعيورا, ا  با دداد هذه العديد  روقد أم

والنوي  ن والير  , يجد أنوا غرع مسأل  األمر بوالي  المؤمنين وما يدردب  ييوا, والناظر في يياع الدرين الكريم
ويمكرن أن نرورد ررفرا مرن ذلرك باإليجراح . دركيرح والوضروحبكرل ال, الكافرين واألمر بالبراء  منوم وما يدردب  ييوا

 :راع الدريني  كما ييييالددر  من خالل اسدخالم األةكام و
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 :المةمن ولي المةمن .1
كَ   :قال دعالى نأ َن َعن  الأما وأ َْ وف  َوَينأ را وَن ب الأَمعأ را ٍض َيأأما ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا َناتا َبعأ م  ؤأ ناوَن َوالأما م  ؤأ وَن َوالأما ر  َوياق يما

ولَها  َ َوَرسا وَن هللان يعا َكاَة َوياط  تاوَن الزن الَة َوياؤأ  ( .15: الدوب )  الصن

 

 :الكافر ولي الكافر .2

المنااِقون والمناِقاات بعضاْم مان   .14 –األنفرال   والذين كفروا بعضاْم أوليااء بعاض : قال دعالى

 .11 –الدوب    بعض يأمرون بالمنكر وينْون عن المعروف

 

 :النهي لن والية الكافرين .3

 ال يتخذ المؤمنون الكاِرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ِليس من هللا ِي شايء  :قال دعرالى 
 49يل  مران 

 .522-النساء  أيْا الذين آمنوا ال تتخذوا الكاِرين أولياء من دون المؤمنين يا  :وقال دعالى 

 

 :والية هلل ورسوله وهي نصر وغلبةوالية المةمن للمةمن هي  .4

  .11 –الماهد    إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا  :قال دعالى
 ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا ِإن حزب هللا هم الغالبون    11 –الماهد. 

 

 :ودخول في ح به,والية المسلم للكافرين هي والية للشي ان .5
ماا    :قرال دعرالى : لى يوجرب الخيرود فري النرار وهي خسار  وسرخر مرن ا  دعرا ا َقوأ يَن َتَولناوأ أَلَامأ َتاَر إ لَاى الناذ 

ااونَ  لَما اامأ َيعأ ب  َوها ل فاااوَن َعلَااى الأَكااذ  ْامأ َوَيحأ اانأ مأ َوال م  كا اانأ اامأ م  مأ َمااا ها  ْ ا َعلَاايأ ااَب هللان   :إلررى قولرر  دعررالى (52:المجادلرر )  َغض 
ما الشن   ْ َوَذ َعلَيأ َتحأ ونَ اسأ را ما الأَخاس  َطان  ها يأ َب الشن َطان  أاَل إ نن ح زأ يأ با الشن َر هللان  أاولَو َك ح زأ كأ مأ ذ  َساها أَنأ َِ َطانا  ( 54:المجادل )  يأ

. 
ْامأ أَنأ   :كما قال دعرالى  ا فاسا ْاامأ أَنأ َمتأ لَ َس َماا َقادن وا لَب اوأ يَن َكَفارا َن الناذ  ْامأ َيَتَولنوأ نأ ُ يرا  م  مأ  َتَرى َك  ْ ا َعلَايأ َساخ َط هللان

ونَ  مأ َخال دا ِ ي الأَعَذاب  ها ا*  َو ُ يارا  م  انن َك ل َيااَء َولَك  مأ أَوأ وها َخاذا اه  َماا اتن َل إ لَيأ از  ب ايِّ َوَماا أانأ نااوَن ب االن  َوالنن م  ْامأ َولَوأ َكاناوا ياؤأ نأ

قاونَ    (.90:الماهد )  َِاس 
ب ينا  َوَمنأ َيتنخ ذ  ال  :وقال دعالى َرانا  ما سأ َر خا ََِقدأ َخس  ون  هللان   نأ دا َطاَن َول ّيا  م  يأ  ( 554: النساء)  شن
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 :والية المسلم للكافرين واهية وسيتبرأ الشي ان من واليتهم بعد أن ور هم في الكفر .6

ال  الأعَ )  :قال دعرالى َُ ل َيااَء َكَم ون  هللان  أَوأ انأ دا وا م  َخاذا يَن اتن لا الناذ  َُ اتا َم يااوت  لََبيأ با َهاَن الأ تاا  َوإ نن أَوأ َخاَذتأ َبيأ َكبااوت  اتن نأ

لَماونَ  َكباوت  لَوأ َكاناوا َيعأ  (25:العنكبوع( ) الأَعنأ

َم   :وقال دعرالى ُامن َيوأ َيا  نأ ِ ي الأَحَياة  الده مأ  ن كا َة َبيأ انا  َمَودن َُ ون  هللان  أَوأ نأ دا تامأ م  َخذأ َما اتن مأ َوَقاَل إ نن اكا ضا فارا َبعأ ق َياَمة  َيكأ الأ

ينَ  ر  نأ َناص  مأ م  ارا َوَما لَكا ما النن ضا  َوَمأأَواكا مأ َبعأ كا ضا ٍض َوَيلأَعنا َبعأ  (41:العنكبوع)  ب َبعأ
َطان  إ ذأ َقاااَل ل    :وقررال دعررالى اايأ اال  الشن َُ اال  َكَم ااَك إ نِّ نأ يء  م  ااي َباار  ااا َكَفااَر َقاااَل إ نِّ َِلَمن فااارأ  َسااان  اكأ َ َربن نأ ي أََخااافا هللان

ينَ   .( 51:الةشر)  الأَعالَم 
 

 :والية المسلم للكافرين تجعله منهم وتحب  لمله وتفضي به إلم الرد  .5
ل َيااءا    : في سور  الماهرد : قال دعالى  ْامأ أَوأ ا ضا ل َيااَء َبعأ ْااوَد َوالننَصااَرى أَوأ َي وا الأ اذا يَن آَمنااوا ال َتتنخ  اا الناذ  َْ  َيا أَيه

ينَ  ال م  َم الظن ي الأَقوأ د  ْأ َ ال َي ْامأ إ نن هللان نأ ها م  إ نن َِ مأ  كا نأ ْامأ م  ٍض َوَمنأ َيَتَولن  .( 15:الماهد )  َبعأ

مأ َحب    :ثم قال بعدها  ْامأ لََمَعكا مأ إ نن  ْ َمان  َد أَيأ ْأ وا ب الن  َج َسما يَن أَقأ الء  النذ  يَن آَمناوا أََهؤا وا َوَيقاولا النذ  َبحا َِأَصأ ْامأ  َمالا َطتأ أَعأ

ينَ  ر  وَنا*  َخاس  به ْامأ َوياح  ابه ٍم ياح  ا ب َقوأ َف َيأأت ي هللان ََِسوأ ين ه   مأ َعنأ د  كا نأ َتدن م  يَن آَمناوا َمنأ َيرأ ا النذ  َْ ن يَن َيا أَيه م  اؤأ لناٍة َعلَاى الأما ها أَذ 
ِ ي َسب   وَن  دا يَن ياَجاه  ِ ر  ٍة َعلَى الأَكا زن ع  َعل ايم  أَع  ا َواس  ت يه  َمنأ َيَشاءا َوهللان لا هللان  ياؤأ َِضأ َمَة الو ٍم َذل َك   يل  هللان  َوال َيَخاِاوَن لَوأ

   15-12 –الماهد.  
يا  :وبعد أن قال ن يَن أَتار  م  اؤأ ون  الأما انأ دا ل َيااَء م  يَن أَوأ ِ ر  وا الأَكاا اذا يَن آَمنااوا ال َتتنخ  اا الناذ  َْ ن  َياا أَيه َعلااوا ل  وَن أَنأ َتجأ دا

ب ينا   لأَطانا  ما مأ سا كا ايرا    :قال بعردها .( 522:النساء)  َعلَيأ ْاامأ َنص  َد لَ ار  َولَنأ َتج  َن النن َفل  م  َسأ ك  األأ رأ ِ ي الدن ِ ق يَن  َنا   إ نن الأما
 .521 –لنساء ا

 

 :كافرينوالقوم والعشير  أولياء إن كانوا  اال رباء اتخاذالنهي لن  .3
مأ  : قرال دعرالى: وأن ودهم م  كفرهم بسبب الدراب  منراقض لإليمران وا آَبااَءكا اذا يَن آَمنااوا ال َتتنخ  اا الناذ  َْ َياا أَيه

ا اما الظن اولَو اَك ها َِأ مأ  كا انأ ْامأ م  اَر َعلَاى األأ يَماان  َوَمانأ َيَتاَولن فأ اَتَحبهوا الأكا ل َيااَء إ ن  اسأ مأ أَوأ َواَنكا قاالأ إ نأ َكااَن *  نَ ال ماوَوإ خأ
َشاوأ  تاماوَهاا َوت َجااَرة  َتخأ ِأ َتَر اَوال  اقأ مأ َوأَمأ ايَرتاكا امأ َوَعش  كا َواجا مأ َوأَزأ اَواناكا مأ َوإ خأ كا َنااؤا مأ َوأَبأ كا نا آَباؤا َن َكَسااَدَها َوَمَسااك 

ِ ي َسب يل ه  َِ  اٍد  َْ ول ه  َوج  َن هللان  َوَرسا مأ م  كا ا أََحبن إ لَيأ َْ َن َضوأ َم َترأ َقاوأ ي الأ اد  ْأ ا ال َي ه  َوهللان ر  ا ب اأَمأ وا َحتنى َيأأت َي هللان َتَربنصا

ق ينَ   .( 41-42 –الدوب  )  الأَفاس 
ولَها َولَوأ َكاناوا آَباءَ   :وقال دعالى  َ َوَرسا وَن َمنأ َحادن هللان خ ر  ياَواده م  الأ ناوَن ب الن  َوالأَيوأ م  ما  ياؤأ مأ ها ال َتج دا َقوأ

وٍم م   مأ ب اارا ااَدها ما األأ يَماااَن َوأَين  ْ ِ ااي قالاااوب  ْامأ أاولَو ااَك َكَتااَب  اايَرَت ْامأ أَوأ َعش  ااَواَن مأ أَوأ إ خأ َناااَءها اااٍت أَوأ أَبأ ْامأ َجنن لا خ  ااها َويااادأ نأ
ها أاولَ  وا َعنأ ْامأ َوَرضا ا َعنأ َي هللان ا َرض  َْ ِ ي يَن  ارا َخال د  َْ َنأ ا األأ َْ ت  نأ َتحأ ي م  ر  اما َتجأ َب هللان  ها ازأ با هللان  أاَل إ نن ح  و َك ح ازأ

ونَ  ل حا فأ   .(44:المجادل )  الأما
 

 :النهي لن اتخاذ الكفر  ب انة وألوانا و د بدت البغضاء من أفواههم .8
مأ َخَباا   :قرال دعررالى  اامأ ال َيااأألاوَنكا ون كا اانأ دا وا ب َطاَنااة  م 

ااذا ااوا ال َتتنخ  يَن آَمنا ااا النااذ  َْ مأ َقاادأ َبااَدت  َيااا أَيه وا َمااا َعن ااته اال  َوده

ق لاونَ  تامأ َتعأ نأ يات  إ نأ كا ما الأ ا لَكا نن َبرا َقدأ َبين مأ أَكأ ها ورا دا ف ي صا مأ َوَما تاخأ  ْ َواه  ِأ نأ أَ َضاءا م   ( 559:يل  مران)  الأَبغأ
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 :النهي لن والية من  اتلنا وأخرجنا من ديارنا .11
ا  :قال دعرالى َْ َما َينأ مأ إ نن اَراج كا وا َعلَاى إ خأ مأ َوَظااَهرا كا َياار  نأ د  مأ م  وكا َرجا ين  َوأَخأ ِ ي الدِّ مأ  يَن َقاَتلاوكا ا َعن  النذ  ما هللان كا

ال ماونَ  ما الظن اولَو َك ها َِأ ْامأ  مأ َوَمنأ َيَتَولن ها  .( 4:الممدةن )  أَنأ َتَولنوأ
 

 :النهي لن والية من اتخذ ديننا ه وا ولعبا .11
تَ   :لىقال دعا يَن أاوتاوا الأك  َن النذ  با  م  وا  َولَع  زا مأ ها يَنكا وا د  َخذا يَن اتن وا النذ  يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ مأ َيا أَيه ل كا نأ َقابأ اَب م 

ن ينَ  م  ؤأ تامأ ما نأ َ إ نأ كا قاوا هللان ل َياَء َواتن فناَر أَوأ  .( 11:الماهد )  َوالأكا
 

 :لن والية اليهود والنصار  خاصة من بين الكافرين التشديد في النهي .12
يجررد أنوررا نحلررع فرري النورري  ررن واليرر  , النورري  ررن واليرر  الكررافرين ييرراعإن النرراظر فرري أسررباب نررحول معظررم 

ومر  ذلرك فدرد سرمدوم ييراع الدررين صرراة  مرن برين الكرافرين المنوري  رن واليردوم جميعرا قرال . اليورود و النصرارى
أيْا الذين آمنوا ال  يا :وقال دعالى . 15 –الماهد    ذين آمنوا ال تتخذوا اليْود والنصارى أولياءيا أيْا ال  :دعالى

 .11-الماهد   تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
 

 : ومعاداتهماالمر باالخذ بملة إبراهيم بالبراء  الكاملة من الكافرين وبغضهم  .13
مأ وَ   :قال دعرالى كا نأ ا باَرآءا م  مأ إ نن  ْ م  يَن َمَعها إ ذأ َقالاوا ل َقوأ يَم َوالنذ  َراه  ِ ي إ بأ َوة  َحَسَنة   مأ أاسأ وَن َقدأ َكاَنتأ لَكا ادا با اا َتعأ من م 

ما الأَعاَداَوةا َوالأبَ  اَنكا َنَناا َوَبيأ مأ َوَبَدا َبيأ َنا ب كا ون  هللان  َكَفرأ نأ دا َب ياه  م  يَم أل  اَراه  َل إ بأ اَدها إ الن َقاوأ نااوا ب االن  َوحأ م  اى تاؤأ َضااءا أََبادا  َحتن غأ

كَ أل َنا َوإ لَيأ َك أََنبأ َنا َوإ لَيأ لأ َك َتَوكن َنا َعلَيأ ٍء َربن نأ َشيأ َن هللان  م  ل كا لََك م  ف َرنن لََك َوَما أَمأ َتغأ يرا سأ  ( 2:الممدةن )   الأَمص 
 

يات القرآنية ألذار من يتولم الكفار من المسلمين ويقعون في النفاق أنها إما من أجل  لاب حددت اآل .14
 : والدوائر االذ الع   أو للخوا من 

وذلرررك , وةكررم  يررى أصررةابوا بالنفررراق والرررد  واالندسرراب ليكفررار, وقررد رد الدرررين  يررى هررذه األ رررذار وأبريوررا
بشار المنااِقين   :قرال دعرالى. واآلخرر  وأن مصريرهم إلرى النرار بسبب مرض قيروبوم وأن  راقبدوم النردم فري الردنيا

 الذين يتخذون الكاِرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ِإن العزة ل جميعاا   * بأن لْم عذابا أليما

وقال دعالى .514-519-النساء:   َْاوَد و َي وا الأ يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ اٍض َوَمانأ َيا أَيه ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا ل َياَء َبعأ الننَصاَرى أَوأ

يَن  ال م  َم الظن ي الأَقوأ د  ْأ َ ال َي ْامأ إ نن هللان نأ ها م  إ نن َِ مأ  كا نأ ْامأ م  مأ َيقاولااوَن * َيَتَولن  ْ ِ اي وَن  عا مأ َماَرض  ياَساار   ْ ِ اي قالااوب  يَن  َتاَرى الناذ  َِ

يَبَنا َداو   َشى أَنأ تاص  مأ نَ َنخأ  ْ فاس  ِ ي أَنأ وا  وا َعلَى َما أََسره ب حا َِياصأ ه   د  نأ نأ ع  ٍر م  ح  أَوأ أَمأ
َفتأ ا أَنأ َيأأت َي ب الأ ََِعَسى هللان ينَ َرة   م    اد 

 . 14-15 -الماهد 
 

************* 

 :ومن أخطر مظاهر مواالة الكافرين 
قررال : ع ا  وشررعاهر دينيرر  و برراده المررؤمنينن بآيرراهو الجيرروس مرر  الكفررر  والمردرردين والمنررافدين وهررم يسرردوح  -5

ا  :دعرالى عا َِاال َتقأ اا  َْ  ب 
َزأا ْأ اَت اا َوياسأ َْ َفارا ب  تامأ آَياات  هللان  ياكأ عأ َتاب  أَنأ إ َذا َسام  ِ ي الأك  مأ  كا َل َعلَيأ اى َوَقدأ َنزن ْاامأ َحتن وا َمَع دا

ْامأ إ   لا ُأ ا امأ إ ذا  م  كا ه  إ نن ار  يٍث َغيأ ِ اي َحاد  وا  وضا يعاا  َيخا َم َجم  انن َْ ِ اي َج يَن  ِ ر  ِ ق يَن َوالأَكاا َناا عا الأما َ َجاام   .( 520:النسراء)  نن هللان

إ نن   :قررال دعررالى فرري سررور  مةمررد صرريى ا   ييرر  وسرريم: قييررل يءرا رر  الكفررار فيمررا نوررى ا   نرر  ولررو بشرر
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َن لَ  د  َما َتَبين نأ َبعأ مأ م  ه  َبار  وا َعلَى أَدأ َتده يَن ارأ ْامأ النذ  لَى لَ ْامأ َوأَمأ َل لَ َطانا َسون يأ ْاَدى الشن يَن  * ْاما الأ ْامأ َقاالاوا ل لناذ  َذل اَك ب اأَنن

مأ  َراَرها لَما إ سأ ا َيعأ ر  َوهللان َمأ ض  األأ ِ ي َبعأ مأ  كا يعا ا َسناط  َل هللان وا َما َنزن ها فرا ر  الرذين كرهروا شرريع   ( . 41/41:مةمرد)  َكر 
 .قييل رريق ليرد  يءو بشفي أمرهم ول, ا 

فوذا شكل , ووض  المسيمين دةع أمرهم ونويوم, معاونين وناصةين و, مسدشارين الكفر  بران  و ادخاذ -4
 .من أشكال واليدوم الدي نوى ا   نوا

 .النصية  ليكفار وداللدوم  يى ما يدويوم ونصردوم بالرأي  يى المسيمين -1

قرال اإلمرام ابرن ديمير  رةمر  ا  فري مجمروع , أكبرر أشركال واليردومهو من , الدةاكم إلى قوانينوم وشراهعوم -2
اتيماان بابع  , ومن جنس مواال  الكفار  التي ذم اهلل بهاا أهال الكتااب والمناافقين ] :49/544جالفداوى 

يَن أاو : كما قال دعالى .أو التحاكم إليهم دون كتاب اهلل, هم لليه من الكفر ما ايبا  أَلَامأ َتاَر إ لَاى الناذ  تااوا َنص 

يَن آَمناو َن النذ  َدى م  الء  أَهأ وا َهؤا يَن َكَفرا وت  َوَيقاولاوَن ل لنذ  اغا ت  َوالطن بأ ناوَن ب الأج  م  َتاب  ياؤأ َن الأك   . 15النساء  ا َسب يال  م 

   
 : إال أن أخطر ذلك وأوضحه ردة هو 

ةي  يضرةي المررء بروةر  فري , الوالي  وهذه أ ظم أشكال, الددال معوم ودةع رايدوم وفي خدم  مصالةوم
  ومان يتاولْم مانكم ِإناه مانْم  :واندمراء إلريوم برنم الدررين, وهو كفر مخرج من مي  اإلسالم, سبيل الكفار

الاذين آمناوا يقااتلون ِاي   :وقرد قرال دعرالى .49-البدرر   ِليس من هللا ِي شايء :  وقد برئ ا  من  .15-الماهد 

َِقاوا   :وقرال دعرالى .11-البدرر    فاروا يقااتلون ِاي سابيل الطااغوتسبيل هللا والاذين ك يَن َناا أَلَامأ َتاَر إ لَاى الناذ 

ياعا  امأ َوال ناط  َجنن َمَعكا ارا تامأ لََنخأ جأ ار  َتاب  لَو نأ أاخأ ل  الأك  نأ أَهأ وا م  يَن َكَفرا ما النذ   ْ َوان  مأ أََحادا  أََبادا  َوإ نأ َيقاولاوَن إل  خأ ِ ايكا

مأ قاوت   َرننكا صا تامأ لََننأ باونَ   لأ ْامأ لََكاذ  دا إ نن َْ ا َيشأ  . (55:الةشر)   َوهللان
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 :ومن اآلثار التي وردت في تفسير بعض النصوص القرآنية السابقة

إنما هو   ومن يتولْم منكم ِإنه منْم  صأ أن قول ا  دعالى) :يندل اإلجماع قال ابن ةحم رةم  ا  
 .41م 51المةيى ج ( من المسلمين اةنانوهذا حق ال يختلا فيه ,  أنه كافر من جملة الكفارب,  يى ظاهره

ماان  أي, مررن درولى اليوررود والنصررارى مررن دون المررؤمنين فإنر  مررنوم) :411م 5قرال الربررري فرري دفسرريره ج
ذا رضري ,  أهل دينهم وملتهم دينر  فدرد  ورضري فإن  ال يدولى مدول أةد إال وهو ب  وبدين  وما هو  يير  راض واى

 (. وصار حكمه حكمه ادى ما خالف  وسخر 

الكفررار أ وانررا وأنصررارا وظورررورا يررواليوم  يررى ديررنوم ويظرراهرهم  يرررى  ادخررذمرررن }وقررال ابررن جريررر فرري دفسررير
 .449م 1ج(.رالكف في ن دن  ودخول   بارددادها  من   قد برء أي يءالمسيمين فييس من ا  في ش

إن ا  ةكررم وال أةسررن مررن ةكمرر  أنرر  مررن دررولى ) :11م5جأةكررام أهررل الذمرر   وقررال ابررن الدرريم فرري كدابرر 
 ف ذا كان أولياةهم منهم بنش القرآن كان لهام حكمهام{  ومن يدولوم منكم فإن  مرنوم}اليوود والنصارى فوو منوم

.) 

 رن مرواال  نوي دبارك ودعالى  براده المرؤمنين  يأ ]:  10-11دفسير سور  الماهد  اآلي   قال ابن كثير في
ثم دودد ودو د من . ثم أخبر أن بعضوم أولياء بعض. اليوود والنصارى الذين هم أ داء اإلسالم وأهي  قاديوم ا 

إن  مرر أمرر أبرا موسرى ])...(قرال ابرن أبري ةرادم .15-الماهرد   ومن يتولْم مانكم ِإناه مانْم :ذلك فدال يدعارى
: فعجرب  مرر وقرال, وكان ل  كادب نصراني فرف  إلي  ذلرك, واةداألشعري أن يرف  إلي  ما أخذ وأ رى في أديم 

فدرال  مرر أجنرب هرو؟ , إن  ال يسردري : هل أنع قارئ لنا كدابا في المسجد جاء من الشام؟ فدال, إن هذا لةفيظ
أيْااا الااذين آمنااوا ال تتخااذوا  يااا ] :أخرجرروه ثررم قرررأ: وضرررب فخررذي وقررال , فرراندورني: قررال: بررل نصررراني, قررال ال

ليتااق أحاادكم أن يكااون  :]اهلل باان لتبااة  ااال لبااد)...( حاادةنا محمااد باان الحساان [. ْااود والنصااارى أولياااءالي
 [. فظنناه يريد هذه اآلية:  ال,  يشعر يهوديا أو نصرانيا وهو ال

يساارعون  . أي شرك وريرب ونفراق.  ِترى الذين ِي قلوبْم مارض  :وقول  دعرالى :]قال ابن كثير 

يدررأولون : أي[ يدولررون نخشررى أن دصرريبنا داهررر ]ومرروددوم فرري البررارن والظرراهر, إلررى مررواالدوم أي يبررادرون  ِاايْم
فدكرون لر  أيراد  نرد اليورود والنصرارى , ألنوم يخشون أن يد  أمر من ظفر الكافرين بالمسيمين, موددوم ومواالدوم

قرال غيرره يعنرى . عنري فردأ مكر ي: قرال السردي  ِعسى هللا أن يأتي باالفتح  ند ذلك قال دعرالى . فينفعوم ذلك
 ِيصابحوا يعنرى ضررب الجحير   يرى اليورود والنصرارى : السردي: قال  أو  أمر من عنده  الدضاء والفصل

 أي الذين والروا اليورود والنصرارى مرن المنرافدين. علاى ماا أساروا ِاي أنفساْم    مرن المرواالناادمين  أي
فإنوم فضةوا وأظور ا  . بل كان  ين المفسد .  دف   نوم مةذوراوال,  يى ما كان منوم مما لم يجد  نوم شيها

فيما انعدردع األسرباب الفاضرة  لورم . بعد أن كانوا مسدورين ال يدر كيف ةالوم, الدنيا لعباده المؤمنين فيأمرهم 
 -[ دبين أمرهم لعباد ا  المؤمنين

مشاارا د المساالمين الااذين يعاونونهااا كحكااام بااالساابحان اهلل كأنمااا تحكاام هااذه اآليااة وتفساايرها حالااة ) 
وحكومتااه الباكسااتانية فااي مااواالتهم المريكااا النهاام يظنااون أنهااا ستنتصاار للاام المساالمين فيكااون لهاام لناادهم 
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وماا سايندمون للياه , والرغبة فاي  لاب العا  منهاا, لن ذلك بخوا الدائر  والمصيبة منها التذارهم و .مكانة
 (. المةمنين لما يأتي نصر اهلل أيديللم أمرهم وخسارتهم ولقوبتهم  افتضاومن 

المؤمنون الكاِرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ِليس من هللا  يتخذال  :وفي قول  دعرالى 

, نورى دبرارك ودعرالى  براده المرؤمنين أن يوالروا الكرافرين ] :قرال ابرن كثيرر رةمر  ا  دعرالى 49يل  مرران  ِي شايء
 :ثررررررررم دو ررررررررد  يررررررررى ذلررررررررك فدررررررررال دعررررررررالى. سرررررررررون إلرررررررريوم بررررررررالمود  مررررررررن دون المررررررررؤمنينوأن يدخررررررررذوهم أوليرررررررراء ي

  ومن يفعل ذلك ِليس من هللا ِي شيء  ومن يردكب نوي ا  هذا فدد برئ ا  من : أي)...(   ويحذركم

 [.يةذركم ندمد  في مخالفد  وسرود  و ذاب  لمن والى أ داه  و ادى أولياه : أي  هللا نفسه
قرال ابرن  (.اآلير )  تتخذوا بطاناة مان دونكام يا أيْا الذين آمنوا ال  دعالى من سور  يل  مررانوفي قول  

ومررا . أي يريررونوم  يررى سررراهرهم, المنررافدين برانرر  ادخرراذيدررول دبررارك ودعررالى ناهيررا  برراده المررؤمنين  ررن : ]كثيررر
أي يسرعون فري مخرالفدوم ومرا يضررهم  المرؤمنين خبراال بجودهم وراقدوم ال يرألون. يضمرون  أل داهوم والمنافدون

  .ويودون ما يعنع المؤمنين ويةرجوم ويشق  ييوم. بكل ممكن وبما يسدريعون من المكر والخديع 
 .وكما ذكرنا فاآلياع واألةادي  واآلثار وأقوال العيماء مدضافر  بوذه المعاني

خراب الدرين , ا بكل إيجاح ووضوحالدي ييخصو, وهذه الةداهق هي من أولوياع اإلسالم وأساسياع العديد 
 : الصريأ لكل مسيم

 من يتولْم منكم ِإنه منْم   ومن يفعل ذلك ِليس مان هللا ِاي شايء  فمان يتاولم . وهاذا واضاح
 .الكفار فهو كافر مرتد مةلهم  د برئ اهلل منه

العشار  التاي  ناوا   اتساالم مظااهرو الكفاار للام المسالمين فاي الوهاب  الشيخ محمد بن لبدو د لد 
 :  ذكرها وهي

 .الذبأ لاير ا  وليدبر, الشرك با  
 .من جعل بين  وبين ا  وساهر يد وهم ويسألوم الشفا   ويدوكل  ييوم

 .كفر..  من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صةأ  مذهبوم 

, كرم غيرره أةسرن مرن ةكمر  أو أن ة, من ا ددد أن غير هدي النبي صيى ا   يي  وسيم أكمل مرن هدير  
 .كالذي يفضل ةكم الرواغيع  يى ةكم  فوو كافر

 .فوو كافر –ولو  مل ب   –من أباض شيها مما جاء ب  الرسول صيى ا   يي  وسيم 

قاال أبااال وآياتااه ورسااوله كناات  : والرردليل, مررن اسرردوحأ بشرريء مررن ديررن الرسررول أو ثوابرر  أو  اقبرر  كفررر 

 (.11:الدوب )  تستْزوون

  ومااا يعلمااان ماان أحااد حتااى يقااوال إنمااا نحاان ِتنااة ِااال تكفاار . فمررن فعير  أو رضرري برر  كفرر, السرةر
 .(504:البدر )

وهاي محال  (51:المائاد )  ومان يتاولْم مانكم ِإناه مانْم : مظاهر  المشاركين ومعااونتهم للام المسالمين
 . الشاهد
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كمررا خررج الخضرر  ررن ,   يير  وسريمأن بعرض النرراس يسرع  الخرروج  ررن شرريع  مةمرد صرريى ا  ا ددردمرن 
 .شريع  موسى  يي  السالم فوو كافر

 األةدراف)  والذين كفاروا عماا أناذروا معرضاون . -ال يدعيم  وال يعمل ب   –من أ رض  ن دين ا  

:1). 

ا يررررم رةمررررك ا  أن اإلنسرررران إذا أظوررررر ) : الوهرررراب ا  بررررن الشرررري  مةمررررد بررررن  بررررد قررررال سررررييمان بررررن  بررررد
ن كرران يكررره , كررافر مررثيوم  فإنرر  –الموافدرر   يررى ديررنوم خوفررا مررنوم ومرردارا  لوررم ومداهنرر  لرردف  شرررهم  ليمشررركين واى

فكيف إذا كان في دار منع  واسدد ى  .إال ذلك  هذا إذا لم يد  من, يةب اإلسالم والمسيمين و دينوم ويباضوم 
وقر  المواال  , وواالهم , وم  يي  بالنصر  وأ ان. وأظور الموافد   يى دينوم البارل , ودخل في را دوم , بوم 

فإن هذا ال شك مسيم أن  كرافر مرن أشرد النراس  رداو    ورسرول  صريى ا   يير  وسريم وال , بين  وبين المسيمين 
فكيررف بمررن أظوررر , و قررد أجمرر  العيمرراء  يررى أن مرن دكيررم بررالكفر هرراحال فإنرر  يكفررر . يسردثنى مررن ذلررك إال المكررره 

ولااان ترضاااى عناااك اليْاااود وال   :وسررراق الشررري   شررررين دلررريال  يرررى قولررر  منورررا... .( معررراالكفرررر خوفرررا ور

  (.451:البدررررررررررررر )  وال يزالااااااااااااون يقاااااااااااااتلونكم  ( 540:البدررررررررررررر )  النصااااااااااااارى حتااااااااااااى تتبااااااااااااع ملااااااااااااتْم

 ال يتخذ المؤمن الكاِرين أولياء مان دون الماؤمنين  (49:يل  مرران)  َتا ِ اي الأك  مأ  كا َل َعلَايأ اب  أَنأ إ َذا َوَقادأ َنازن

ه   ار  يٍث َغيأ ِ اي َحاد  اوا  وضا ْامأ َحتنى َيخا وا َمَع دا عا َِال َتقأ ا  َْ  ب 
َزأا ْأ َت ا َوياسأ َْ َفرا ب  تامأ آَيات  هللان  ياكأ عأ ْامأ َسم  لا ُأ ا امأ إ ذا  م  كا   إ نن

  (520:النساء)
  َس َما وا لَب وأ يَن َكَفرا َن النذ  ْامأ َيَتَولنوأ نأ ُ يرا  م  امأ َتَرى َك ِ اي الأَعاَذاب  ها مأ َو  ْ ا َعلَايأ ْامأ أَنأ َساخ َط هللان ا فاسا ْاامأ أَنأ َمتأ لَ َقادن

ونَ  ا*  َخال دا ُ يارا  م  انن َك ل َيااَء َولَك  مأ أَوأ وها َخاذا اه  َماا اتن َل إ لَيأ ز  ب يِّ َوَما أانأ ناوَن ب الن  َوالنن م  اقاونَ َولَوأ َكاناوا ياؤأ َِاس  ْامأ    نأ
ا  برن مةمرد برن  قرال الشري  سرييمان  برد .( من جامب المشارك وساكن معاه فهاو مةلاه )الةدي  . (95-90:الماهرد )

ه المشررركين الوهرراب إن الررذي يررد ي اإلسررالم ويكرون مرر  المشررركين فرري االجدمرراع والنصرر  والمنررحل معوررم يعررد  برد
وخرجروا , إلسرالم بعرد الوجرر  ا ااد رو  كالنراس الرذين أقراموا فري مكر  و, إن اد رى اإلسرالم  ,منوم فوو كافر مثيوم

إن الذين توِاهم المالوكة   :فأنحل ا  دعرالى,  اإخواننقدينا : في بدر فظن بعض الصةاب  إنوم مسيمون وقالوا

 ين مرن ظوررع منر   المراع النفراق الدالر   يير  كاردرداده  نرد الدةحيرب  يرى المرؤمن)  .(11:النسراء) ظالمي أنفسْم
 . يجوح إرالق اسم منافق  يي , دو وخذالنوم  ند اجدماع الع
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 :وللشهادة لله نقول, إذن

ومان . ومن ألظم تبديل آيات اهلل واتخاذها ها وا.. إن من ألظم التلبيس والظلم واالفتراء للم اهلل الكذب
ل أن يحااول المدلساون أن يصاوروا هاذا الاوالء الكامال الحاصا, بيب الدين بالدنيا والشراء بآياات اهلل ةمناا  لايال

ن يروبيااو أ ماان أمريكااان و, وهااذا الحلااا المتااين القااائم بياانهم وبااين اليهااود والنصااار , ماان حكااام المساالمين
, بعاد أن تباد  النفااق مانهم, أو حااالت إكاراه. وسواهم من الكفار للم أنه  ضية ضرورات ومصالح مشرولة

وبنصارتهم للام المسالمين . نهممان القتاال معهام والادفاع لا, بال بلغات ألالهاا. وتنولت أشكال والئهم للكفار
مماا ال . و هق أنفسهم وسفك دمائهم وبيب أراضايهم ونهاب ةارواتهم, مهما كلا ذلك من خراب ديار المسلمين

 .يمكن تسميته إال أنه خيانة ولمالة لهم ووالء للكافرين وبراء من المةمنين
التاي تلابس بهاا أكةار حكاام , كفاارهاي أن الارد  المتأتياة لان هاذا الاوالء لل, والحقيقة التي الغباش فيهاا

جاااودهم ورجاااال أمااانهم والعااااملين فاااي , وجاااروا إليهاااا, وجاااروا إليهاااا أنظماااتهم وحكومااااتهم, المسااالمين الياااوم
 .هي من أوضح وجوه كفرهم ونفا هم. حكوماتهم

وهااي باتضااافة لمااا تلبسااوا بااه ماان الكفاار الصااريح لتبااديلهم شاارائب اتسااالم واسااتبدالها بشاارائب الكفاار 
تكاون شااهدين يادمغان هاةالء الحكاام باالرد  . الاذين والاوهم, من فلسفات وشرائب ألداء هذا الدين, اغوتوال 

 .والكفر والخروج من ملة اتسالم
وال يدفب هذا الحكم لنهم تدليس المدلسين الذين نصبوا من أنفسهم خصماء لن هةالء الخونة رغم  وله 

 .ً  وال تكن للخاونين خصيما  :تعالم
الكتاااب بااالحق لااتحكم بااين الناااس بمااا أراك هللا وال تكاان للخاااونين  إليااكإنااا أنزلنااا   : ااال تعااالمفقااد 

ها أنتم جادلتم عنْم ِاي الحيااة الادنيا ِمان يجاادل هللا عانْم ياوم القياماة أم  : إلم  وله تعالم  ً  خصيما

 (.118-115النساء )  من يكون عليْم كفيال
 ..معا   االةنتين؟ وما أظنها إال    القرآن أم على قلوب أقفالْاأِال يتدبرون   !فسبحان اهلل

 مصادا ا  . بسبب ما ران للم تلك القلوب من السحت وأكل أموال الساال ين.  تتدبر القرآن لوب مقفلة وال 
وما زاد عبد من السلطان قربا إال ازداد مان . من أتى أبواب السالطين اِتتن) :لقوله صلم اهلل لليه وسلم

 ( بعدا  هللا
 ..أبعدهم اهلل 

************* 
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 :خااااروج للاااام الحاااااكم إن ارتااااد لاااان اتسااااالم أو كااااان كااااافرا واجااااب للاااام المساااالمين باتجماااااعال:  لةاااااةا

 :؟ ..ماذا يترتب شرلا للم كفر الحاكم للمسلمين أو ردته لن اتسالم
الةديدر  إلرى غيراب  فري  مردهرا فان كاف  مصاهب المسريمين ومرا نرحل بورم مرن كروار  داخيير, كما ذكرنا ينفا

اإلمررام  )فاألصررل فررى الشررريع  أن . ووالهوررم ليكفررار, وكفررر ةكرراموم, وةكموررم بايررر مررا أنررحل ا , شرررع ا   ررنوم
ن   وددف  , فددواحن األم  داخييا, وددضى ب  الةدوق, ويدوم ب  العدل والدسر, يدادل من وراه  ويدف  ب  العدوان( ج 

. وبدردر فسرادهم يفسرد الةكرام. والعيماء هم ضرابر الةكرام, فساد الةاكم دفسد أةوال الر ي  وبددر.  دوها خارجيا
ذا فسادا فساد النااس, صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس)  :جاء في األثرر كما ف (.  العلمااء واالماراء, وا 

هري مسرأل  فرى , ا نرراه اليرومبعردما يلرع األةروال إلرى مر, والةديد  أن بة  مسأل  إسرالم ةكامنرا أو كفررهم ورددورم
. فوررري مسرررأل  ديننرررا ودنيانرررا. ألنورررا بوابررر  البةررر   رررن مخررررج لمشررراكل المسررريمين اليررروم.غايررر  العظمررر  والخررررور 

أةررد فدوررين , درراه يدردررب  ييرر  مررن اليررواحم والن, أو كفررر الةرراكم, فررإن الةكررم الشررر ي بإسررالم الةرراكم. وباالخدصررار
 .ا  مدناقضين دمام

 فرريوهررو مفصررل الوردى والضررالل , نررذكر برأمر هررام جردا, دبرراع إسررالم الةراكم أو كفرررهوقبرل الخرروض فري مدر 
, أن إسررالم الةرراكم أو كفررره مررردبر دمامررا بدضرري  ةكمرر  بالشررريع  الدرري يةكررم بوررا: هررذا األمررر هررو, هررذه المسررأل 

 : بمعنى
  .ما لم ينق  إسالمه, فالحاكم مسلم, والشريعة  ائمة, إذا كان الحكم هلل. 
  .ذا ك  .فمن لوا م ذلك أن يحكم بما أن ل اهلل, ان الحاكم مسلماوا 
 

فوما . إذا ةكم باير ما أنحل ا  وال يكون الةاكم مسيما  , فييس هناك ةكم بما أنحل ا  إن كان الةاكم كافرا  
 . ةكم بما أنحل ا    = ةاكم مسيم     :مدرادفدان

 .كافرةاكم = ةكم باير ما أنحل ا     : ولكسها بعكسها
 . ندما دكيمنا  ن الةاكمي  والوالء, الفدر  السالف  فيوهذا أوضةناه 

 
 

 :من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلما يحكم بشريعة الله ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين
 

, والصبر  يى األثر , المنشر والمكره في, لم يكن معصي  ما, كل ما يأمر ب  فيوجوب السم  والرا   ل  
مأ   :قال دعرالى يناح   أمره ال وأن كا نأ ر  م  َمأ وَل َوأاول ي األأ سا وا الرن يعا َ َوأَط  وا هللان يعا يَن آَمناوا أَط  ا النذ  َْ : النسراء)  َيا أَيه

 .(14من اآلي 
 . مادامع فى ةدود الشريع , و دوده ومعاهداد  وادفاقاد  وأمان  وذمد , المسيمين لعووده اةدراموجوب 

أو الباررررا  أو , ضررررد الكفررررار او المردرررردين, فيررررر معرررر  إن اسرررردنفر المسرررريمين ليجورررراد فررررى سرررربيل ا وجرررروب الن
 .المفسدين فى األرض



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  161  [  
 

 ييرر  مررا لررم  االفدهرراعو رردم , االسرردرا  والدعرراون معرر   يررى البررر والددرروى والمعررروف قرردر , وجرروب نصرريةد 
 .يفرر باألمر بالمعروف والنوى  ن المنكر

ن أخرررذ مالرررك,  ورا دررر, وجررروب الصررربر  ييررر  ن ديررربس بالفسرررق فرررى نفسررر , وجيرررد ظوررررك, واى  فررريوالجرررور , واى
 .واألةادي  الدال   يى هذه األمور كثير . ما لم يديبس بكفر في  من ا  برهان. ةكم 

أو كفررر فيرر  مررن ا  برهرران كمررا فرري , هررذا كيرر  مررادام الةرراكم مسرريما لررم يديرربس بنرراقض مررن نررواقض اإليمرران
دلانا رسول صلم اهلل لليه وسلم   :]ا   ن  قال رضي ن  باد  بن الصامع ,  يي  الةدي  الصةيأ المدفق

أن بايعنا للم السمب وال الة فم منش نا ومكرهناا ولسارنا ويسارنا وأةار  لليناا : فبايعناه فكان مما أخذ للينا
وهرذه [  (ه مان اهلل برهاانإال أن تاروا كفارا بواحاا لنادكم فيا ) اال صالم اهلل للياه وسالم , وأال ننا ع االمر أهلاه

 .رواي  مسيم

 
 :وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المرتد

 يرراض اإلجمرراع  يررى  الداضرريندررل اإلمررام النررووي فرري شرررة  لصررةيأ مسرريم  نررد شرررح هررذا الةرردي   ررن 
. أجمااب العلماااء للاام أن اتمامااة ال تنعقااد لكااافر :ليااا  القاضااي ااال ] :فدررال . الخررروج  يررى الةرراكم إن كفررر

:  اال القاضاي لياا . و ال وكاذا لاو تارك إ اماة الصالوات والادلاء إليهاا. نه لو  رأ لليه الكفر انع لوللم أ
خرج لن حكم الوالية وسق ت  الته ووجب للم المسلمين القياام , فلو  رأ لليه كفر وتغيير للشرع أو بدلة

لليهم القيام بخلاب الكاافر وال  ف ن لم يقب ذلك إال ل ائفة وجب. لليه وخلعه ونصب إمام لادل إن أمكنهم ذلك
 يجب فم المبتدع إال إذا ظنوا القدر  لليه فا ن تحقاق العجا  لام يجاب القياام ويهااجر المسالم لان أرضاه ويفار

 (444م-54صةيأ مسيم بشرح النووي ج) [بدينه
 ينعا ل باالكفر إجمالاا -اتماام أي- إناه ) :  فردأ البراري شررح صرةيأ البخراري فيقال الةافظ ابن ةجر 
ومن لج  وجبات , ومن داهن فعليه اتةم, ذلك فمن  وي للم ذلك فله الةواب فيفيجب للم كل مسلم القيام 
 .512م51ج( لليه الهجر  من تلك االر 

دينه نظرت ف ن كفر بعد إيمانه فقد خرج لن اتمامة وهاذا ال  فيإن حدس منه ما يقدو  ) :قال أبو يعيرى
 (. تله إشكال فيه النه خرج لن الملة ووجب

وأن إباحاة ) : ( اإلسرالم برين جورل أبناهر  و جرح  يماهر  )كدابر  فريالدادر  ود  رةمر  ا   قال األسداذ  بد
لام ياأذن باه اهلل  المجمب للم تحريمه كال نا والسكر واستباحة إب ال الحدود وتع يل أحكام الشريعة وشارع ماا

رتاد واجاب للام المسالمين وأ ال درجاات الخاروج للام إنما هو كفر ورد  وأن الخروج للم الحاكم المسالم إذا ا
 .(أولي االمر هو لصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة
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يَم  :  بر العيماء والمفسرون من قول  دعالى لسيدنا إبراهيم صريى ا   يير  وسريمنوقد اسد اَراه  َتلَاى إ بأ َوإ ذ  ابأ

ْانن َقاَل إ نِّ  َِأََتمن ها ب َكل َماٍت  ينَ َربه اال م  ي الظن اد  ْأ ت ي َقاَل ال َيَنالا َع ين رِّ نأ ذا لاَك ل لنناس  إ َماما  َقاَل َوم   (542:البدرر )  ي َجاع 

. 
َعاَل   :وكرذلك اسردنبروا مرن قولر  دعرالى. أن اإلمام  ال دنعدد لكافر بل وال لفاسرق أو ظرالم ابدرداء  َولَانأ َيجأ

ن   م  ااؤأ يَن َعلَااى الأما ِ ر  ا ل لأَكااا أي ال يجعررل ا  ليكررافرين  يررى المررؤمنين سررير  وقورررا . (525مررن اآليرر : النسراء)  يَن َسااب يال  هللان
وأ ظم سبيل ليرا   والدور بل لدد من  العيماء , العظمى اإلمام فوي , ومن أ ظم السير  والي  الةاكم. ودةكما

ومرن هرذا الوجر  , يورا المسريم دةرع الكرافروكذلك منعوا المناصب والوالياع الدي يكون ف, بي  الرقيق المسيم لكافر
. فرري ةررين أبرراح العكررس. وسرردكون المسرريم  فرري أمررر كررافر. ألن واليرر  البيررع ليررحوج, ةرررم حواج المسرريم  بالكررافر

فالخالصرر  كمرررا ندررل النرررووي اإلجمرراع  يرررى برررالن واليررر  الةرراكم الكرررافر أو مررن اردرررد وررررأ  ييررر  الكفررر ووجررروب 
 .الخروج  يي  وخيع 

الفصرل الثالر  دةرع  نروان  فري( ا  الردميجي درأليف  برد)اب اإلمامر  العظمرى  نرد أهرل السرن  جاء في كد
 :ماييي باخدصارما نندل من   211م  ( حل اإلمام والخروج  يى األهم )

, مرن المدفررق  ييرر  بررين العيمرراء أن اإلمررام مررا دام قاهمررا بواجبادر  الميدررا   يررى  اددرر  فرري درردبير شررؤون ر يدرر ]
لكررن . بررل ذلررك ممررا ةررذر منرر  اإلسررالم ودو ررد الاررادر بعررذاب ألرريم, وم فررال يجرروح  حلرر  وال الخررروج  ييرر  ررادال بيررن

يرررؤدي إلرررى ضررررور   رررحل اإلمرررام  هنررراك أمرررورا   ظيمررر  لورررا درررأثير  يرررى ةيرررا  المسررريمين الدينيررر  والدنيويررر  منورررا مرررا
واآلن نسردعرض هرذه . و مخديرف فير وهذه األمور منورا مرا هرو مدفرق  يير  برين العيمراء ومنورا مرا هر. المردكب لوا

 :األسباب لنرى يراء العيماء فيوا
 

 : الكفر والرد  بعد اتسالم: االول 
فرإذا مرا اردكرب اإلمرام جرمرا  , اإليمران أول األمور وأ ظم األسباب الموجب  لعحل الوالي هو الرد  والكفر بعرد

 . وال يكون ل  والي   يى مسيم بةال اإلردداد  ن الدين فإن  ينعحل بذلك  ظيما  يؤدي إلى الكفر و
ن يَن َسب يال   :  : قال دعالى م  يَن َعلَى الأماؤأ ِ ر  ا ل لأَكا َعَل هللان سربيل أ ظرم مرن سربيل  وأي .525النسراء   َولَنأ َيجأ

رسررول ا  صرريى ا   أي –بايعنررا  ) :ا   نرر   قررال رضرريرواه  برراد  بررن الصررامع  الررذياإلمامرر ؟ وفررى الةرردي  
يي  وسيم  يى السم  والرا   في منشرنا ومكرهنا و سرنا ويسرنا وأثره  يينا وأال نناحع األمر أهي  إال أن دروا  

و نردكم مرن ( )باديرا) يريرد ظراهرا   – بواةرا   –معنى : )قال الخرابي .مدفق  يير (  كفرا بواةا  ندكم من ا  في  برهان
وقررال ( الدأويررل...( أي ندررم ييرر  وخبررر صررةيأ ال يةدمررل)  ريقررال الةررافظ بررن ةجررر فرري شرررح البخررا( ا  برهران
واليرردوم وال  فرريومعنررى الةرردي  ال دنرراح وا وال  األمررور , المررراد بررالكفر هنررا المعصرري  ) :شرررة  لمسرريم  فرريالنررووي 

ومررن مفورروم هررذا الةرردي  أنرر  ال (.  دعدرضرروا  يرريوم إال أن دررروا مررنوم منكرررا مةددررا دعيمونرر  مررن قوا ررد اإلسررالم
قرال . برل يكفرى إظوراره لربعض المظراهر الموجبر  ليكفرر, شدرر أن يعيرن هرذا الةراكم الررد   رن اإلسرالم أو الكفرري

 –ودل (:) يكرادشر فري العيمريالمجيرس )نسرخ   في 44م (إكفار الميةدين)كداب  فيالشي  أنور شاه كشميري 
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ن لم يخرجوا أيضا   -هذا الةدي  أي  الدرحاموأن  قد ييحم الكفر بال ,  ن الدبي   يى أن أهل الدبي  يجوح دكفيرهم واى
 (.إلى برهان الراهيإال لم يةد   و, وبدون أن يريد دبديل المي 

الواجرب أن  إذ, فظاهر الةد  أن من ررأ  يي  الكفر فإن  يجب  حل  وهذا أهون ما يجب  يى األم  نةروه
ثرم ندرل الردميجي كرالم الداضري  -(.نر  فدديروهمرن بردل دي)يدادل ويباح دم  بسبب ردد  لدول  صيى ا   يي  وسيم 
أجمعروا  يرى أن الخييفر  إذا  ) :قال السفاقسي: ثم قال - ياض وكالم ابن ةجر والداضي أبو يعيى الذي أسيفناه

 .451م  50ج . البخاريإرشاد الساري بشرح صةيأ (  إلى كفر أو بد   يثار  يي  د ي
 

 .. )...(ترك الصال  والدلو  إليها: الةاني
 

 : ترك الحكم بما أن ل اهلل: الةالس
والذي يردل  يرى أن هرذا السربب موجرب لعرحل اإلمرام بجمير  صروره المكفرر  والمفسرد  هرو ورودهرا مريدر  فرى 

 :اآلدي األةادي  النبوي  الصةية  
ن اساتعمل  ) :ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يير  وسريم قرال رضي ن أنس بن مالك  إسامعوا وأ يعاوا وا 

 .رواه البخاري ( يكم لبد حبشي كأن رأسه  بيبة ما أ ام فيكم كتاب اهلللل
ةججرررع مررر  رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم ةجررر   ) :ا   نورررا قالرررع رضررري رررن أم الةصرررين األةمسررري  

يقاودكم بكتااب اهلل  –حسبتها  الات أساود  –إن أمر لليكم لبد مجدع  )إلى أن قالع ثم سمعد  يدول ...الوداع
ن أمار للايكم لباد  )وفى رواي  الدرمذي والنساهي سمعد  يدرول (  ا له وأ يعوافاسمعو  يا أيها النااس اتقاوا اهلل وا 

 (. حبشي مجدع فاسمعوا له وأ يعوا ما أ ام فيكم كتاب اهلل
 

أمرا إذا لرم , فوذه األةادي  واضة  الدالل   يى أن  يشدرر ليسم  والرا   أن يدرود اإلمرام ر يدر  بكدراب ا 
الةكررم بايررر مررا أنررحل ا   صررور فرريوهررذا , كررم فرريوم شرررع ا  فوررذا ال سررم  لرر  وال را رر  وهررذا يددضرري  حلرر ية

 .أهر.[ وا  أ يم. السبب األول فيأما المكفر  فوي دوجب  حل  ولو بالمدادي  كما سبق بيان  , المفسد 
 

 :في موضولنا هذامعاصر و د و فت للم كالم في غاية االهمية كشاهد 
الشرري  )  لشرري  اإلسررالم فرري باكسرردان ( فرري شرررح صررةيأ مسريم  –دكميرر  فردأ الميِوررم ) جرراء فرري كدرراب  دردف 

 : الةدي  الشريف   ند شرح هذا: ( مةمد ددي العثماني 
حادةنا أصالحك اهلل : دخلنا للم لبااد  بان الصاامت وهاو ماري  فقلناا :  ال, لن جناد  بن أبي أمية ] 

دلاناا رساول اهلل صالم اهلل للياه :  فقاال, ن رساول اهلل صالم اهلل للياه وسالم بحديس ينفاب اهلل باه سامعته ما
, ولسارنا ويسارنا, منشا نا ومكرهناا  فكان فيما أخذ للينا أن بايعنا للم السامب وال الاة فاي, وسلم فبايعناه 
 . برهانإال أن تروا كفرا بواحا لندكم من اهلل فيه :  ال . ننا ع االمر أهله  وأن ال, وأةر  للينا 

وحاد , ننااا ع االمياار فااي إمارتااه  أي ال" وأن ال ننااا ع االماار أهلااه" : قولرر ]  (: ااال الشاايخ تقااي لةماااني ) 
ن رأيت أن لك في االمر حقا فال تعمل باذلك الظان  : )بن هان   ن جنراد  أةمد من رريق  مير بال اسامب , وا 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  164  [  
 

: ) ير  ةبران أبري النضرر  نرد ابرن ةبران وأةمردوحاد في روا(  إلم أن يصل إليك بغير خروج لن ال الة, وأ ب 
ن أكلوا مالك وضربوا ظهرك  (.51/9)كما في فدأ الباري ( وا 

يبرروح برر   ءبرراح بالشرري: مررن قررولوم, يعنرري ظرراهرا باديررا , بفرردأ البرراء الررواو  ( إال أن تااروا كفاارا بواحااا ) : ولااه
وهررو قريررب مررن هررذا , بررالراء برردل الررواو " براةررا: " و وقرر  فرري بعررض الروايرراع, إذا أذ رر  وأظوررره : بواةررا بوةررا و
يدرال بررح الخفراء إذا , البيران : البرراح: وقيل , بناء  األرض الدفراء الدي ال أنيس فيوا وال: وأصل البراح, المعنى 
هررذا ميخررم مررا فرري فرردأ . بصرراد مضررموم  ثررم راء " كفرررا صررراةا : " ووقرر   نررد الربرانرري  فرري الةرردي . ظوررر 
 (.51/9)الباري 

 :ة الخروج للم أئمة الجورمسأل
يجرروح الخررروج  يررى السرريران الجرراهر أو الفاسررق إال أن  وبوررذا الةرردي  اسررددل جموررور العيمرراء  يررى أنرر  ال

فري الةردي  ةجر  فري دررك الخررروج :  قرال ابرن بررال) ( 51/1)قرال الةرافظ فري الفردأ . يظورر منر  كفرر صرريأ 
 وأن را د  خير, را   السيران المدايب والجواد مع   وقد أجم  الفدواء  يى وجوب. جار   يى السيران ولو

ولام , دوم  هرذا الخبرر وغيرره ممرا يسرا دهوةجر, من الخروج  يي  لمرا فري ذلرك مرن ةدرن الردماء ودسركين الردهماء 
بل تجاب مجاهدتاه لمان , فال تجو   الته في ذلك , يستةنوا من ذلك إال إذا و ب من السل ان الكفر الصريح 

 (.  در لليها
وربمرا يفوررم منرر  بعررض النرراس أن اإلمررام الجرراهر ال يجرروح الخرروج  ييرر  فرري ةررال مررن األةرروال مررادام مدسررميا 

 . والسيما  يى مذهب اإلمام أبي ةنيف  رةم  ا  دعالى, وليس األمر  يى هذا اإلرالق . باسم اإلسالم 
يناااال  وال : لررر  دعرررالى دةرررع قو ( 5/10)بكرررر الجصرررام رةمررر  ا  فررري أةكرررام الدررررين  يدرررول اإلمرررام أبرررو 

ولررذلك قررال , وأهمرر  الجررور , مشرروورا فرري قدررال الظيمرر  (   يعنااي أبااا حنيفااة) وكرران مذهبرر    عْاادي الظااالمين
وقضيد  .... فيم نةدمي  , يعني قدال الظيم  " اةدمينا أبا ةنيف   يى كل شيء ةدى جاءنا بالسيف : " األوحا ي

وكرذلك , وفدياه الناس سرا في وجوب نصرد  والددال معر  , لمال إلي  وفي ةمي  ا, في أمر حيد بن  يى مشوور  
براهيم ابني  بد ا  بن ةسن   (.أمره م  مةمد واى

حيررد بررن  يرري لمررا  أنفمررا ذكررره أصررةاب الدررواري  , أمررا الررذي أشررار إليرر  الجصررام مررن قضرري  حيررد بررن  يرري 
كران حيرد برن  يري أرسرل إلرى أبري : ) موفرق بسرندهوقرد أخررج ال, خرج  يى بني أمي  أيده اإلمرام أبرو ةنيفر  بمالر  

, لررو  رفررع أن النرراس ال يخذلونرر  ويدومررون معرر  قيررام صرردق : فدررال أبررو ةنيفرر  لرسررول , ةنيفرر  يررد وه إلررى نفسرر  
لكنرري أ ينرر  , ولكنرري أخرراف أن يخررذلوه كمررا خررذلوا أبرراه ,  ألنرر  إمررام ةررق , لكنررع أدبعرر   وأجاهررد معرر  مررن خالفرر  

ثم قال ( . وبع  إلي  بعشر  يالف درهم , ابسر  ذري  نده : ) وقال لرسول  , ى من خالف  بمالي فيددوى ب   ي
سرهل  رن : وفري رواير  أخررى , وفي غير هذه الرواي  ا دذر بمرض يعدري  في األيام ةدى دخيف  نر  ) الموفق 

فيرم دخيفرع  : يرل لر فد,  خروجاه يضااهي خاروج رساول اهلل صالم اهلل للياه وسالم ياوم بادر: فدرال, الجواد معر  
فخفرع  أن أقدرل مجورال , فمرا قبيورا , ألجل وداه  كانرع  نردي لينراس  رضردوا  يرى ابرن أبري لييرى :  ن  ؟ قال

 (.415و 5/410)راج  مناقب اإلمام األ ظم ليموفق المكي( وكان يبكي كيما ذكر مددي  , ليوداه  
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وذكرر  المكري , فإنوما خرجا  يى المنصور ,  وأما قصد  م  مةمد النفس الحكي  وأخي  إبراهيم بن  بد ا 
أنااه كااان وذكررر قبررل ذلررك ,  بإدبا رر أن أبررا ةنيفرر  كرران يةررض النرراس  يررى إبررراهيم ويررأمرهم ( 4/92)فرري المناقررب 

أن اإلمرام أبرا ةنيفر  منر  الةسرن برن ( 4/44)وذكرر الكرردي فري مناقبر  ,  يفضل الغ و  معه للم خمسين حجة
إن المنصور سم أبا ةنيفر  مرن أجرل هرذا : ويدال, من الخروج إلى إبراهيم بن  بد ا  قةرب  أةد قواد المنصور 

 .ةدى دوفى رةم  ا  , 
وخرجررع جما رر  مررن , وكررذلك قصرر  سرريدنا الةسررين بررن  يرري رضرري ا   نرر  مرر  يحيررد بررن معاويرر  معروفرر  

 .المددين  يى الةجاج بن يوسف 
بعاد مراجعاة النصاوش الشارلية وكاالم الفقهااء والمحادةين  فالذي يظهر لهذا العبد الضعيا لفا اهلل لنه

 :أن فسق اتمام للم  سمين –واهلل أللم  –في هذا الباب 
  إن : ولليه يحمل  اول مان  اال , فهذا ال يبيح الخروج لليه , االول ما كان مقتصرا للم نفسه

 .اتمام الفاسق أو الجائر ال يجو  الخروج لليه 
 وتحكااايم  وانيناااه , و إ اماااة شااعائره , ا وذلاااك بتااارويج مظاااهر الكفااار ماااا كاااان متعاادي: والةاااني ,

, واالمتناااع ماان تحكاايم شاارع اهلل مااب القاادر  للاام ذلااك السااتقباحه , واسااتخفاا أحكااام الاادين 
 .ويجو  حينئذ الخروج بشرو ه. فهذا ما يلحق بالكفر البواو . وتفضيل شرع غيراهلل لليه 

رةمر  ا   أشارا للاي التهاانويم نفريس لشري  مشرايخنا ةكريم األمر  وأةسن ما رأيع في هذا الموضوع كال
نما مربو   في المجيد الخامس من إمداد الفداوى " جحل الكالم في  حل اإلمام " رسالد    (.515إلى  554م)واى

ن خالص  ما  :ذكره رةم  ا  في ديك الرسال  أن األمور المخي  باإلمام   يى سبع  أقسام واى
 (.4/494)كما في شرح المداصد , وهذا في  خالف , سبب  أن يعحل اإلمام نفس  بال :الدسم األول

أو  الصررمم أو , أو العمررى , كررالجنون , أن يررررأ  ييرر  مررا يمنعرر  مررن أداء وظرراهف اإلمامرر   :والدسررم الثرراني
فينعرحل  اإلمرام , وهذا ما ينةل ب   دد اإلمام  , أي صيرورد  أسيرا ال يرجى خالص  , البكم 

 .في هذه الصور جميعا
 أو كفار, أو كفار لنااد ومخالفاة , ساواء كاان كفار تكاذيب وجحاود , أن ي ارأ للياه الكفار : والدسم الثالر 

, وينحل لقاد اتماماة , وفي هذه الصور  ينع ل اتمام . استخفاا أو استقباو المور الدين 
لكان يشاتر  فاي ذلاك وجب للم المسلمين ل لاه بشار  القادر  و , ف ن أصر للم بقائه إماما 
إال أن درروا كفررا ( : " فري ةردي  البراب) بدليل قول   يي  السالم ,  أن يكون الكفر متفقا لليه

يشرردرر أيضررا أن يكررون صرردوره , وكمررا يشرردرر قرعيرر  الكفررر " بواةررا  نرردكم مررن ا  فيرر  برهرران 
إال : "    يير  السرالمبردليل قولر, وال يكدفى في ذلك بالرواياع الظنير  , من  قرعيا كرؤي  العين 

ثررم قررد دخديررف اآلراء فرري كررون  .المررراد برر  رؤيرر  العررين برردليل دعديدرر  إلررى مفعررول واةررد" أن دررروا 
 أو فرررري ثبودرررر  بررررالدراهن الةاليرررر  و, أو فرررري داللدرررر   يررررى الكفررررر , الصررررادر مررررن السرررريران كفرررررا 

الخرالف برأير   فكرل مرن  مرل  نرد وقروع مثرل هرذا. أو فري قرعير  الكفرر الصرادر منر  , المدالي 
 يرى  .فرال يجروح دفويرق سروام المالمر  إلير , الذي يراه فيما بين  وبين ا  يعدبر مجدودا معذورا 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  166  [  
 

وبررأن الدةررد  برر  مضررر  أكبررر مررن , أن وجرروب الخررروج فرري هررذه الصررور  مشرررور بشرررر الدرردر  
ولألماة )  ( :9/111)يدول الشريف الجرجاني في شررح المواقرف . مضر  بداء مثل هذا اإلمام 

, مةال أن يوجاد مناه ماا يوجاب اخاتالل أحاوال المسالمين , خلاب اتماام ول لاه بسابب يوجباه 
ن أد  خلعه إلم فتنة احتمال أدنام المضارتين.... , وانتكاس أمور الدين  فريمكن أيضرا  (. وا 

فال يجروح . فكل يعمل بما يراه فيما بين  وبين ا  , أن يد  الخالف في دعيين أدنى المضردين 
و يررى مثررل هررذه األمررور االجدواديرر  يةمررل اخرردالف الصررةاب  والدررابعين . واةررد أن ييرروم اآلخررر ل

 .ومن بعدهم في الخروج  يى بعض األهم  في حمنوم 
وةكم  أن  . وشرب الخمر وما إلى ذلك , كالحنا , أن يردكب السيران فسدا مددصرا  يى نفس   :الدسم راب 

 فعيى األم  أن دعحل  إال أن ددردب  يى العحل فدن , العحل ولكن  يسدةق , ال ينعحل ب  بنفس  
وقررال ابررن  (يكررره ددييررد الفاسررق ويعررحل برر  إال لفدنرر  ) برراب اإلمامرر  , قررال فرري الرردر المخدررار . 

المررراد أنرر  يسرردةق العررحل كمررا , أي بالفسررق لررو ررررأ  يررى , ويعررحل برر  : قولرر : )  ابرردين دةدرر 
ذ: ) وقررال ابررن الومررام  فرري المسرراير . ( ولررذا لررم يدررل ينعررحل ,  يمررع ينفررا  ا قيررد  رردال ثررم جررار واى

ن لررم يسررديحم, وفسررق ال ينعررحل ن لررم يسررديحم فدنرر , ولكررن يسرردةق العررحل, واى ةاصرري  أنرر  ال  و (واى
ثار  الفدن    )...(يجوح الخروج  يي  في هذه الصور  بما في  سفك الدماء واى

ولكان يتاأول , برأن يظيرم النراس فري أمروالوم , ل غيرره أن يردكب فسدا يدعردى أثرره إلرى أمروا :والدسم الخامس
. مثرل أن يةمرل النراس الجبايراع مدرأوال فيورا بمصرالأ العامر  ,  في ذلك بما فيه شبهة الجاوا 

كمرا سريأدي فري  برار  . وال يجروح بر  الخرروج  يير  , ودجرب إرا در  , وةكم  أن  ال ينعحل بر  
 .ابن  ابدين

وحكمه أنه يجو  . وال شبهة جوا  , وليس له في ذلك تأويل , أموالهم  أن يظلم الناس :والدسم  السادس
وأن هااذا , ولااو بقتااال ويجااو  الصاابر أيضااا باال يااةجر لليااه , للمظلااوم أن ياادفب لنااه الظلاام 
فلااو أمسااك اتمااام لاان الظلاام وجااب , باال للاادفاع لاان المااال , القتااال لاايس للخااروج لليااه 

ويجررب  يررى كررل مررن أررراق : ) ال  ررن فرردأ الدررديرن  ابرردين نرراقبررقررال ا.  اتمساااك لاان القتااال
أو ظيرم غيررهم ظيمرا , كأن ظيمورم , ن أبدوا ما يجوح لوم الددال إالدف  أن يدادل م  اإلمام إال 

مثررل دةميررل بعررض الجبايرراع , بخررالف مررا إذا كرران الةررال مشرردبوا أنرر  ظيررم .... , ال شرربو  فيرر 
لةاق الضررر بورا لردف  ضررر أ ر وهاذا حكام المظلاوم الاذي يقاتال  (.م منر الدي لإلمام أخذها واى

أما غيره فهل يجو  له أن ينصر هاذا المظلاوم ضاد اتماام ؟ اختلفات . دفعا للظلم لن نفسه 
فذكر في فتح القدير أنه يجب للام غيار الظلاوم أن يعاين هاذا المظلام و , فيه لبارات القوم 

صاولين والمبتغاي والساراج وذكر فاي جاامب الف, المقاتل حتم ينصفه اتمام ويرجب لن جوره 
ووفااق اباان لاباادين بااين القااولين بااأن . أنااه ال ينبغااي للناااس معاونااة الساال ان وال معاااونتهم 

برراب الباررا  , راجرر  رد المةدررار .  إال فااال و, وجااوب إلااانتهم إذا أمكاان امتنالااه لاان بغيااه 
دي  فيمررا سرريأدي  نررد المصررنف مررن ةررر, وأمررا كررون الصرربر أولررى فرري هررذه الةالررر   (.1/125)
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كيرف أصررن  يررا : قيررع: )وفير , ةذيفر  ابررن اليمران رضرري ا   نومررا أخبرر فيرر   رن أهمرر  الجررور 
ن ضرب ظورك  وأخذ مالك , دسم  ودري  : رسول ا  إن أدركع ذلك؟ قال ( فاسم  وأر , واى

وأما القتال لادفب الظلام فجاوا ه . نوي   ن الخروج( فاسم  وأر : )مفالمراد من قول   يي  السال
وبمااا أن هااذا القتااال , ي للاام االحاديااس التااي تباايح لاان القتااال لاان الاانفس ولاان المااال مبناا

 .للدينا استبراء فتركه أولم , يشابه الخروج صور  
وحكماه حكام اتكاراه  , فيكارههم للام المعاصاي , أن يرتكب فسقا متعديا إلم دين النااس : والقسم السابب

وذلاك , ع  االحوال في الكفر حقيقاة أو حكماا ويدخل هذا اتكراه في ب, المبسو  في محله 
إماا تفضايال لهاا للام شارع , بأن يصر للم ت بيق القاوانين المصاادمة للشاريعة اتساالمية 

وتكاسال لن ت بياق شاريعة اهلل   بماا يغلاب مناه الظان , أو توانيا , وذلك كفر صريح , اهلل 
فاا ن مةاال هااذا , القلااوب  أن العماال المسااتمر للاام خااالا الشااريعة يحاادس اسااتخفاا لهااا فااي

ن لم يكن كفرا صريحا يحيس يكفر به مرتكبه , التواني والتكاسل  . ولكناه فاي حكام الكفار , وا 
, الناه مان ألاالم الادين , بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلد  االذان حال  تاالهم 

وحينئاذ يلحاق  (.1/334)راجاب بااب االذان مان رد المحتاار, وفي تركه اساتخفاا ظااهر باه 
فيجاو  الخاروج للام التفصايل الاذي , وهاو الكفار الباواو ,  هذا القسم السابب بالقسم الةالاس

 .سبق في حكمه
وجواح الخرروج فيومرا مشررور برأن , ثم إن وجوب الخروج في الدسم الثال  والساب  مشرور بالددر  والمنع   

وأما إذا صرار األمرر مرن جراهر إلرى جراهر , إلمام  يرجى  دد اإلمام  لرجل صالأ في  شرور دواجد في  شرور ا
  . فال يجوح الخروج في هادين الصوردين أيضا, مثل اسديالء الكفار  يى المسيمين , أو اسديحم , 

ودأييررد اإلمررام أبرري , ومررا روى مررن خررروج سرريدنا الةسررين بررن  يرري رضرري ا   نومررا  يررى يحيررد بررن معاويرر  
براهيم بن  بد ا  في خروجوم  يى أهم  حمنوم مةمرول  يرى الدسرم ومةمد النفس , ةنيف  حيد بن  يي  الحكي  واى

وا  سرربةان  , وقررد ذكرنررا أن اآلراء يمكررن أن دخديررف فرري دعيررين مررا يبرريأ الخررروج . الثالرر  أو السررادس أو السرراب  
 ( .115-141م / 1دكمي  فدأ الميوم ج)   .أهر[ .ودعالى أ يم

 

 :كفر حكامنا بواحا من بابين لظيمين من أبواب الرد  وهمافكما أسلفنا ف ننا أمام حالة 
 

 .الدشري  من دون ا  واسدبدال شرع ا  بشراه  البشر والةكم بوا باير ما أنحل ا 
 .والي  الكفار من اليوود والنصارى وغيرهم وقدال المسيمين معوم وفى سبيل مصالةوم

 
ال واألفعرررال ومرررا أدررروا بررر  مرررن أسرررباب الخرررروج مرررن ميررر  هرررذا غيرررر مرررا ديبسررروا بررر  مرررن أشررركال مكفرررراع األقرررو 

 .مما يوجب الخروج  ييوم ومداديدوم وقديوم إجما ا كما دددم من األدل . المسيمين

 
************* 
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 :أصال أو ردة. مترتبات كفر الحاكم من لوازم و
 

 .سقو  واليته وب الن إمامته -1
 .وجوب الخروج لليه بالسالو وخلعه -2
 .رواه أحمد(. من بدل دينه فا تلوه:) ال صلم اهلل لليه وسلم. دتهوجوب  تله لر  -3

 .إن منعوه بالسالو هوجوب أو جوا  مقاتلة  ائفت -4

 .وجوب لدم السمب وال الة وجباية االموال له -5

  وال العمل لديه وال مشاركته جريمة الحكم بغير ما أن ل اهلل , وجوب لدم معاونته -6

 .بأ  منصب أو أي شكل -5

 .النه ال يمةل المسلمين... ومعاهداته وأمانه, لهوده ومواةيقه ب الن جميب -3

 للم نصب إمام مسلم بدال لنه و الته بما تقدم من الحقوق , وجوب العمل فورا   -8

 .والواجبات -11
 

الةرراكم ومررا يدردررب  يررى ذلررك مررن ضررياع الةدرروق وفسرراد أنظمرر  الةكررم فرري الرردماء واألمرروال  اردرردادفمسررأل  
ودسررير . سررديناالظررالمين وسررياد  المفسرردين والف واسرردعالءى ذلررك مررن رايرران الكررافرين واإل ررراض ومررا يدردررب  يرر

. يدردرب  يرى ذلرك مرن ضرياع الربالد والعبراد وما. األ داء الخارجين من الكفار والميةدين ودعاون المنافدين معوم
ونزلناا   :دعرالى يدرول ليسع مسأل  فر ي  ثانوي  لريس ليشرريع  فيورا أةكرام وواجبراع وأوامرر ونرواهي؟ كيرف وا 

  .94-النةل ءيعليك الكتاب تبيانا لكل ش
ن أهميوا أكثر الناس اليوم  امدوم و  . خاصدوم فوي مسأل  رهيسي  واى

وهري أنورم لرو اهدردوا وفرق . كما يجب لفع النظر إلى ةال  خرير  مدفشي  بين كثير من أهرل العيرم وأدبرا وم
فرإن هرؤالء . وهو ةال أصبأ العميان يبصرون  بةواسوم وجرو وم وأةروالوم. األدل  الشر ي  إلى كفر الةاكم اليوم

, ولكررنوم يعميررون  نررده, فدررراهم يدرررون بكفررر الةرراكم. ال يندديررون إلررى اإلقرررار بالمدردبرراع السررالف   يررى كفررر الةرراكم
فري صرف  ودةرع  برل قرد يدراديون. الدشريعي  والدضاهي  والدنفيذي , ويدخيون مؤسساد  الكافر , ويدسيمون المناصب

 !.رايد  ولو ذبأ المسيمين وقدل الذين يأمرون بالدسر من الناس
 النواير  لردى  امر  المسريمين و فيوألسباب مردها . رم في أكثر بالد المسيمين وهذا من البالء الذي  م و
, ال يدرراديونومفورم ال يخرجررون  يرى هررؤالء الةكرام الكفرر  المناصرررين أل رداء ا  و . خاصردوم إلرى الجوررل أو العجرح
ما أنوم يدرون بالوجوب ويد ون العجح, فوم إما جوي  بوجوب هذا الددال  .واى

وأن السربب الرذي يظورر , وفى الدةديق في أسرباب ذلرك ومرا يد ونر  مرن العجرح دجرد أن الةديدر   كرس ذلرك
 نر  صريى ا   الرذي أخبرر( الروهن) :لدرد أصراب األمر , بكل جالء هو ما أوجحه صيى ا   يي  وسيم في كيمدرين

ةم يوشاك االمام أن تادالم للايكم كماا تادالم االكلاة  ): رواه أبو داوود في سرنن   الذي يي  وسيم ففي الةدي  
إلم  صعتها فقال  ائال ومان  لاة نحان يومئاذ  اال بال أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم كغةااء السايل ولينا لن اهلل مان 
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الوهن فقال  ائل ياا رساول اهلل وماا الاوهن  اال حاب الادنيا   لوبكم فيصدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل 
وكرهرروا المرروع فدرردا ع  يرريوم . خاصرردوم إال مررن رةررم ا  لدررد أةررب النرراس الرردنيا  ررامدوم و. (وكراهيااة المااوت

اَرَض  : ريش المروع أرةرم منر  كمرا قرال دعرالى, ةكراموم أيديوأ دبوم ذلك  يشا ضنكا  يى .. األمم َوَمانأ أَعأ

كأ  كا  َعنأ ذ  يَشة  َضنأ َِإ نن لَها َمع  ي   . (542من اآلي : رر )  ر 
 

************* 
 

وألاااانهم للااام  أحكاااام الشاااريعة تقااارر باتجمااااع كفااار ورد  مااان تعااااون مااان المسااالمين ماااب الكفاااار:رابعاااا
 :وتوجب  تاله ,المسلمين

ددرردونوا وصرف  اجدمعرروا فكرر  يع. لكرل جمر  ورابررر  ددروم بررين فهر  مرن النرراس مدومراع دررربر بيرنوم مرن أهموررا
وراير  يدراديون . ويصردرون  رن مشرورد . وقياد  أو رأس اجدمعوا  يي  يرأدمرون برأمره.  ييوا ومصية  دوةد بينوم

 اسرمفإذا مرا دروفرع مثرل هرذه المواصرفاع لجمر  مرن النراس أريرق  يريوم .. وهدف مشدرك يسعون لدةديد . دةدوا
راهفررر  )فررإن كرران لوررم منعرر  وشررروك  وقررو  يرردافعون بوررا سررموا  (.راهفررر ) باسررمأو اصررريأ  يرريوم شررر ا . جما رر 

سرالم)فإن اجدمعرع هرذه الراهفر   يرى اإلسرالم واإليمران سرميع (. ممدنع  ذاع شوك  ن الددروا (. راهفر  إيمران واى واى
ن و . كمرا كران ةرال المردردين أيرام أبري بكرر رضري ا   نر  ( راهفر  رد )سموا ,  يى ناقض من نواقض اإلسالم اى

ن خرجرروا  يرررى إمررام شررر ي مرر  دمسرركوم باإلسررالم(. راهفرر  كفررر)كفررارا  أصررال سررموا كررانوا  وبارروا  ييرر  سرررموا , واى
ن خرجوا ليسيب والنوب والددل سموا (. راهف  باغي )  ..وهكذا( راهف  فساد)واى

كرأن .م  وجرود مرن ال دنربرق  يير  صرفادوا معورم. ومن البديوي أن هذه الراهف  دسمى بصف  الاالب  ييوا
م مصرية  ذادير  أو  صربي  قرابر  أو غيرر وأو جمعدر  إلري, أو مكرهرا  يرى الوجرود معورم, ن أةدهم جاهال بوميكو 
وقرد ةصرل هرذا فري غالرب دراري  المسريمين ولرم . فال شك أن  يوجد منافدون في راهف  اإلسرالم ليسروا مرنوم...ذلك

فعون والمندسبون ندالم, صف المسيمينوكذلك قد يوجد في . يسيم من  ةدى جيش رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
أو جاهرل بةرالوم ديربس أمرره . وكذلك قد يوجد في راهف  الكفر مسيم أكره  يى الوجود معوم..لإلسالم ألجل الدنيا

فرري وجررود مررن لرريس مررن الراهفرر  فيوررا  يررى رواهررف الباررا  والمفسرردين والمردرردين  االسرردثناءوينربررق هررذا .  يرريوم
 اجدمعررعأو ةكررم الرايرر  أو الرابررر  الدرري , لشررواذ  ررن الراهفرر  ال يكررون لرر  ةكررم الاالرربء االووجررود هررؤ ..والكررافرين

فيكرررل راهفررر  مرررن هرررذه , وفررري ةكرررم الشرررريع . وال ةكمورررا الشرررر ي بسررربب هرررؤالء الشرررواذ اسرررمواوال يدايرررر .  ييورررا
  والكفرر البرراء  ودجراه رواهرف الررد. فالواجب دجاه رواهرف أهرل اإليمران الروالء والنصرر . الرواهف ةكموا الشر ي

ودجرراه أهررل الشررر والفسرراد الرردف  والددررال ضرردهم إن صررالوا  يررى ديررن أو  رررض أو مررال أو نفررس ألهررل .والمعررادا 
 ..وهكذا..اإلسالم

إنددينرا إلرى الةردي   رن , وةكمورا الاالرب  يرى مرن فيورا مرن الشرواذ  نورا, فإذا ما ادضأ لنا مفوروم الراهفر 
والرذين يدراديون المسريمين مر  رواهرف الكفرر أو الررد  أو , من المندسربين لإلسرالممشكي  أ وان الكافرين والمرددين 

, يدراديون المسريمين برأوامر الةكرام المردردين. خاصر  أولهرك العراميين فري مجرال السرير  والردفاع  نورا.. سوى ذلك
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بعوررا مررن الدررواع سرركري  واألمنيرر  كررالجيش والرردرك والشرررر  وأجوررح  األمررن ومررا يدعمثررل العرراميين فرري أجوررحدوم ال
 ..المسية  وشب  المسية  وما يخدموا من أجوح  دابع 

في هةالء المنتسبين أصال لملاة اتساالم؟ ويادينون بادينهم ويتسامون  التقادهجب افما الحكم الشرلي الو 
تنفياذا , اربهمحاالمسالمين فيقااتلهم وي ااردهم وي ياأتيةام , بأسمائهم و د يةدي بعضاهم بعا  شاعائر اتساالم

وال يمنعه إسالمه أن يقاتل حتم إلم جانب الكفار االصاليين باأوامر أولئاك . مر أسياده من الحكام المرتدينالوا
 أوامرهم؟   بول والدفاع لن مصالحهم و, الحكام الذين أللنوا مواالتهم ونصرتهم للكفار
 :فندول وا  المسدعان وهو يودي السبيل

المةرارب ليمسريمين معر  , العامرل  نرده, لمرداف   رن الرراغوعا, إن هذا الجنردي أو رجرل األمرن أو الشررر 
 :ل  إةدى ةاالع, وم  أولياه  الكفار

فيما ذهب إليه من لداء اتساالم وماواال  الكاافرين , أن يكون هذا التابب موافقا لسيده الحاكم الكافر :أوال  
 .لليه من حرب اتسالم والمسلمين لارفا بأحوال رئيسه متفقا معه مقتنعا بما هو, والعدوان للم شريعة اهلل

 أن يكون هذا التابب يعمل ويقاتل مب سيده وهو غير موافق لسيده في محارباة اتساالم والمسالمين :ةانيا  
 :وهذا له إحد  ةالس حاالت .

جاهال برد  سيده وكفره , أن يكون جاهال باألمر كي  ال يدرك ما يدوم ب  وال يفوم أن  ةرب ليدين وليمسيمين
 (.جاهل)فوو , فاق  ليكافرينون

دوديردا , إن هو لم ينفذ األوامرر, بدوديده بالعداب أو السجن أو الددل, أن يكون مكرها  يى دنفيذ أوامر سيده
 (.مكره)فوو . فعييا ال يسدري  الفكاك أو الورب من 

نمرا , ولريس جراهال وال مجبررا مكرهرا, أن يكون  ارفا برأةوال سريده صرية  دنيوير  مرن موقعر  معورم لم ادخرذواى
 (.مرت ق أو متعصب)سبب دنيوي فوو  أيأو , أو لعصبي  قراب   اهيي  أو ةحبي  أو مذهبي , الكسب والوظيف 

 
 :  ف ن هةالء االصناا االربعة :أما من الناحية العملية

 .العارف الداصد -5
 .المكره -4
 .الجاهل -1
  .المردحق بالبارل -2

برر  مررن مةاربرر  ا  ورسررول  والمررؤمنين وقدررل وسررجن ومرررارد  وأذى الررذين ال يخديفررون  مييررا فيمررا يدومررون 
ويةررراربون شرررعوبوم أو , فورررم َيدد ي رررون ويدَديرررون برررأوامر أسررريادهم وأمرررراهوم ورؤسررراهوم... يرررأمرون بالدسرررر مرررن النررراس

 .غيرها
 

قساام وين, وخالصااة الحكاام الشاارلي فااي هااةالء نااوج ه فااي نقااا  مختصاار  ال تخاارج لاان إيجااا  هااذا الكتاااب
 :الحكم الشرلي إلم مسألتين وهما
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 هل ما حال هؤالء  يى ةكم اإلسالم؟ أم أنوم كفروا وخرجوا من مي  اإلسالم؟: األول
 هل يجوح قدالوم وقديوم أم ال يجوح؟: والثاني

 

فورو . وهرو المددنر  بمرا  يير  أسرياده مرن مةاربر  اإلسرالم والمسريمين ووالهورم ليكرافرين :المسألة االولم فأما 
ولررنفس األدلرر  السررالف  . أصررال  وقنا رر  بررالكفر ولرريس دبعررا ألسررياده, منررافق مردررد كررافر. مررثيوم فرري الةكررم الشررر ي

والمكررره , وهررم الجاهررل, ولكررن يدرراديون معوررم, وهررم الررذين ال يوافدررون أسرريادهم: أمررا النرروع الثرراني. الررذكر فرري ةدوررم
وهرو قدرال المسريمين مر  .  مال مرن أ مرال الكفرر, وم هذافوؤالء يردكبون بفعي. والمدادل ليدنيا ومكاسبوا وروابروا

لرى راهفر  الكفرر, إن قراديوا بديراد  مردرد, فوم بوذا يندمرون إلرى راهفر  الررد , الكافرين إن قراديوا دةرع راير  كرافر , واى
يَن كَ    : وهذا ثابع لدول  دعالى. أصيي ِ ي َسب يل  هللان  َوالنذ  َقات لاوَن  يَن آَمناوا يا وت  النذ  ااغا ِ اي َساب يل  الطن َقات لاوَن  وا يا َفرا

يفا   َطان  َكااَن َضاع  يأ َد الشن َطان  إ نن َكيأ يأ ل َياَء الشن َقات لاوا أَوأ َِ  (11:النسراء ).  وهرذه اآليراع دثبرع أن المرؤمن يدادرل فري سربيل
بيل الررراغوع وأن الددررال فرري وأن الكررافر يدادررل فرري سرر. لراهفرر  اإليمرران اندمرراءوالددررال فرري سرربيل ا   المرر  , ا 

, وأن فا ل هذا ولي ليشيران أمر ا  بددال  وبشر بالنصر  يي . لراهف  الراغوع اندماءسبيل الراغوع  الم  
 .واآلي  صرية  واضة 

إ نن   :فدرال. ومرا هرم  يير  مرن الكفرر وةررب المرؤمنين, وفي يير  أخررى أخبرر سربةان   رن فر رون وراهفدر 

َن َوَها َعوأ و ينَ  َماَن وَ ِ رأ َما َكاناوا َخاط  ناوَدها فجم  لفر رون ووحيرره ومعاونر  وناهبر  هامران ولجنروده  (.9: الدصم)  جا
جعرل  -فر رون أي-فورو. الكفرر برا  وةررب المرؤمنين ومعيوم أن خريه  فر ون هري  خاطوين : نفس الصف 

 :فشميدم الصف , ننفس  ربا يشرع ويعبد واسدخف قوم  فأرا وه إنوم كانوا قوما فاسدي
 

 (  المقاتال للادنيا لان للام, المكاره,  الجاهال) : وأما الحكم التفصيلي لهةالء الجناود الاذين يقااتلون الياوم
 :فهو ما يلي واهلل تعالم أللم

 افدرراضهرذا  يرى ] حاال رةساائه وماا للياه, الجاهل جهال حقيقيا يمنعه من إدراك ما هو لليه من الحال
وال , ال يسردري  فررارا مرن  مير , واألذى مورددا بالددرل, وكرذلك المكرره إكراهرا ةديديرا فعييرا. [وجود مثل هرذا الجورل
كرراهوم, فورؤالء قرد نرم  يمراء أهرل السرن  والجما ر . هجر  من مكان إجباره  (إن كران ةديديرا)  يرى أن جويورم واى
( أنوررم مررن راهفرر  الكفررر), امو فيبدررى لوررم ةكررم اإلسررالم  يررى ظرراهره مرر  بدرراء ةكموررم العرر يعدبررر لوررم  ررذرا شررر يا

 .كفرا  ينيا لكل واةد من راهف  الكفروال يعنى هذا . ألنوم معوم
أي أو الاو ن أو الحا ب أو القبيلاة أو أو لعصابية للقاوم , االرتا اق وأما المقاتل للدنيا للكسب والوظيفة أو 

فورذا الجنردي لريس . ار ويعراونوممر  ةراكم كرافر ظرالم يروالي الكفر, وهو يعرف أن  يدادرل المسريمين. راب ة لصبية
أو  دم الدخول في  أصال لو , أو الفرار من , بل هو مخدار يسدري  درك  مي , جاهال باألمر وال مكرها بالدوديد

فورو كرافر , وقادرل المسريمين مرن أجرل الردنيا, براآلخر الردنيا  اشردرىفورذا منرافق , وقد دخير  لألسرباب الدنيوير . أراد
وأما قصد الدنيا والمكاسرب فيريس مرن األ رذار الشرر ي  ,  ل  من جول أو إكراهال  ذر . فرينيدادل دةع راي  الكا

و ردم الدصرد , لوالدأوير, واإلكرراه, الجورل)فورذه األ رذار معروفر   نرد أهرل السرن  والجما ر  وهري . في فعرل الكفرر
َنا   :يدول دعالى باآلخر يا ففي أمثال هؤالء الذين اشدروا الدن ...شرةوا إن شاء ا  سيأديوهذه , (ليفعل َوإ ذأ أََخذأ
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دا  َْ ا اتامأ َتشأ تامأ َوأَنأ اَررأ امن أَقأ ُا مأ  كا َياار  انأ د  مأ م  فاَسكا وَن أَنأ جا ر  مأ َوال تاخأ َماَءكا وَن د  ف كا مأ ال َتسأ اَقكا َُ ي تالااوَن  * ونَ م  الء  َتقأ اتامأ َهاؤا امن أَنأ ُا

ا مأ م  كا انأ يقا  م  َِر  وَن  جا ر  مأ َوتاخأ فاَسكا مأ ب ااأَنأ  ْ وَن َعلَايأ مأ َتَظااَهرا ه  َياار  اَو إل  نأ د  مأ َوها وها َفاادا مأ أاَسااَرى تا َوان  َوإ نأ َياأأتاوكا ادأ م  َوالأعا
ُأ

َعالا َذل ا ََِماا َجاَزاءا َمانأ َيفأ ٍض  وَن ب اَبعأ فاارا َتااب  َوَتكأ ض  الأك  ناوَن ب َبعأ م  تاؤأ َِ ْامأ أَ َراجا مأ إ خأ كا م  َعلَيأ َحرن مأ ما كا انأ ا إالَك م  ِ اي خ  ي   زأ
َملااونَ  ا َتعأ ِ ٍل َعمن ا ب َغا وَن إ لَى أََشدِّ الأَعَذاب  َوَما هللان ق َياَمة  ياَرده َم الأ َيا َوَيوأ نأ َيا  * الأَحَياة  الده نأ ا الأَحَيااَة الاده اَتَروا يَن اشأ أاولَو اَك الناذ 

ونَ  َصرا مأ يانأ ْاما الأَعَذابا َوال ها َِال ياَخفنفا َعنأ خ َرة   وقد روى اإلمام مسيم رةم  ا  من ةدي  أبري ,  92-91:البدرر   ب الأ
, مان خارج مان ال الاة وفاارق الجمالاة فماات) :هرير  رضي ا   ن   ن النبري صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال

لهاد  لاذيفاجرهاا وال يتحاشام مان مةمنهاا وال يفاي  ومان خارج للام أمتاي يضارب برهاا و. مات ميتة جاهلية
 (.ني ولست منهلهده فليس م

 .هل يةكم لوم بالكفر أم باإلسالم, هذا من ةي  ةكموم الشر ي النظري
 

فورو إيجراحا , وهي ةكم قدال هؤالء المندسبين لإلسالم المداديين ليمسريمين مر  الكرافرين :وأما المسألة الةانية
 :وا  دعالى أ يم يييكما 

مرا    ولرم يكيفر  ا , وال يجب  يرى المسريم, لمسيمينكل من قادل المسيمين م  الكافرين فددال  واجب  يى ا
  .وال المكره من العامد, من دمييح الجاهل من الداصد, ال يسدري 

وقررد اسرددل العيمرراء بةرردي   .540 –البدرر   وقاااتلوا ِااي ساابيل هللا الااذين يقاااتلونكم وال تعتاادوا :برل قررال دعرالى
ةدرى إذا ,  صيى ا   يي  وسيم أخبر  ن جريش يارحو الكعبر ا   نوا الذي جاء في  أن رسول ا  رضي اهش  

يخررهم وفريوم  يا رسول ا  كيف يخسف بأولوم و: فدالع  اهش , يخرهم كانوا ببيداء من األرض خسف بأولوم و
يخرررررهم  فأخبرهررررا رسررررول ا  صرررريى ا   ييرررر  وسرررريم بأنرررر  يخسررررف بررررأولوم و,  بيرررردهم وأسررررواقوم ومررررن لرررريس مررررنوم

صةيأ مسيم قرال رسرول ا   فيوفي رواي  أم سيم  رضي ا   نوا كما جاء . الديام   يى نيادومويةشرون يوم 
: فديرع (يعوذ لائاذ بالبيات فيبعاس إلياه بعاس فا ذا كاانوا ببياداء مان االر  خساا بهام ):صيى ا   يي  وسيم 

يبعاس ياوم القياماة للام يخساا باه معهام ولكناه ):فكيف بمرن كران كارهرا؟ قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
ممرن قصرد المسريمين برالةرب مرر  , فاسرددل العيمراء بورذا الةردي   يرى قدرل الجاهررل والمكرره وغيرر الداصرد. (نيتاه

 .ويبعث  ا   يى نيد  معذورا إن كان ل   ذر, الكافرين
فكيرف , لخسرفلرم يميرحه مرن ا –وهرو الدرادر لرو شراء  يرى دمييرح المكرره والجاهرل -إذا كران ا : فدال العيماء

 !لعبيد ا  أن يميحوه من الكافرين وهو يدادل معوم؟
, هررو مررن العدوبرر  الددريرر   يررى وجررود المسرريم فرري سررواد الكررافرين أو الظيمرر , فوررذا الخسررف برر  أو قديرر  معوررم

 .إن كانع صالة  نفعد  في اآلخر , وال يظيم  ا  فيبع   يى نيد , فيأخذه العداب معوم
وقررد دكيررم ( مسرريم صرراهل)هررو فررى أةسررن أةوالرر  , م  يررى المسرريمين يريررد بوررم األذىفالورراج, و يررى كررل ةررال

 .العيماء في ةكم  الذي سنشير إلي  في يخر هذه الفدر 
 

 : فالخالصة
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 وسرريرد  إلرى ا  .فيجب  تالاه أو يجاو , فظاهره مقاتل مب الكافرين. نحن لنا الظاهر واهلل يتولم السرائر
فدرد روى البخراري رةمر  ا  دعرالى فرى كدراب الشرواداع مرن صرةية   رن . م الديامر إن كانع صالة  نفعد  يو , 

لهااد رسااول اهلل صاالم اهلل  فاايإن أناسااا كااانوا يةخااذون بااالوحي )  :ا   نرر  أنرر  قررال رضرري مررر بررن الخررراب 
ن الوحي  د . لليه وسلم نماا نأخاذكم اآلن بماا ظهار لناا مان ألماالكم, انق بوا  أمنااه  ,فمان أظهار لناا خيارا, وا 

, ومن أظهار لناا ساوءا لام نأمناه ولام نصاد ه. سريرته فياهلل يحاسب , يءوليس إلينا من سريرته ش. و ربناه
ن  ال أن سريرته حسنة  (.وا 

وأن  . إن كان م  المرددين( راهف  الرد )وأن  من . إن كان م  الكفار( راهف  الكفر)فالةكم العام ل  أن  من 
الفدررر  الداليرر  إن  فرريوسرريأدي الدفصرريل  ررن أ ررذار المكرررهين والجرراهيين . وررم وهكررذاإن كرران مع (راهفرر  الباررا )مررن 

 . شاء ا 
 

 :واهلل المستعان  ولم يد من الوضوو نقول
مررن , وربمررا صرريوا أو صرراموا, ويدسررمون بأسررماهوم وييبسررون لباسرروم, إن هررؤالء الررذين يح مررون أنوررم مسرريمين

أمرررر صررردر إلررريوم مرررن  أيثرررم ينفرررذون ..رردوم أو اسررردخبارادومالرررذين يعميرررون فررري جيررروش ةكرررام المسررريمين أو شررر
وقرد ربراهم أسرريادهم  يرى ذلرك وأخررذوا , ويريعرونوم  رن قنا ر  أو جوررل أو إكرراه , ةرالال كران أم ةرامررا, رؤسراهوم

ويدراديون إلرى جانرب جيروش , يدافعون  ن ةكام كفر  ظيمر  فسرد ,  فإنوم كما هو معيوم.  ييوم العوود والمواثيق
ويعميون إلى جانب , كما هو ةاصل اليوم من جيوش دركيا وباكسدان وبعض البالد العربي  واإلسالمي , رينالكاف

ويةرسررون قوا رردهم , ن وغيرررهم مررن الكفررارياألوروبيرر أجوررح  أمررن واسرردخباراع اليوررود والنصررارى مررن األمريكرران و
ومراكررررح نشررررر الررررد ار  والفسرررراد , مينبررررل ومراكررررح دنصررررير المسرررري, والدجاريرررر ,  يومراكررررحهم الدبيوماسرررر. العسرررركري 

 , هررررررررررررررررررررل قديرررررررررررررررررررروا مسرررررررررررررررررررريما, وال يبررررررررررررررررررررالون فرررررررررررررررررررري سرررررررررررررررررررربيل دنفيررررررررررررررررررررذ أوامررررررررررررررررررررر أسرررررررررررررررررررريادهم...والمجررررررررررررررررررررون
 ..أو اندوكوا ةرماع بيوع وأ راض المسدضعفين, أو يدموا رفال, مسيم  امرأ أو شردوا , أو رو وا مؤمنا

, الداخيير  االندالبراع فري, وأن يضررب بعضروم رقراب بعرض, بل دراهم مسدعدين ألن يةارب بعضوم بعضا
ةي  كثيرا ما ددةارب دول إسالمي  ! البيدان المدجاور  فيالةروب األهيي  الناشب  بين ةكاموم الرواغيع  فيأو 

فنررراء , سرررفك دمررراء بعضررروم فرررييخيصرررون !( المسررريمين)فدررررى هرررؤالء الجنرررود . أو  ربيررر  مررر  بعضررروا وفرررى أسرررر واى
أو  يى الصراع  يرى األراضري واخردالف , وم هو  يى سيران ميوكومو موم قدال!  ون اإلسالموهم يدّ ! بعضوم

ألنورم دربروا  يرى را ر  الميروك . باررل انردةارأو , ةرق السردعالءولريس . لدكون العح  لفرالن أو فرالن, السياساع
 .والرؤساء والوالء ليورن أو الدوم أو الةحب

كمرا . مداديين إجمراال لورم ةكرم رايرادوم ورراهفدومأن هؤالء ال –وا  دعالى أ يم  –فالةديد  الشر ي  الناصع  
األمريكرران والكفررار  رايرر ومررن قادينررا دةررع , ندرراديوم بصررفدوم راهفرر  رد , ةرراكم مردررد رايرر فمررن قادينررا دةررع , أسرريفنا

 ..نداديوم بصفدوم راهف  كفر
 ا   يرى أننررا المرر  الدنبير  المورم جرد, وال يردفنون مر  المسريمين, و يرى هرذا فرال يجروح أن يصريى  يررى قردالهم

نمرا  امرد , نةكم بالكفر العيني  يى كل فرد منوم كمرا ددردم إال إذا  يمرع منر  بينر  بأنر  لريس جراهال وال مكرهرا واى
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مروال ألسريادهم الكفرار مرن أمريكران وغيررهم فورذا نةكرم بكفرره , ومن  يم من  أن  موافق ألسياده المردردين . قاصد
إلررى يخررر أةكررام ... وال يررر  مسرريما وال يورثرر , واجرر  مررن مسرريم  بارررلفح , ويأخررذ أةكررام ذلررك, ورددرر  ةيررا وميدررا

 .المرددين
فرري فدررواه الشرروير  بددررال اإلنجييررح .5419المدرروفى سررن  ,  يدررول الشرري  أةمررد شرراكر مةررد  الررديار المصررري

جير  م فريوةكم من أ انوم من المسيمين والدي نشررها , والفرنسيين ومن شابووم ممن ا ددى  يى بالد المسيمين
 :الودي النبوي

 
. والكفار الصاراو, فهاو الارد  الجامحاة. ل أو كةار, نوع من أنواع التعاون بأي, أما التعاون مب اتنجلي ]

وال مجاملاة , وال سياساة خر ااء, وال ينجي من حكماه لصابية حمقااء, وال ينفب معه تأول, التذارال يقبل فيه 
إال مان جهال أو .الكفار والارد  ساواء فايكلهام . أو  لمااء أو حكوماات, سواء أكان ذلاك مان أفاراد. النفاق هي

إن أخلصاوا مان  لاوبهم , فأولئك لسم اهلل أن يتوب لليهم, وأخذ سبيل المةمنين, أخ أ ةم استدرك أمره وتاب
بقعااة ماان بقاااع االر  إذا تعاااون مااب ألااداء  أي فااي, أال فلاايعلم كاال مساالم)...( هلل ال للسياسااة وال للناااس 

أو , باأي ناوع مان أناواع التعااون, من اتنجلي  والفرنسيين وأحالفهام وأشاباههم, بدي المسلمينمستع, اتسالم
الادين إن فعال  فايفضاال لان أن ينصارهم باالقول أو العمال للام إخاوانهم , سالمهم فلام يحااربهم بماا اسات اع

صاام فرضاا أو أو , أو ت هار بوضاوء أو غسال أو تايمم ف هاوره با ال, شيئا من ذلك ةم صلم فصاالته با لاة
ف كاتااه با لااة , أو أخاارج صااد ة ت ولااا, أو أد  ال كااا  المفروضااة, أو حااج فحجااه با اال, نفااال فصااومه با اال

بال للياه , ليس له فم شيء من ذلك أجر, أو تعبد لربه بأي لباد  فعبادته با لة مردود  لليه, مردود  لليه
مان كال لبااد  تعباد بهاا , الادنيء فقاد حاب  لملاهأال فليعلم كل مسلم أناه إذا ركاب هاذا المركاب . اتةم والو ر
ومعااذ اهلل أن يرضام بهاا مسالم حقياق بهاذا الوصاا . حمأ  هذه الارد  رضاي لنفساه في, سيرتكلربه  بل أن 

, معلاوم مان الادين بالضارور , وفم  بولها كما هو باديهي. صحة كل لباد  فيذلك بأن اتيمان شر  . العظيم
فاارأ ب ا) :وذلك بأن اهلل سبحانه يقاول . نال يخالا فيه أحد من المسلمي اَو إلَوَمانأ َيكأ َقادأ َحاب َط َعَملااها َوها َِ يَماان  

ينَ  ر  َن الأَخاس  خ َرة  م  أن , أال فليعلم كل مسلم كال مسالمة)...(  اآلخر  من الخاسرين فيوهو  (5: المائد ) ( ِ ي الأ
ال يلحقاه , ج منهم ف واجاه با ال ب الناا أصاليامن ت و . هةالء الذين يخرجون للم دينهم ويناصرون ألداءهم

وأن ماان كااان ماانهم . ماان ةباوت نسااب وميااراس وغياار ذلااك, وال يترتااب لليااه أي أةاار ماان آةااار النكاااو, تصاحيح
لام ديناه, مت وجا ب ل  واجه كذلك لام تكان , وحاارب لادوه ونصار أمتاه, وأن من تاب منهم ورجاب إلام رباه وا 

. وال هي فاي لصامته, ارتد وهي فم لقد نكاحه  وجا له التيولم تكن المرأ  , ت وج بها حال الرد  التيالمرأ  
. فيعقد لليها لقادا صاحيحا شارليا كماا هاو باديهي واضاح. وأنه يجب لليه بعد التوبة أن يستأنا  واجه بها

حمااااأ  هااااذه الاااارد  أن  ااااد ب اااال  فاااايرتكسااااوا ااهلل بااااأ واج  ابااااتالهنأال فليحاااات  النساااااء المساااالمات الالتااااي 
ةم يت وجوهن ,ليسوا لهن بأ واج حتم يتوبوا توبة صحيحة لملية,للم هةالء الرجال وصرن محرمات,هننكاح

أو ,أال فليعلم النساء المسلمات أن من رضيت منهن بال واج من رجل هذا حاله وهي تعلام حالاه. واجا صحيحا
اهلل أن ترضاام النساااء  ومعاااذ. رضاايت بالبقاااء مااب  وج تعاارا فيااه الاارد  فاا ن حكمهااا وحكمااه فااي الاارد  سااواء
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 ئفلينظاار كاال اماار  )...(أال إن االماار جااد  .والنساااب أوالدهاان شاايئا ماان هااذا, المساالمات النفسااهن واللراضااهن
اندوى الشاهد من كالم اإلمرام المةرد  رةمر   .[وليكن سياجا لدينه من لبس العابةين وخيانة الخائنين, لنفسه 

 (.كرأةمد شا –كيم  الةق )ندال   ن كداب  . ا 
ذاع  فريالبرراء  والروالء و,مرن قوا رد الةاكمير    .ذاع الصي  بالعديد  وأصول الدين, فوذه األةكام الشر ي 

ن األمان  كما كررنا مدعيدر  فرى أ نراق  يمراء كرل بيرد أن يبينوهرا لينراس وال يكدمونورا.ليسع مساهل فر ي , ا  , واى
أنورا مسرأل  إيمران وكفرر قرد دررال مهراع اآلالف مرن البشرر  ذلرك. رغب  فى مرا  نرد السرالرين أو رهبر  ممرا لرديوم

 .الذين يداديون فى سبيل الراغوع ويةسبون أنوم مسيمين
 : خاص  من قبل كل  الم وقاهد ودا ي  مسيم وبصدق وصراة  ورجول  ويجب اإلجاب   يى أسهي  هام 

نرقى باقدصادنا ونسدثمر ثروادنا  هل نريد أن ننوض بأمدنا؟ هل نريد أن ندةرر من مسدعمرينا؟ هل نريد أن
 ونسدرد ةدوقنا؟ هل نريد أن نداف   ن أنفسنا ضد مخديف أنواع الكافرين؟

 دةكمنا؟ الديقوانين الكفار  وقبل ذلك هل نريد أن نةكم بشريع  ا ؟ وندخيم من شراه  النصارى و

. المسيمين من مساهل هذا الكدابفوو ليس معني بما يوم ! فإذا كان جواب أةدهم  يى هذه األسهي  بالنفي 
 .بل ال يكون مدرجا  يى قاهم  المسيمين

فإن المساهل السابد  و يى رأسوا مسأل  كفر ورد  , وأما إذا كان الجواب كما هو مفدرض من كل مسيم بنعم
سرراهل وفررى وبالدررالي قدررال جنررودهم دررأدى  يررى رأس ديررك الم, ومسررأل  قدررالوم مرر  أوليرراهوم, الةكررام المررواليين ليكفررار

 .وال شك شر ا و دال ومنردا فى ذلك, مددمدوا

ن من نافلة القول يحاربونناا  أن نعلم أن االمريكان الياوم ال, ومن المعلوم من العقل والبصر بالضرور , وا 
وهم يدفعون باآلالا من المنتسبين لإلسالم من هةالء  ! وال يواجهوننا للم االر  بجنودهم إال  ليال ,مباشر 
لان أيماانهم ولان , يقااتلون مان باين أياديهم ومان خلفهام, الجهال والمكارهين والمرت  اة والمناافقين و الضالل
. باكستان فيويحصل اليوم معنا أيضا , أفغانستان  فيكما حصل معنا , بأمر من أسيادهم المرتدين, شمائلهم

تفعال وكماا . ق لألمريكاانحياس دخلات الجياوش العربياة واتساالمية تفاتح ال ريا, حرب الكويت فيوكما حصل 
 واالردن وباكساتان, وبخادمات جياوش دول الخلايج العرباي,  ييناالعراق بالجيش والعمالء العار  فيأمريكا اليوم 

 .وسواها 
وكال , ودالياة إلام اهلل, فيعارا كال لاالم, للعلمااء والشاباب المسالم, وأما للام صاعيد م اارد  االمريكاان

لايس , بيته وأهله ويكشا سوأ , ب ليال ويجره بةياب النوم إلم السجنأن الذي يضرب لليه البا, شاب مجاهد
نما من بني جلدته  الاذيالسجن؟وهل القاضاي  فيفهل الجالد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم ! أمريكيا وا 
باتلادام أو الساجن؟وهل الاذين ينفاذون هاذه االحكاام؟؟ هال كال مان سابق مان , يحكم لليه بغيار ماا أنا ل اهلل

إنهم من المرتادين والضاالل مان بناي ! ةالء هم من اليهود واالمريكان؟؟ أم من الذين ي لمون أنهم مسلمين؟ه
ونبايح لهام أموالناا ودمائناا؟ وبالتاالي يضارب اليهاود , أم سنسالم إلايهم دينناا وألراضانا, فهال سانقاتلهم.  ومنا

 .نوبالدنا ويفعلون بنا ما يشاة  فيواالمريكان والصليبيون جذورهم 
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 :وأمر ا  واضأ. يجب أن نداديوم دفا ا  ن دين ا  والمسدضعفين
  سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ِيوقاتلوا    540 –البدر. 
  َين اَدان  الناذ  لأ َجاال  َوالنَِّسااء  َوالأو  اَن الرِّ َعف يَن م  َتضأ ِ ي َسب يل  هللان  َوالأماسأ مأ ال تاَقات لاوَن  َناا  َوَما لَكا َيقاولااوَن َربن

كَ  نأ انأ لَادا َعالأ لََناا م  َك َول ّياا  َواجأ نأ نأ لَدا َعلأ لََنا م  ا َواجأ َْ لا ال م  أَهأ
َية  الظن ه  الأَقرأ نأ َهذ  َنا م  جأ ر  ايرا   أَخأ يَن آَمنااوا *  َنص  الناذ 

ِ ي َساب يل  ا وا ياَقات لاوَن  يَن َكَفرا ِ ي َسب يل  هللان  َوالنذ  َطان  ياَقات لاوَن  ايأ اَد الشن َطان  إ نن َكيأ ايأ ل َيااَء الشن َقاات لاوا أَوأ َِ وت   ااغا لطن

يفا     .(11 /11:النساء) َكاَن َضع 
ولسررنا بصرردد قضررايا الرررأي والةرررب , ونيفررع النظررر إلررى أننررا هنررا بصرردد معرفرر  الةكررم الشررر ي لددررال هررؤالء 

ه  ن قدال األمريكان والكفار فذلك مدروك لداد  الجواد وددديم ذلك أو دأخير , من قدالوم هجوما أم دفا ا, والمكيد 
 .بةسب مددضياع الضرور  والمصية , وأمراء الةرب من المسيمين

 
************* 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  155  [  
 

 
 :؟  عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهلي هل

. مةرما يدردب  يي  الكفر جاهال بأن  فعل, فوو كما قينا أن يددم المسيم  يى فعل الكفر, أما العذر بالجول
وأنر  يدادرل , معدددا أن رهيس  ولي أمر مسريم, ةال  مثالنا أن يددم هذا الجندي المسيم  يى قدال المسيمين فيأي 

وكأن يجول أن  . بةي  يكون جوي  هذا ةديديا(. مفسدين, باا  )أو مسيمين مسدةدين ليددال , ناسا غير مسيمين
 . وم كفار جاؤوا لمسا د  رهيس  المسيم ضد من يجوح قدالوم شر اأو يظن أن, يدادل م  الكفار 

فدادرل المسريمين مر  الكرافرين وهرو ال يردري ةرال رهيسر  , فان دوفر مثل هرذا الجورل المفدررض لورذا الجنردي 
لرو  .ال نةكرم بكفرره  ينرا , فوذا قد يعذر بجوي   نرد ا ... ومن مع  وال ةال المسيمين المظيومين الذين يداديوم 

 .ثبع لدينا ل  مثل هذا الجول
لورررؤالء الجنرررود والضررربار والشررررر  واإلسررردخباراع المدررراديين ليمسررريمين , فورررل يدررروفر مثرررل هرررذا الجورررل اليررروم

وساهل  اندشارهل يعدل هذا م  ! بأوامر هؤالء المرددين إلى جانب وبدياد  جيوش اليوود والنصارى؟, والمجاهدين
باإلضرررراف  إلررررى قيررررام ! والصررررةف والمجررررالع؟, الدشرررروش  و, والديفحيونرررراع,  مررررن اإلذا رررراع, اإل ررررالم المخديفرررر 

ةدرى ! كل مكان  ن هرذه الدضرايا فيوةدي  الناس , المساجد  فيوالخرباء , الشوارع فيالمسيمين بالمظاهراع 
سراهوم وسرفور ن, وفسراد الةكرام وكفررهم وفجرورهم, يمكن الدرول اليروم برأن ربيعر  المعركر  برين المسريمين والكرافرين

ومةراربدوم ليمسراجد والعيمراء والشرباب , وةكمورم بايرر شرريع  اإلسرالم ووالهورم ليكفرار, وفضاهأ أبناهوم وأقرباهوم 
فرإن كران فررى . كرل برالد المسرريمين ومنورا باكسردان فري, قرد صرارع معيومرر  لكرل أةرد. الر ...المسريمين المجاهردين

ندادير  وجوبرا أو . فورو معرذور بجوير  وا  دعرالى أ يرم!! األمرورهؤالء الجنود من بياع ب  البالهر  أن يجورل هرذه 
 . ويبع   يى نيد ,  ا  وقد ينفع   ذره  ند, جواحا 

 
 :؟  عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين باإلكراههل ي

. وألنرر  العررذر الشرراه , ألنرر  األهررم –رغررم رغبدنررا باإليجرراح  -مررن الدفصرريل يءبشرر, سررندوقف مرر  هررذا العررذر
ولكرررن . يعدرفرررون برررإدراكوم ليواقررر , عظرررم هرررؤالء الجنرررود والضررربار العررراميين فررري الجررريش والشررررر  وقررروى األمرررنفم

برررأنوم مكرهرررون ومجبررررون  يرررى قدرررال المسررريمين برررأوامر , يعدرررذرون أو يعدرررذر مرررن يررردف   رررنوم صرررف  الررررد  والكفرررر
, بعررض الرردول العربيرر  واإلسررالمي  فرريكمررا ةصررل .  إلررى جانررب وبديرراد  الكررافرين, أسرريادهم المردرردين أو الظررالمين

 .فساقوا  بيدهم الجنود لذلك, ةي  ساقع أمريكا  بيدها الةكام لددال المسيمين

 :فينر ذلك! فول يمكن قبول  ذر هؤالء باإلكراه ؟ 
 

 :اتكراه شرلا
. نرر كررراه  ةررال حوال اإل فرريوال يفعيرر  , والم كررره هررو المجبررور  يررى فعررل أو قررول شرريء اليريررده, هررو اإلجبررار

 م  54ج, فررى برراب اإلكررراه, شرررح صررةيأ البخرراري فرريفرردأ البرراري , كدابرر  الجييررل فررييدررول اإلمررام ابررن ةجررر 
 : وشرور اإلكراه أربع . هو إلحام الاير بما ال يريده: اإلكراه : ] 191
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 .والمأمور لاج ا لن الدفب ولو بالفرار. أن يكون فالله  ادرا للم إيقاع ما يهدد به: االول
 .أن يغلب للم ظنه أنه إذا امتنب أو ب به ذلك: الةانم
ويساتةنم . ال يعاد مكرهاا, إن لم تفعل كذا ضربتك غادا: فلو  ال له, أن يكون ما هدده به فوريا: الةالس

 .أو جرت العاد  بأنه ال يخلا, ما إذا ذكر  منا  ريبا جدا
: ويقول,  ل نا فأولج وأمكنه أن ين عكمن أكره للم ا. اختيارهأال يظهر من المأمور ما يدل للم : الرابب

 .هاأ .[فيتماد  حتم ين ل,  أن لت
 

 :بةي , من أجبر  يى فعل ماال يريد: أن المكره هو , فالمسدخيم من كالم  رةم  ا 
نما باإلجبار الةديدي هباخديار أن  ال يريد هذا الفعل :  أوال    .واى
 .ف  اإلكراه اجح  ن د, االسدجاب أن  ال يسدري   دم :  ثانيا  
 . أن  ال يسدري  الدخيم ممن أكره  بفرار أو بوجر  أو نةوها:  ثالثا  
 ..أن  يديدن وقوع الدوديد قريبا وبالدأكيد: رابعا  

 .لمصية  أو شوو , أن ال يدمادى بالفعل إن حال  ن  اإلكراه: خامسا  
 

ويودرك , فيسرفك دمراءهم, مسريمينثرم يدصرد قدرال ال, فول دنربق هذه الشرور  يى هذا الذي يرح م أنر  مسريم
يجرررب أن يسرررأل هرررذا الجنررردي أو ! برررأوامر المردررردين وصرررةب  األمريكررران والكرررافرين؟, وينورررب أمررروالوم, أ راضررروم

دبرأدرر  إن كرران , أسررهي  دةرردد إجابادوررا, لرريعيم هررل هررو مكررره أم غيررر مكررره. بضرر  أسررهي , الشرررري أو رجررل األمررن
 . يي  بعدم العذرالةكم  أوفعيد  المكفر  هذه  فيمعذورا 

باخديرراره أم مجبرررا؟ وهررذا يخديررف مررن دولرر  إلررى , الجرريش أو الشرررر  أو االسرردخباراع الجنررديهررل دخررل هررذا 
برل يةدراج , اخديراراوهنراك دول يكرون دخرول هرذه الدرواع , هرذه الدرواع فيفوناك دول دجند الشباب إجباريا  أخرى

 . رشو  والنوب والاصب ألموال الناسلما فيوا من المكاسب وفرم ال! إلى الواسر  والرشو 
 أم ال يسدري ؟, يكره  يي  بعد أن رأى ما, من  مي  هذا االنسةاب و االسددال هل يسدري  هذا الجندي 

أو الوجرر   نورا إن لرحم األمرر أم ال , بيده في باالخدفاء, االسددال هل يسدري  الفرار من  مي  إذا لم دمكن  
 يسدري  ؟

 ومديدن بوقوع العداب ب  أم ال ؟, إن لم ينفذ األوامر, هل هو مودد فعال

 .دةديدا لرغباد  ومصالة  أم لإلكراه! هل يدمادى بالددل والنوب وهدك األ راض
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 : ضية اتكراه فيأمور أخر  يجب بيانها 

 برر ولريس  -باخديرارهدخل الجريش والشررر   أي - ندما قام مد ي اإلكراه بوذا العمل مخدارا مدرو ا :أوال  
هل كران يعيرم أن  مير  يددضري إكراهر   يرى فعرل مرا ةررم ا  أم ال؟ فرإذا كران يعيرم أنر  سريكره -الدجنيد اإلجباري

لرم يكرن إكراهر   رذرا , ثرم أكرره مرن بعرد. ةاللورا وةرامورا بةكرم نظرام الجريش والشررر  واألمرن!  يى دنفيذ األوامر
ةرال هرذه  اشردواروذلك من , الكفر أو الظيم أو ما ةرم ا  ألن  أقدم مخدارا  يى ما يعيم أن  سيكره في   يى, ل 

, بمن دخل أرض قوم يكرهون مرن سراكنوم  يرى الكفرر, وقد ضرب العيماء مثال لوذه الةال ! المؤسساع وأ مالوا
هرذه الدرواع  فريفورل يعيرم مرن يدرروع . لم يكرن اإلكرراه  رذرا لر  .. ثم دخل فأكرهوه, وهو يعيم قبل أن يدخل بذلك

لم يكن  ذره باإلكراه , قبل أن يكره, أن  سيددم  يى هذه األ مال أم ال يعيم؟ فإذا كان يعيم ما سيكيف ب , ارامخد
 . ولو أكره فعال  يى  مل يكره , مدبوال

 
 :المكره نولان: ةانيا  
 :من يكره للم  ول أو لمل كفري ال يةذي به غيره من المسلمين .1

نمررا يدرردم  يررى مررا ينررددض الرردين بفعيرر وهررو كرراره كمررا أكررره سرريدنا  مررار بررن ياسررر دةررع الدعررذيب ,   أو قولرر واى
البهرر ةدرى كراد يويرك  فريبعرد أن قديروا أبراه وأمر  و غرروه ,  يى النيل من رسول ا  صريى ا   يير  وسريم مجبررا

 ) :درالف, وجعيورا رخصر  ليمسريمين .فعذره رسول ا  صيى ا   يي  وسريم وأجراحه, فدال كيم  الكفر. من الدعذيب
وأن اإلكررراه  ررذر لمررن فعيرر  وقيبرر  , ةالرر  اإلكررراه وأكثررر أجرررا فرريوبررين أن العحيمرر  والصرربر أولررى (. إن  ررادوا فعررد

وهكررذا لررم يدبررل اإلمررام . ولررم يدرريدن وقو رر , ةررين لررم يدبررل العيمرراء العررذر ممررن هرردد بالعررذاب فرري. مرمررهن باإليمرران
إال   :درول بخيرق الدررين لمرا هرددهم وا درذروا بدرول ا  دعرالىأةمد بن ةنبل  ذر العيماء الرذين أجرابوا الةراكم لي

إن  مرارا ضرربوه وأنردم  ) :قال اإلمام أةمرد , وبةدي   مار رضي ا   ن   من أكره وقلبه مطمون باإليمان
واسردجاب , كان قد ضعف ليدوديرد, وهو إمام جييل من المةدثين, ولما اةد  يةيى بن معين( قيل لكم سنضربكم

ولرم يكيمر  بدير  (. يدرول لري أكرره ولرم يضررب سرورا واةردا) :رفض اإلمرام أةمرد ةجدر  وقرال.. ذر بوذا العذروا د
أمدنرا  فيرةم  ا  وأكثر !! واإلمام أةمد  يى فراش الموع, ولم يرد  يي  السالم لما سيم  يي  ابن معين,  ةياد

أو , ه مررن العيمرراء أن اإلكررراه هررو بالدوديررد بالددررلو ررن غيررر ( ال إكررراه إال بالسرريف) نرر  قولرر  :وقررد روي! مررن أمثالرر 
 . وال يسدري  الفرار من , وذهب بعضوم بأن  مريق العذاب الذي ال يريد , ببدر  ضو

بمعاونرررر  ثال مرررر ..أو الكويررررع والسرررعودي  واألردن وقرررد يدررررول الررربعض ويعدررررذر  رررن فعررررل ةكومرررر  الباكسررردان 
فورذا . بالدنرا لشررهم  يينرا و يرى  اددراءنةن ندادل معورم : يدولون و , ربأن ا  قد أباح الددي  من الكاف, األمريكان
ون    (:49)فان ا  دعالى قال في سور  يل  مران اآلير  . ح م مردود انأ دا ل َيااَء م  يَن أَوأ ِ ر  نااوَن الأَكاا م  ؤأ اذ  الأما ال َيتنخ 

ِ ي شَ  َن هللان   َس م  لَيأ َِ َعلأ َذل َك  ن يَن َوَمنأ َيفأ م  ؤأ يرا الأما َسها َوإ لَى هللان  الأَمص  ا َنفأ ما هللان كا را َقاة  َوياَحذِّ ْامأ تا نأ قاوا م  ٍء إ الن أَنأ َتتن  . يأ
بعض البيدان واألوقاع مرن شررهم فير  أن يددريوم بظراهره ال  فيأي إال من خاف ]دفسيرها  فيقال ابن كثير 

 . ببارن  ونيد 
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قرال ) :وقرال الثروري(  وجروه أقروام وقيوبنرا ديعرنوم فريإنا لنكشرر  ) :إن  قال ءالدرداكما قال البخاري  ن أبى 
 .ا هر[ إنما الددي  باليسان, ليس الددي  بالعمل: ابن  باس

 
 :هو المكره للم فعل يةذي به غيره من المسلمين  .2

أن وقد نم العيماء  يى أن المسيم ال يعذر , أو أذيد , كمن يأمر بددل مسيم أو هدك  رض  أو نوب مال 
أن يردف   رن , فال يجوح ل  إن هدد بأخذ مال  إن لرم ينورب غيرره مرن المسريمين, يوق  بايره األذى إن هدد هو ب 

 .ثم يدول أنا مكره, مال  بنوب مال مسيم يخر
لريس ةفرظ نفسر  : فدرال العيمراء, إن هردد بالددرل إذا لرم يددير , ال يجروح لر  أن يددرل مسريما, وأخرر من ذلك 

وبورذه النير  يكرون , فيددرل صرابرا مةدسربا, برل يجرب  يير  أال يددرل مسريما ولرو قديروه, نفس مسيممددم  يى إحهاق 
 .شويدا إن شاء ا 

يددرررل؟ أم , هرررل لرررو رفرررض هرررذا الجنررردي قدرررل المسررريمين! هرررذا؟(  مومح المكرهرررون بررر)فورررل يفعرررل هرررؤالء الجنرررد 
 .  فدر؟الجيش أو الشرر فييسجن؟ أم يدر  مردب  ومعاش ؟ أم يررد من وظيفد  

كمرا أخبرر صريى ا  ! يممسر امررئوقد جعل ا  حوال الكعب  أهرون  نرده مرن قدرل , فيددم  يى قدل المسيمين
ه  َولََعَنها َوأََعدن   :وقد قال ا  دعرالى  يي  وسيم ا َعلَيأ َب هللان ا َوَغض  َْ ِ ي ما َخال دا   نن َْ ها َج ََِجَزاؤا دا   َتَعمِّ نا  ما م  ؤأ تالأ ما  َوَمنأ َيقأ

يما   فكيرف بمرن قدير  ألنر  مرؤمن , أو نحغر  شريران, شرجار  يرى الردنيا فريهرذا إن قدير   .  (41:النسراء)  لَها َعَذابا  َعظ 
 !.؟ إرضاء ألمريكا, سبيل ا  فيمواجر مجاهد 

أوينالر  , ةدرى ال يرررد واةردهم مرن وظيفدر , يدديرون المسريمين, فوؤالء الجنود الرذين يظنرون أنفسروم مكررهين
نما كمن قال ا  دعرالى  رنوم, فوذا ليس ةال  ةال المكره. ض العذاببع ذلاك باأنْم اساتحبوا الحيااة الادنيا   :واى

فونرراك فرررق بررين مررن أكررره فنرررق بكيمرر  الكفررر وقيبرر  مرمررهن .  عاان الخاارة وأن هللا ال يْاادي القااوم الكاااِرين
وقد بين . ةفاظا  يى ةظ  من الدنيا, ل الكفروفعل فع, فدال كيم  الكفر, وبين من شرح بالكفر صدرا. باإليمان

نااوَن ب  ياات  هللان    :سرور  النةرل فريإذ قرال ا  دعرالى : الدرين الكريم هذا صراة  م  يَن ال ياؤأ َب الناذ  ي الأَكاذ  َتار  َماا َيفأ إ نن

باونَ  ما الأَكاذ  اد  إ يَمان اه  إ   *َوأاولَو َك ها انأ َبعأ َماو نٌّ ب اَما الَمنأ َكَفَر ب الن  م  طأ اها ما با َه َوَقلأ ار  ر  إل  نأ أاكأ فأ انأ َمانأ َشاَرَم ب االأكا يَماان  َولَك 
يم   ْامأ َعَذاب  َعظ  َن هللان  َولَ مأ َغَضب  م   ْ ََِعلَيأ را   َيا َعلَاى ا  *َصدأ نأ َتَحبهوا الأَحَياَة الاده ْاما اسأ ي لَذل َك ب أَنن اد  ْأ َ ال َي اَرة  َوأَنن هللان خ 

َم  يَن الأَقوأ ِ ر  ِ لاونَ * الأَكا اما الأَغاا مأ َوأاولَو اَك ها ه  َصار  مأ َوأَبأ  ْ ع  مأ َوَسمأ  ْ ا َعلَى قالاوب  يَن َطَبَع هللان ِ اي  * أاولَو َك النذ  ْاامأ  ال َجاَرَم أَنن
ونَ لا را ما الأَخاس  امن  *  خ َرة  ها ُا اد  َماا ِات نااوا  انأ َبعأ وا م  يَن َهااَجرا اَك ل لناذ  من إ نن َربن

َها  ُا اد  انأ َبعأ اَك م  وا إ نن َربن وا َوَصاَبرا َجاَهادا

يم    . (501/550:النةل)  لََغفاور  َرح 

والسررجانين والجالديررن الررذين يعررذبون النرراس , الجرريش والشرررر  واألمررن واإلسرردخباراع فرريفوررل هررؤالء الجنررود 
 فرريأنظررر ! مكرهررون؟مجرمرون الهررل هررؤالء !! نعرروذ برا  مررن قررول الررحور وشرواد  الررحور! مكرهررون؟.. ةدرى المرروع

أنظرر ثرم شرعاهر اإلسرالم؟ لوأداهورم , وصياموم, صالدوم فيأنظر , مدياس اإلسالم واةكم  يي  بةالوم وسيوكوم 
وفرى األسرواق و يررى , ويدبضررون المكروس  يرى الررقرراع ,  كسربوم السررةع مرن الرشراوى ومررا يظيمرون النراس فري

هذه المؤسساع الظالم  النجسر  مرن الشررر  واإلسردخباراع  فيف  دسابدوم  يى الوظي فينظر اثم ! أبواب البيوع
 !!.والديام  يى السجون والمعددالع
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الدةررق بررالجيش ليرردفاع  ررن الرربالد وقدررال أ ررداءها ولررم يكررن ال يديرربس بررذلك ممررن قررد يكررون هنرراك مررن  ..نعررم
لكن هل يعرذر هرذا بالددرال دةرع و , قدال المسيمين إلى جانب الكافرين فيبعيم  ولم يدر بخيده أن يحج ب  أسياده 

 ! أنا مجبور مكره: ثم يدول. لسفك دم المؤمنين, واألمريكان واإلنجييح, قياد  وراي  الكافرين
بدبررديل الشرراه  والعمالرر  ليكفررار , ورل دررروع برالجيش وهررو يعيررم ةرال قياددرر  ورهاسررد  ومرا هررم  ييرر  مرن الرررد ف

 ؟؟ .أو ال, والظيم يالبا والفساد والرشو  و
هررل دخررل الجرريش دفا ررا  ررن الررورن واألرض والدرروم؟ هررذه كيوررا ليسررع مررن سرربيل ا  فررى شرريء مررا لررم دكررن و 

 ! العييا بل هي نوايا  صبي  جاهيي  هيلدكون كيم  ا  
برأن هرذه الةكومر  , المدلسرينالعيمراء ألن  قد دلس  يير  بعرض , سبيل ا  فيفإن كان قد دخل بني  الجواد 

وانريررع  ييرر  هررذه الخديعرر  !. وأن مفاسرردهم ال دخرررجوم  ررن اإلسررالم. يرراء أمررور شررر يونورؤسرراءها مسرريمون وأول
وقدالر  دةرع رايدر  , مثرل هرذا الجريش فريفوذا قد يعذر بجوي  لوجروده .. ثم وجد نفس  أمام الةال الجديد , الضال 

ودةرع رايردوم , يكرافرينوبراإلكراه فرى قدرل المسريمين إرضراء ل, ولكن هل يعرذر بجوير , بدصد الدفاع  ن المسيمين
 . اليوم ال! وقياددوم؟

والفرررار مررن الددررال ولررو , أو  يررى األقررل رفررض األوامررر مررن هررذا النرروع, مررن هررذا الجرريش االسررددال هررذا واجبرر  
ةدرر  نعمرر  مررن ا  يخرجرر  مررن الضررالل  ومررن غضررب ا   فرريوهررذا العدرراب . سررجن أو  ررذب أو ررررد مررن وظيفرر 

يهر و أ جبر  ي – يي   , فواجبر  أن يخدرار الددرل صرابرا مةدسربا  يرى أن يددرل مسريما, ى قدل مسريم أو يددرلفإن خ 
فيرريس مررن اإلكررراه أن يدرردم  يررى قدررل , هررذا لرريس بعررذر إكررراه شررر ي, يددررل مسرريما ثررم يدررول أنررا مكررره أنولرريس لرر  

وبرراع أو قررر  رادبرري أو وضررعع  يررى  د, إذا لررم أفعررل رررردع مررن  ميرري: المسرريمين وهدررك ةرمررادوم ثررم يدررول 
أو أسرريادهم , إن واجررب هررذا الجنرردي إن وجررد نفسرر  مكرهررا  يررى قدررال المسرريمين مررن قبررل أسررياده المردرردين! ماليرر 

ويجاهرده بسرالة  ويددرل , أن يسددير بسرالة  لددرال مرن يكرهر   يرى فعرل الكفرر ...األمريكان واإلنجييح والكافرين
فرإن لرم يمكنر  الخرالم إال .. م ويظرن نفسر  مكرهراشويدا صابرا مجاهدا وليس أن يدير  بدم المسريمين وأ راضرو
وأرض ا  . وجررب  ييرر  الفرررار والوجررر   ررن بيررده, برالفرار مررن الجرريش و جررح  ررن قدررالوم لضررعف  أو لديرر  مررن معرر 

والوجرر  والفررار مرن ةكومر  كورذه الداهمر  . سربيل ا  صرابرا فرارا مرن الفدنر  بدينر  فريواسع  و ندها يكرون موراجرا  
لفعررل الكفررر بالددررال دةررع قيرراد  ورايرر   واالضرررراردينرر   فرريفرررض  يررى مررن وجررد نفسرر  أمررام الفدنرر  , باكسرردان فرري

ونصرروم , وبينررع السررير  النبويرر  الشررريف , األمريكرران إن  جررح  ررن قدررال هررذه الةكومرر  وقررد أخبررر الدرررين الكررريم
ولرم يوراجروا ألن   إلرى المدينر مك  بعد أن هاجر رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم فيالسن   ن قوم مسيمين بدوا 

أكرهروا  يرى , فيما كانع غحو  بدر بين المسيمين ومشركي مكر  . من أهل ومساكن ودجار , مك  مصالأ فيلوم 
فددرل بعضروم فرى المعركر  فدأسرف المسريمون  يرى قرديوم وقرالوا . الخروج م  كفار مك  إجبار أو ةياء مرن قروموم

ااا   :وم قولرر فررأنحل ا  دعرالى فرري! قدينرا إخواننررا نن ااتامأ َقااالاوا كا نأ ِ اايَم كا مأ َقااالاوا   ْ اا فاس  ي أَنأ ما الأَمالو َكااةا َظااال م  ِناااها يَن َتَو إ نن النااذ 

ا َْ مأ َج اولَو اَك َماأأَواها َِأ ا  َْ ِ ي وا  اج را َْ تا َِ َعة   ضا هللان  َواس  نأ أَرأ ض  َقالاوا أَلَمأ َتكا َرأ ِ ي األأ َعف يَن  َتضأ ما َوَسااَءتأ ماسأ ايرا  نن  *  َمص 
وَن َسب يال   َتدا ْأ يلَة  َوال َي وَن ح  يعا َتط  لأَدان  ال َيسأ َجال  َوالنَِّساء  َوالأو  َن الرِّ َعف يَن م  َتضأ فااَو *  إ الن الأماسأ ا أَنأ َيعأ اولَو َك َعَسى هللان َِأ

ا َعفاّوا  َغفاورا   ْامأ َوَكاَن هللان ِ ي َسب يل  هللان  *  َعنأ اج رأ  َْ انأ  َوَمنأ يا أأ م  ارا ُ يارا  َوَساَعة  َوَمانأ َيخأ َراَغماا  َك ض  ما َرأ ِ اي األأ َيج دأ 

ا  ها َعلَى هللان  َوَكاَن هللان را َقدأ َوَقَع أَجأ َِ تا  ها الأَموأ كأ ر  ُامن يادأ ول ه   اج را  إ لَى هللان  َوَرسا َْ ت ه  ما  . (500-41)النساء   َغفاورا  َرح يما   َبيأ
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 :هام  منوا بصراة  كما شرةوا المفسرون أةكاما   وقد بينع هذه اآلياع
 خاصر  لمرن يدعررض ليفدنر  إلرى ةير  ال يفردن فرى . وجوب الوجر  من ديار الكفرر والفررار مرن فدنورا

 .دين 
 لررم يددبررل  ررذره ألنرر  كرران  ييرر  أن يورراجر برردل البدرراء ةدررى . أن مررن أكررره وخرررج ليددررال مرر  الكررافرين

 .وأن من قدل منوم كان مصيره إلى جونم ولم يدبل  ذره. لكافرينيكره ليخروج لددال المسيمين م  ا

 وال , وال يودرردون إلررى رريررق ليوجررر , ةييرر  لوررم أن ا   ررذر المسدضررعفين الررذين لررم يورراجروا ألنرر  ال
وو ررددوم اآليرر  ( ولرريس العررذر ليددررال مرر  الكفررار),فوررؤالء معررذورون بعرردم الوجررر . سرربيل لررديوم إليوررا

 .ددصيرهم بعدم الوجر  بالعفو والمافر   ن

 وأنرر  إن مرران فررإن ا  , ثررم بشررر الدرررين المورراجر فررى سرربيل ا  بكفالرر  ا  لرر  بسررع  الرررحق فررى الرردنيا
 .ضامن ألجره في اآلخر 

 

 . من هؤالء المندسبين لوذه الجيوش الظالم , فأين هذه األةوال

فيرريس هررذا بعررذر و يرريوم , لررو كرران ذلرركوةدررى . هررل هررم مكرهررون موررددون بالددررل إن لررم يدديرروا المسرريمين؟ ال
 .ممن أكرهوم ةينوا الوجر  والفرار

هي أن أكثرهم يدردم  يرى فعرل الكفرر هرذا بددرال المسريمين مر  الكرافرين ةرصرا  يرى مرا , ولكن الةديد  المر 
بررراع والمرد, والسرررياراع الفخمررر , مرررن البيررروع الفارهررر , دررروفره لررر  الوظيفررر  فرررى الجررريش أو الشررررر  أو االسررردخباراع

ثرررم يعدرررذرون برررأنوم فرررى الجررريش ..والمكررروس الموضرررو    يرررى ضرررعفاهوم, العاليررر  المنووبررر  مرررن ثررررواع المسررريمين
 .وأنوم مكرهون  يى قدال المسيمين بةكم الوظيف , والشرر  ليدفاع  ن الورن

سررريم أيدبرررل  رررذر واةررردهم بررراإلكراه  يرررى قدرررل مسررريم؟ وال يدبرررل  رررذر الم..فورررذا لررريس برررإكراه ال شرررر ا وال  درررال
وه بصرةب  الجنرود ءجرا المواجر المجاهد فى سبيل ا  بددل هؤالء دفا ا  ن نفس ؟ وهم الذين قصدوه بالعردوان و

 .األمريكان ودهموا بيد   يي  و يى حوجد  وأوالده
نما ذلاك باأنْم اساتحبوا الحيااة   :هو ةال وصف  ا  سبةان  ودعالى بدولر  فكما أسيفنا هذا ليس بإكراه واى

 . على الخرة وأن هللا ال يْدي القوم الكاِرين الدنيا
 :من الذين يداديون المسيمين فوو كما ييي وأما ةال المكره المعذور شر ا  

 أن  أكره  يى الدجنيد إجباريا فى جيش يدادل المسيمين وليس باخدياره . 
  أن   جح فعال  ن الفرار أو الوجر. 

 ألذى المسيمين بل يعرل سالة  ولو قدل بيد الكفار يجب  يي  أن يورى فى الددال وال يمد سالة  
ممرن  مشررردو و لرواغيرع ش او فرإن كران فرى جير. إن شراء ا .وهو بوذه الني  شرويد, أو المسيمين

إال  و. دنربق  يي  مواصفاع هرذا المكرره فورو معرذور جندي, أو فيمن فعل فعيدوم, قاديوا المسيمين
 .فال  ذر ل 

 
************* 
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أو أنفسااهم أو ألراضااهم  أحكااام الشااريعة تقاارر وجااوب أو جااوا   تااال الصااائل للاام دياان المساالمين:  خامسااا
 .أموالهم ولو كان مسلماأو 

 
هررم ,  برأن هررؤالء الجنرود المدرراديين ليمسريمين مرر  الكرافرين والمردرردين, رغررم األدلر  الواضررة , قرد يصررر مكرابر

فيمثررل . وال يكفرررون بددرالوم ليمسرريمين, مةمرردا رسرول ا  ,ويشررودون أال إلر  إال ا , يصرريون ويصرومون, مسريمون
نمرا برالعوارف واألهرواء ندرول فرإن ليمسريم ,هرب ذلرك: هذا ةدى نكون  مييين وةسما لجدل فارغ ال يدروم باألدلر  واى

دفاب الصاائل )أةكاما بينوا العيمراء دةرع  نروان , أو فسادا فى األرض, بايا, الذي يةمل السالح  يى المسيمين
الرنفس  –الردين )جراء ليةفراظ  يرى الضرروراع الخمسر  , فدد بين العيماء أن كل دين نرحل مرن  نرد ا  . (لمالمس

ومررن هنررا شرررع , ولررذا فيجررب المةافظرر   يررى هررذه الضررروراع بررأي وسرريي  مشرررو  ( المررال -العدررل -العرررض –
 .اإلسالم دف  الصاهل
والمعصروم هرو الرنفس أو , المعصروم بايرر ةرقكمرا  رفر  العيمراء هرو الوثروب  يرى الشريء  :والصيال شرلا  

 .العرض أو المال
هررو كررل معدررد  يررى مررا كرران معصرروما شررر ا سررواء كرران مسرريما  صررم بةررق : والصااائل كمااا لرفااه العلماااء
فالددال لدف  هذا المعددي مشروع شر ا بالدف   ن الةرماع بل يصرير واجبرا . اإلسالم أو  صمد  ذم  المسيمين

 . ِمن اعتدى عليكم ِاعتدوا عليه بمُل ما اعتدى عليكم  : قال دعالى . فى كثير من الةاالع
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 : أما الصائل للم الدين

وأماا  تاال  ) :قرال ابرن ديمير  رةمر  ا  ( من  تل دون دينه فهو شهيد)فواجب بدول  صيى ا   يي  وسيم 
لصاائل الاذي يفساد الادين والادنيا الدفب فهو أشد أنواع دفب الصائل لن الحرمة والادين واجاب إجمالاا فالعادو ا

 .110م1الفداوى الكبرى ج (.الشيء أوجب بعد اتيمان من دفعه
 
 :أما الصائل للم العر و 

ن كان مسيما بادفاقفيجب دفع   وأما المدافع   ن الةريم فواجب  ) :قال النووي. الفدواء ولو أدى إلى قدي  واى
, أو يجوح لنا أن نددل شرريا يصيي ويصروم: قد يسأل ساهل ) :ا   حام رةم  ا  وقال الشي   بد(. بال خالف

وأما رأي الفدوراء باإلجمراع أنر  ال يجروح ألةرد أن يسدسريم ) :من أجل أن  يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟ فدال
 فرإذا.  يى أن دف  الصاهل  رن العررض واجرب باإلجمراع إدفق الفدواء جميعا  )...( إلنسان يريد أن يندوك  رض 

وحوجدررك  اريرر  فررى ثيرراب النرروم يكشررفون  نوررا غراهوررا , أنررع دركررع الشرررر  يددةمررون بيدررك فررى وهررن مررن الييررل
والصرال  والصريام مرن مثرل هرذا . ليبةثوا أنك نراهم  نردها فعرضرك مندورك وأنرع يثرم  نرد رب العرالمين فونرا الظيرم

جدوادج( الشرري ال دمن   ن  قضي  الددل  .514م 1الجواد فد  واى
 
 :الصائل للم النفسأما و 

ولررو كرران مسرريما وفررى الةرردي  , وقررد ذهررب الرربعض ليجررواح دون الوجرروب. فيجررب دفعرر   نررد جموررور العيمرراء
ومن قدل  ,ومن قدل دون دين  فوو شويد,ومن قدل دون دم  فوو شويد ,من قدل دون مال  فوو شويد) :الصةيأ 

رواه ( مررن قدررل دون مظيمدرر  فوررو شررويد) :   ييرر  وسرريموروى  نرر  صرريى ا . رواه أةمررد وأبررو داود( دون أهيرر  فوررو شررويد

 .النساهي

ال نعلم خالفا أن رجال لو شاهر ) : 424  م 5قال اإلمام الجصام بعد هذا الةدي  فى أةكام الدرين ج
  (.ه بغير حق أن للم المسلمين  تلهلسيفه للم رجل ليقت

إذا قدرل الصراهل فورو فرى النرار ولرو  –الصيال  – وفى هذه الةال:)ا   حام رةم  ا  قال الشي  الشويد  بد
ذا قدل العادل فوو شويد  .كان مسيما واى

 
 :وأما الصائل للم المال

 ن أبي هرير  رضري ا   نر  أن رجرال . فدد ذهب جموور  يماء المسيمين إلى جواحه وا دبره البعض واجبا
قررال أرأيررع إن  (ال تع ااه)وسرريم ا   ييرر   قررال صرريى. أرأيررع إن جرراء رجررل يريررد أخررذ مررالي: يررا رسررول ا : قررال

قررال  (فأنات شااهيد)قررال صريى ا   يير  وسرريم . أرأيررع إن قدينري: قرال (فقاتلااه) قرال صرريى ا   يير  وسريم, قراديني
 . رواه مسيم (هو فم النار) قال صيى ا   يي  وسيم, أرأيع إن قديد 
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السرررن  واإلجمررراع مدفدررران  يرررى أن الصررراهل و ) :]21م 49ويدرررول اإلمرررام ابرررن ديميررر  فرررى مجمررروع الفدررراوى ج
ن كران المرال الرذي يأخرذه قيراررا مرن دينرار مرن قدرل )الصرةيأ  ففري. المسيم إذا لرم ينردف  صرول  إال بالددرل قدرل واى

 [. (دون مال  فوو شويد
أن  فير , إذا دخل الرجل منحل الرجل ليال أو نوارا بسرالح فرأمره برالخروج فيرم يخررج) :قال الشافعي رةم  ا 
ن أدى  يى نفس    .11م 1األم ج( إذا قدل المدفوع أي, يضرب  واى

السررن  واإلجمرراع مدفدررين  يررى أن الصرراهل المسرريم إذا لررم ينرردف  صررول  إال بالددررل ) قررال ابررن ديميرر  رةمرر  ا  
 .49الفداوى الكبرى ج (. قدل

ريررد الرردين أو الررنفس أو فكيررف برر  لررو جرراء ي. هررذا مخدصررر أةكررام دفرر  الصرراهل المسرريم  يررى أةرراد المسرريمين
 !؟.وقياد  األمريكان والمرددين راي دةع ,أو كل ذلك.. العرض أو المال

 
الشرلية االساسية فاي االحكام  بم يد من التفصيل باتضافة لسواها مناالدلة الشرلية عيد إيراد هذه وسن

وهاو ,   ء الةااني مان هاذا الكتاابالجالفصل الةامن في في الباب االول من , مةل جهادنا اللدائنا هذه االيام  
حيس نعر  لتفاصايل االدلاة ( لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية الفكر والمنهج و العقيد  الجهادية ) بعنوان 

 .الشرلية لبع  المسائل المنهجية إن شاء اهلل 
 

************* 
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 أدلة العق ل والمنطق على أن الجهاد المسلح هو الحل  
 

 !ن يريد جدالنا في ةديد  أن الجواد المسيأ اليوم هو الةل الوةيد ةديد   نةن نسأل م
 !؟ فبم يكون,  بالمداوم  المسية  , إذا لم يكن الةل لمشاكينا هذه وقد دهمنا العدو

o  ؟ بردرد  المسابأ في أركان الحواياهل ! 
o  ؟الشر ي   أم بدنديأ األسانيد ودأليف األبةا ! 
o  أم ! الوريس؟ -ار الكمبيودر في معارك اإلندرنع ومناقشادوا الةامي  بالسور  يى أحر دراه أم

 !بالمداخالع الديفوني  الثاهر  م  مدابالع الفضاهياع؟دراه 
o  ويربي , العدو يصفي مدوماع وجودناها هو و ! ؟ودحكي  النفوس  أم دراها بالدصفي  والدربي

 !أجيالنا ةسبما يريد  يى مر السا اع والدقاهق
o الصامد  أو  االةدجاجاع  وما دجود ب  الةكوماع من إجاح ,  بالصياح في المظاهراع أم دراها

 !الصاخب  في الشوارع؟
o  وما جاءنا ب  الفد  البرلماني؟ ,  العظيم الذي دوصيع إلي  الصةو  باالخدراعأم دراها

,   يى اإلةدالل و يى إحهاق األنفس و يى نوب الثرواع و يى نوك األ راض باال دراض
 !؟ ةع قب  البرلماند
o  ببيان أجوف يرسل بالفاكس ليفضاهياع السدنكار ما ( . الةمي  العالمي  لمكافة  العدوان ) أم بر

 !! يجري من راماع في بالد المسيمين 
 

فبعضروم ذبرأ , فردهموم اليصروم لريال,  الةديد  أن ةالنا م  هذه اآلراء كأهل بيرع كرانوا ينرامون مرمهنرين
ورابرر  منشررال بنرربش الخررحاهن لسرررق  , نوررك العرررضاألخررع ليوثالرر  يدصررد ,  ن األم بررالجراحوبعضرروم أثخرر,  األب
 ...ويضرم النار في أنةاه  وسادس ينوب أثا  البيع,  وخامس دهس األرفال في  دم  الييل,  المال

أخرروهم األصررار وقررد هررب ,  والرجررال مررن أفررراد األسررر  موح ررون فرري بعررض الارررف قررد شررال كررال مررنوم أمررره
 ..مجيبوال.. والبيع الذي دنودم أركان  اديوم ليوبوا ليدفاع  ن الدم المسفوك والعرض المنووك والمال المنووبين

 ! ما يجري  ومن شد  خشو   لم يسم ,  فأةدهم منومك في قيام الييل يؤدي ورده
منومرك فري  والثالر  !! والثاني منكب  يى كدرب العيرم يفردش  رن دةديرق سرند لرم يدأكرد مرن صرةد  منرذ أيرام

 !!! م  أةد الجيران يد وه ليصالح د وىنداش 
 !!!! والراب  يداب  ةوارا دينيا مفدوةا  بر اإلندرنع أمام شاش  الكمبيودر 
لررررد م درشرررريأ بعررررض العيمرررراء والررررد ا  الندخابرررراع البرلمرررران  االندخابيرررر والخررررامس يربرررر  بعررررض الررررد اياع  
 ...المدبي 

وبعرررض األرفرررال يرمرررون اليصررروم المسررريةين ,  لخرررد ودسرررداي وأخدررر  ديررررم ا,  والشررراب الصررراير يصررريأ
 !! وقد شال إخوانوم بالد و  وأنواع العمل اإلسالمي,  بالةجار 
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 ! ..فيوم إخو  يخرون مشاولون بأمور أخرى . .هذا  ن إخوانوم الميدحمين
  ..   يى قنا  فضاهي ..برنام  سدار أكاديمي الديفحيون يداب  أمام فبعضوم يسور 

 ..! ر يردمي ثمال من السكر في إةدى حوايا البيعويخ 
 ! يرسل رساهل غرامي   بر قنا  رودانا  ..ةدي   ارفي  يى الموبيلثال  منامس في و  
ويخرون يدومون الييل  يى الفوادير , فبعضوم في السوراع والسمر,  أما أوالد العموم  والجيران من ةولوم 

ةدرى سرا   مدرأخر  مرن  وبعضوم يةدسي الشراي  يرى ناصري  المدورى ح. وموالةساباع الدجاري  لمبيعاع ذلك الي
 !..الييل 
دةاول جودها واألخع , واألرفال يدفعون بالةجار ,   بسكينالمسيةين يدف  اليصوم الياف  لالشاب يوب و 

مرن العريش فالردف  والمروع والشرواد  أرةرم . فورذا مبير  الجورد أمرام اليصروم المردججين بالسرالح .. بكفوا العرحالء
 ..هذا نموذج أةوال أمدنا اليوم. .الصاارالعار و في مثل هذا البيع الذي دشود جدران   يى هذا الخحي و 

أنوررم قررد سرردرع  ررنوم ,  فوررل يظررن الريبررون جررحاهم ا  خيرررا  يررى جوررودهم فرري د ررو  الفسرراق إلررى الورردى
أو دايرر ةكومر  , أو ددريم شرر ا مايبرا, اددف   ردوا غاشرمديرك سرأم يظنون أن د ودوم ! الفريض  المدعين  بالدف ؟

 ؟  خاهن  كافر  فاجر 
وسراقع  بيردها مرن الةكرام إلرى محيرد , فري بالدنرا  أم هل يظنون بأن الةمالع الصييبي  إن ضربع بجرانوا

ضالل أهي    .!؟ أنوم سيبدى أماموم مجال ليدبيي  والد و  و مار  المساجد, من مةارب  الدين واى
ومر  .. أنر  سردبدى لنرا  داهرد مر  غرحو الصرييبين لرديارنا..  إلى دصةيأ  داهد المسريمينأم هل يظن الد ا  

 !اسدعالء  مالهوم من العيمانيين والمرددين؟
! أي  داهد سدبدى لنا بعد أن صارع أمريكا إلوا يعبد رو ا وكرها في بالدنا من قبل كثير من المسيمين؟و  

صارع المنظماع الدولي  دفررض  يرى بالدنرا منراه  الدردريس فري كافر  أي  داهد سدبدى ألرفالنا وشبابنا بعد أن 
أي  داهررد بعررد أن صرراروا يضررعون لنررا ! بررل وددرردخل ةدررى فرري نصرروم خرررب الجمعرر  فرري مسرراجدنا؟,  المراةررل

بةسرررب ثدافرررادوم اإللةاديررر  (  ةدررروق المررررأ ) سياسررراع الدعامرررل مررر  نسررراهنا مرررن خرررالل إلرررحام ةكومادنرررا بمعاهرررداع 
 ! اإلباةي ؟

 اإلسررررالمي  كمررررا أ ينورررراو الخييجيرررر  والعربيرررر  (  إ رررراد  صررررياغ  المجدمعرررراع )أي  داهرررد سرررردبدى مرررر  برررررام   
 . !؟األمريكان 

أن الدشوش والفضاهياع سددرك من ذريدوم وأبنراهوم ,  أم هل يظن الصالةون المواظبون  يى دحكي  أنفسوم
  !من ييدفع إلى السيوك والصالح في ظل هذه األةوال الفاجر ؟

أن فررري محيرررد مرررن الدجرررارب جررردوى بعررردما ةصرررل فررري الجحاهرررر ,  ( الرررديمدراريون اإلسرررالميون)أم هرررل يعددرررد 
وبعدما ةصل من إنجاحاع اإلسالميين في برلمانراع مصرر واألردن وباكسردان ودول الخيري  .. ! ؟ ودركيا ودونس

 !. والمارب وغيرها؟
ةرحاب العيمانير  المعارضر  والةاكمر  فري البرلمران وهل يظنون أن وجودهم كأقيياع إسالمي  مسةوق  بين األ

 !؟اليوم  سياير مجرى الداري  الذي دكدب  ةراب الصييبيين, 
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ودرردفق مهرراع يالف الجنررود والجيرروش الصررييبي  فرري ( FBI)و( CIA)أم يعددرردون بعرردما اندشرررع مكادررب  
قامرر  ةكررم أن بإم,  دعررين مررن دشرراء مررن الةكررام ودعررحل مررن دشرراءوراةررع أمريكررا ,  الرربالد كررانوم دةديررق األغيبيرر  واى

دعيرن أنورا سردعيد راةرع و , بعردما رأوه مرن العاصرف  الدري اجدثرع  ةكومر  رالبران و ةكومر  العرراق , .. اإلسالم 
 !رسم الخرير  السياسي  بل والجارافي  في الشرق األوسر؟

ْامأ قا   :وصدق ا  العظريم وَن لَ ََِتكا ض   َرأ ِ ي األأ وا  يرا َِلَمأ َيس  اا ال أَ َْ إ نن َِ اا  َْ وَن ب  اَمعا اا أَوأ آَذان  َيسأ َْ ق لااوَن ب  لاوب  َيعأ

ور   دا ِ ي الصه قالاوبا النت ي  َمى الأ نأ َتعأ َصارا َولَك  َبأ َمى األأ  . (21:الة )  َتعأ
 

 :ةديد  صار ةالنا كما قال الشا ر.. سبةان ا  
 إذا احتاج النهار إلم دليل     يءوليس يصح في االذهان ش

 

أن ونعددرررد . لرررن دةرررل مشررركينا اليررروم  –جرررحى ا  أصرررةابوا خيررررا كرررال بنيدررر   –نةرررن نعددرررد أن ديرررك الةيرررول 
 .دةر العدو –بإذن ا   –وأن بإمكانوا ,  المسية  الشامي  هي الةلالعالمي  المداوم  اإلسالمي  

أدل  العدرل كما دددضي ونعم  . باألدل  الشر ي  مد وم  .. نعم . إن األمر كذلك  أفواهنا نعم ءندول بملو  
 :فإن هناك ةداهق واضة  دد م ما نذهب إلي .  والمنرق والواق 

قررد غسرريع أيررديوا واندررر  رجاؤهررا مررن  ,  ومثيوررا جميرر  الشررعوب اإلسررالمي , إن شررعوب األمرر  العربيرر  :أوال  
إلسالم كةرل ممكرن لمواجور  هرذا كاف  المذاهب والدياراع والفيسفاع واألفكار الوافد  والمةيي  الدي ال دنريق من ا

أو ما يدولون  في مداخالدوم ,  وما يكدب  الناس العاديون في حوايا الدراء,  ومن يداب  ما دكدب  الصةف. الصاهل
ةدى الفساق مرن المسريمين ومرن أسررفوا و , يجد أن الجمي  .. ما يصيةون ب  في مظاهرادوم أو,  بر الفضاهياع

وأنورم يعددردون بأنر  ,  الجمي  يصرةون بجالء بأنوم مر  الجوراد.. دحمين والمددينينناهيك  ن المي,   يى أنفسوم
وةدررى الدنظيمرراع (. ال إلرر  إال ا  مةمررد رسررول ا )لررن يدرروم لوررذا العرردو الارراحي إال رايرراع الجورراد دةررع شررعار 

, أو ح ما , ةديد   دأسيمبدأع د,  العيماني  والشخصياع الورني  والدياراع الدومي  في فيسرين كما في كل مكان
ما مجارا  ليشارع اإلسرالمي , إما بعود  صادق  إلى جذورها.  ددأقيم في إ الموا وشعارادوا م  اإلسالمصارع و  واى

الررذي برردأ يشررود  ررود  نةررو الرردين كرررد ربيعرري  يررى الوجمرر  الصررييبي   يررى أمرر  اإلسررالم واسرردودافوا فرري  ديررددوا 
 .ومكونادوا

أن  .. بررل هررذه ربيعرر  اإلنسرران أمررام الكرروار  الكبرررى. نررا كيرر يررام النررواحل  بررر داريخأ مدنرراوهكررذا كرران ةررال أ
 .راجيا النصر والنجا   يعود إلى رب  ومعددده

قد صار أمال لردى , والجواد دةع شعاراع اإلسالم كةل لمواجو  رايان أمريكا,  بل إن األمل في اإلسالم
. جما اع اليساري  وجما اع السرالم فري العرالم الصرييبي ذادر الةدى , كل أ داء أمريكا من الشعوب المسدضعف 

, والمداب  لكداباع بعض الكداب الاربيين يجد أن بعضروم قرد بردأ يصررح فري سرياق مرا يكدرب  رن رايران أمريكرا 
برل وصرل األمرر بإةردى المظراهراع المضراد  ..  بأن  لم يعد هناك أمرل لمواجور  أمريكرا إال بالمسريةين المسريمين

وقررد (  بررن الدنا)  والةرررب الدرري خرررج فيوررا مهرراع اآلالف فرري إيراليررا أن درفرر  ضررمن شررعارادوا صررور  لررر ليعولمرر
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 برروا برذلك  و! وكدبروا دةرع صرورد  شرعاراع مضراد  ألمريكرا..! ورسرموه برريدر  دشربو  (  جيفرارا )ألبسوه قبعر  
 !. ن أن رمح الجواد اإلسالمي المسيأ اليوم هو الةل في مواجو  أمريكا

فالكررل يعيررم ويررؤمن اليرروم أن الةررل يجررب أن يخرررج مررن جعبرر  اإلسررالميين بالجورراد لمواجورر  رايرران النظررام  
 . العالمي الجديد

يشرركيون اليرروم كديرر  هاهيرر   يررى الصررعيد , النشررراء فيوررا  إن جمرراهير الصررةو  اإلسررالمي  وكوادرهررا و :ةانيااا
ففي كل مؤدمر ليدبيي  يجدم  في مساجدهم أةيانا ما .  العددي في بالد المسيمين قارب  وفي كل منوا  يى ةد 

بل يبي  ةشردهم السرنوي مرن مخديرف دول العرالم فري باكسردان مرا ,  يربو  يى  شراع اآلالف في المدين  الواةد 
 . أكثر من مييوني مسيم,  يحيد  يى ما يجدم  في مك  لية 

فالمدرراب  لمررواقعم  يررى اإلندرنررع , مدرسرردوم  الةرردي  وجما ررادوم ودالميررذأهررل وأمرا السرريفيون وأدبرراع مدرسرر   
يعرردون بمهرراع اآلالف إن لررم  –دبررارك ا   -وصررةفوم ونشررارادوم فرري الرربالد العربيرر  واإلسررالمي  يجررد أنوررم اليرروم 

 .ناهيك  ن من يرداد مساجدهم من العام , يكن بالماليين 
نوم والةاميررر  لفكررررهم دةرررع مخديرررف وأمرررا اإلخررروان المسررريمون وفررررو وم والجما ررراع اإلسرررالمي  المنبثدررر   ررر 

فورم ,  فري أكثرر برالد العرالم العربري واإلسرالميفري الصرةو  المسمياع فما دحال الشرية  األساسي   ددا وةضرورا 
 . أنصارهم والمصودون لوم في اإلندخاباع شراع الماليين من فضال  ن , ي عدون بالماليين أيضا

فضرال  رن مهراع الجما راع واألةرحاب .  ومشرايخوا ومريرديوا هذا ناهيك  ن الجما اع الصروفي  وأدبا ورا 
والدرري دشرركل بررال مبالارر  (  الصررةو  اإلسررالمي  )والكدررل اإلسررالمي  المخديفرر  الدرري درردخل بمجمو وررا دةررع مسررمى 

فررإذا مررا أضررفنا إلرريوم المدعررارفون معوررم ومرر   موميرراع شررعار  . فرري العررالم اإلسررالمي ضررخم  كديرر  بشررري   يررى 
نا أننررا أمررام جمرروع غفيررر  هاهيرر  قررد نمررا فرري قيبوررا اليرروم الدريرر  إلررى مواجورر  أمريكررا واليوررود وةيفرراهوم اإلسررالم لوجررد

 : ثالث  أشياء ولكنوا ما دحال كدي  غثاهي  ال قيم  لوا ألنوا دفددر إلى  . الصييبيين دةع شعار الجواد واإلسالم
 . والعقيد  القتالية الجهادية  االلتقادمنهج   -
 .الجاد المباشر  العمل برامج  -
 .ورمو ها الجهادية في كل بلد إسالمي  تلك الصحو  و من  يادات الميدانيةالقدو    -

بررين  يرى أ درابوم فري أن أكثررر  يماهورا قرد نكصرروا هري , أن مشركي  هرذه األمرر  . اليرروم وكرل مدبصرر يردرك 
يبةثون  ن ةيول  د انعددع غبار الةرب االسدراة  وقوأن  موم قياداع الصةو  فيوا قد اخداروا  .خاهن و اجح

وصردق الصرادق . (  حب الدنيا وكراهية الماوت ): الروهن إن   ..وسر م  الجاهيي   يى قار   مندصف الرريق
 . األمين

وخاصرر  بعررد الةرررب , لدررد أثبدررع دجررارب الشررعوب اإلسررالمي  وغيررر اإلسررالمي  منررذ مرةيرر  اإلسرردعمار :ةالةااا
لى ال جبرارهم , يوم العالمي  الثاني  واى قدر  الشعوب الدي أخذع بمرنو  المداومر  الشرعبي   يرى إرهراق المسردعمرين واى

 . يى الرةيل
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فررري أوج و , والروسررري هررراهال  األمريكررري هرررذا فررري وقرررع كررران الرررحخم الةضررراري لرررذلك اإلسررردعمار األوروبررري و 
ك المداومرراع  ررن دةررر ومرر  ذلررك أسررفرع كررل ديرر. المداومرر ضرررباع ودةمررل  بمدرردوره االسرردمراروكرران .  نفوانرر  

 .في كل مكان . .المسدعمرين وهحيمدوم
, والعررراق , والجحاهررر والرريمن , فرري المارررب ,  وفرري  المنررا العربرري واإلسررالمي مررن ذلررك الميررف دجررارب راهررد 

ندونيسياالدفداس والوند أفاانسدان و و , والشام , ومصر   ...وغيرها واى
.. الشيشان وأفاانسدان ندصاراع الجواد المجيد  في البوسن  ونجد في ميفنا ا,  كذلك وفي دجاربنا المعاصر 

فيكفرري ليمدرراب  أن , وأمررا اليرروم ونةررن نخرروض الةرررب ضررد أمريكررا . ودةررر العرردو االندصررارمررا يثبررع الدرردر   يررى 
. ييمس بوادر الدصدع واإلنويار والسدور فيوا من جراء  ميير  واةرد  فدرر فري أةردا  الةرادي  شرر مرن سربدمبر

ومرن قبيورا فري الصرومال وفري ةررب  اصرف  . أفاانسردان أخيررا العرراق و دع المواجواع مر  األمريكران فري وقد أثب
إال باسردخدام  مالهورم المردردين مرن , أن األمريكران  راجحون  رن الةضرور والمواجور   يرى األرض ,  الصرةراء

.  المرردنيين مررن الجررو فدررر الخررراب والمرروع والرردمار فرروق رؤوس وأن أمجررادهم مةصررور  فرري نشررر . أبنرراء جيررددنا
وفري .. بل وفي كاف  برالد الردنيا . فكيف لو واجوع أمريكا مداوم  إسالمي   المي  شامي  في كاف  بالد المسيمين

 ؟ .والفرار االنسةاب؟ ماذا لديوا من ةيي  إال   در دارها
والةيررف . واجدما يررا وأمررا  ررن ةيفاهوررا األوروبيررين فرري النررادو فوررم أضررعف منوررا وأهررحل  سرركريا واقدصرراديا 

 . بينوم مدصدع أصال
دعصررررف بوررررا األمررررراض السياسرررري   , ةضررررار  هشرررر   جرررروح, فالةضررررار  الاربيرررر   امرررر  واألمريكيرررر  خاصرررر 

إلرررى ةرررد يعجرررب معررر  المررررء كيرررف اسررردرا ع أن دةرررير بنرررا ودسرررعى إل ررراد  , والنفسررري  واالقدصرررادي  واالجدما يررر 
ةردا مرن الروهن جعيورا قصرع  ألولهرك , دها  رن شرريع  ا  بعربب ومرا ذلرك إال ألن أمدنرا قرد بيارع بسر. اسدعمارنا
 .!رغم هحالوم  الرامعين

بأدل  الشرريع  وشرواهد ,  وهي ممكن  ومضمون  النداه  بإذن ا ,  فالمداوم  المسية  مفروض  شر ا وواقعا
و  إسالمي  يدودها  يمراء وأن ددودها صة, ولكنوا دةداج أن دشارك بوا جماهير المسيمين  ام .  الواق  والداري 
 .وليس  شراع الفداهيين المخيصين,  مداوم  دنوض بوا أم  بكاميوا.  وقاد  قدو  رواد

 .وليست  ريق وتضحيات نخبة فق  , نحتاج مقاومة تكون نهج ومعركة أمة 
 برررر ,  مرررن خرررالل الرررررق المرروةررر  اليررروم فررري سررروق الصرررةو , وأمرررا اندظرررار الةيرررول ألحمررراع هرررذا الواقررر  

من أقصى الصروفي  إلرى أقصرى السريفي  مررروا بدجرارب األةرحاب السياسري  اإلسرالمي  وبرروةراع , مدارسوا كيوا
وةصراد  راهورا  برر أكثرر مرن سربعين سرن  ةدرى اآلن , فيكفي في اسدعراض نديج  دجاربوا.. اإلصالح والدربي 

وأهدافوا بل لم دصل إلى نداهجوا . في  ولم دددم ةال لما نةن .أن نسدند  أنوا ررق وةيول قد بياع ةد اإلفالس
 . الذادي 

دمكنررع مررن , ال الصرروفي  منوررا وال السرريفي  وال الدبييايرر ,  فررال مرردارس الدربيرر  والدصررفي  واإلصررالح والسرريوك
واألةوال أسوأ اليوم من ةالورا ,  والعداهد موحوح , والفسوق مندشر, والفساد اليوم  ارم.  إصالح أفراد المجدمعاع

 .نريدع ديك المدارس بكثيريوم ا
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ولم دسدر  األةرحاب اإلسرالمي  السياسري  الدري قصردع الوصرول إلرى السرير  مرن أجرل إقامر  ةكرم الشرريع   
ثرم . ندرض المنراه  الدري أرسراها المؤسسرون األواهرل رةمورم ا   ىثرم إلر ,  أن دصل إال إلى السجون والمعرددالع

ناهيرك  رن المداهر  هرذا  .شرم  فري أدوار سياسري  هامشري  مخجير  يى أ دراب السريراع الاا وصيع إلى االردماء
 . الدي أضا ع فيوا أسس  ديد  الدوةيد بد وى المصية  والددرج

 :والةل واضأ  دال ومنردا كما هو ثابع دينا وشر ا
 . وللم فلول جحافل المستعمرين الغ ا ,  يجب أن يقام شرع اهلل للم أنقا  الجاهلية والرد  الحاكمة

 . ي ع اهلل بالسل ان ما ال ي ع بالقرآن كما  ال سيدنا لةمان رضي اهلل لنه.. دما يقوم حكم اهلل ولن
إال للم أسانة , وال نهضت حضار   ديمة وال حديةة , ولم تةسس دولة,  ولم يقم في تاريخ البشرية حكم

ومان . لتاريخ أكبار برهاانوفي تجارب المةمنين والكافرين للم حد سواء لبر ا. وتحت ظالل السيوا, الحراب
وهذه دولة إسرائيل وحضاار  أوروباا . ف ن لم يبصرها ويفهمها فليراجب لقله,  هالته هذه الحقيقة فليقرأ التاريخ

 .الغربية المعاصر  وأمجاد أمريكا اليوم آخر االدلة للم  يام الدول ونشوء الحضارات
 

 :والخالصة
دفيد أن الجواد , واق  المسيمين اليوم وأحماد  الشر ي  والدنيوي إن ةكم الشريع  ومددضى أةكام دين ا  في 

وفرري المواجورر  الشررامي  مرر  أ ررداهنا , وأن سرربيي  الوةيررد فرري قيررام المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر  المسررية , هررو الةررل
 .المةديين وةيفاهوم المرددين والمنافدين

. ألمر  المروع كري دوهرب لورم وألمردوم الةيرا في أن يريب شباب هرذه ا. ليس من ةل إال في دروب الشواد 
ن ينَ   :كما قال دعالى م  ؤأ ٍم ما وَر َقوأ دا ف  صا مأ َوَيشأ  ْ مأ َعلَيأ كا رأ صا مأ َوَينأ ه  ز  مأ َوياخأ يكا د  ا ب أَيأ ْاما هللان بأ مأ ياَعذِّ  . (52:الدوب )  َقات لاوها

ناونَ  و ندها فدر  م  ؤأ َرما الأما َمو ٍذ َيفأ ر  *  َوَيوأ  . (1/2: الروم)  هللان   ب َنصأ
َواجا   و ندها درى  ِأ ين  هللان  أَ ِ ي د  لاوَن  خا اَس َيدأ  . (4:النصر)  النن

. ودصرأ العداهرد ويدورذب السريوك , و ندها ددام الصال  ويةكرم العردل ويرؤمر برالمعروف وينورى  رن المنكرر
االَة   :ألن أولياء ا  قد مكنوا في األرض وأقاموا شر   كما قال دعالى وا الصن ض  أََقااما َرأ ِ ي األأ مأ  اها نن يَن إ نأ َمكن النذ 

ور   اما ن  َعاق َبةا األأ َكر  َول  نأ ا َعن  الأما وأ َْ وف  َوَن را وا ب الأَمعأ َكاَة َوأََمرا ا الزن   .(25:الة )  َوآَتوا

, المداومر  ومنوجوراذا الجوراد ورررق وقبل أن نخوض في لب هذا الكداب لنعرض وجو  نظرنرا فري كيفير  هر
سررنمر بعرردد مررن الفصررول الدمويديرر  وصرروال إلررى الفصررل الثررامن الررذي ,  وهررو مررا نعددررد أنرر  مددمرر  الةررل بررإذن ا 

 .يشدمل  يى ذلك إن شاء ا 
ونسدول ذلك باسردعراض دراري  صررا نا األحلري مر  الرروم وجرذوره منرذ قرام الصرراع برين الةرق والباررل  يرى 

ةيرر  مررا حال , صررل الدررالي وقصرر  مسررار ذلررك الصررراع مررن أيررام قابيررل إلررى أيررام برروش هررذه األرض وذلررك هررو الف
 . ال تلنك  :البارل يصرخ في وج  الةق

 .اسديوام خرى المسددبلالذي يشكل إدراك  أساس  ألن فوم الداري  يشكل أساس فوم الواق 
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 الثالثالفصل 
 عجذور النظام الدويل ومسار الصرا

 ( جورج بوش) إىل ( قابيل ) من  
 

 
 :قال ا  دعالى

   َتَقبنلأ م َما َوَلمأ يا ه  نأ أََحد  تاقابَِّل م  َِ َبانا   َبا قارأ َنيأ آَدَم ب الأَحقِّ إ ذأ َقرن مأ َنَبأَ ابأ  ْ لا َعلَيأ َن َواتأ
تالَننَك  َخر  َقاَل أَلَقأ   الأ

 (41:الماهد )

ةم يوشك االمم أن تدالم لليكم   ( :ول ا  صيى ا   يي  وسيم  قرالأبو داود  ن ثوبان أن رس روى
كما تدالم االكلة إلم  صعتها فقال  ائل ومان  لاة نحان يومئاذ  اال بال أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم غةااء 
كغةاء السيل ولين لن اهلل من صدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل في  لاوبكم الاوهن فقاال  ائال ياا 

 (. حب الدنيا وكراهية الموت:  هلل وما الوهن  الرسول ا
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 :الفصل الثالث 
 

   جذور النظام الدولي ومسار الصراع 
  (5)من ق ابيل إلى جورج بوش

 
أخراه ( قابيرل)الموجح لمسار الصراع منذ ددادل ولدا يدم  يي  السرالم وقدرل الشررير منومرا  االسدعراضيشكل 

لرررى قيررررام الن, (هابيرررل)الصرررالأ  صررررراع )ظرررام العرررالمي الجديررررد بديررراد  الواليررراع المدةرررد  األمريكيرررر   يرررى مبرررادئ واى
وبمعنى أدق اسدعراضا , يشكل ميخصا لجذور النظام العالمي الجديد, وةدمي  دصفي  بعضوا لبعض( الةضاراع

لرداهم فري لداري  النظام الدولي وصراع أرراف  إلرى أن اسرددر صررا ا برين المسريمين والرروم كرأبرح أوجر  الصرراع ا
 .داري  البشري  الوسير والةدي 

وسأوجح في هذه النبذ  دةع هذا العنوان ما يؤدي الارض كدوره  داريخي  ألفكار هذا الكداب الذي يشردمل 
 .  يى د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  ومنوجوا ورريددوا

 
 :*  ( ألقتلنك: قال )بدايات الصراع 

قدامرر   لدررد قررم  يينررا الدرررين الكررريم خبررر ا دررداء ولررد يدم األول  يررى أخيرر  وقديرر  إيرراه بعررد و يررده الصررريأ واى
انأ  : قال دعرالى. بذلك  يى سن سن  الددل في بني البشر اَل م  قابِّ تا َِ َباناا   َبا قارأ َنيأ آَدَم ب الأَحقِّ إ ذأ َقرن مأ َنَبأَ ابأ  ْ لا َعلَيأ َواتأ

َخر  قَ  َن الأ َتَقبنلأ م  َما َولَمأ يا ه  ق اينَ أََحد  تن اَن الأما ا م  الا هللان َماا َيَتَقبن َك َقااَل إ نن لَنن تا لَن اي َماا أََناا *   اَل أَلَقأ تا َت إ لَاين َياَدَك ل َتقأ
لَاو نأ َبَساطأ

ينَ  َ َربن الأَعالَم  تالََك إ نِّي أََخافا هللان َقأ َك أل  َي إ لَيأ ٍط َيد  ي وَ *   ب َباس  م  ُأ
يدا أَنأ َتباوَء بإ  ر 

اار  إ نِّي أا َحاب  النن نأ أَصأ وَن م  ََِتكا َك  م  ُأ
إ 

ينَ  ال م  ينَ *   َوَذل َك َجَزاءا الظن ر  َن الأَخاس  َبَح م  َِأَصأ َقَتلَها  َِ يه   َل أَخ  ها َقتأ سا َعتأ لَها َنفأ  (.10 - 41 :الماهد  ).  ََِطون
بالسربب الظراهر  فاءاالكد و,  وبصرف النظر هنا  ما خاضع في  بعض رواياع الدفاسير من أسباب الددل

فإنرا نجررد أن (! ألقدينرك)الرذي ذكردر  اآليراع ةير  اددرردع نرار الةدرد فري صرردر الشررير فصررخ مدو ردا أخرراه بدولر  
ديك النار المدأجج  في صردره لرم يخمردها رد األخ الصرالأ بمرا اةدرواه مرن الرو ظ واليرين والدرذكير برا  والدخويرف 

 . يى أول جريم   يى سرأ األرضفرو ع ل  نفس  فعال أن يددم , من النار
وهكررذا سرررارع مسرررير  الشررر مررر  قسرررم مرررن أوالد يدم فةميرروا مومررر  سرررفك الررردماء والعرردوان والظيرررم  برررر مسرررار 
البشري  إلى أن وصيع ديك الراير  المضرمخ  بالردماء إلرى أيردي الةضرار  الاربير  ووريثدورا المدجبرر  أمريكرا لددبنرى 

والبرررد مرررن أن , ددسررر  لةضررراراع مدناقضررر  مفادهرررا أن األرض ال الدررري ديرررك النظريررر , نظريررر  صرررراع الةضررراراع 
وأنرر  إن كرران بإمكرران الةضررار  الاربيرر  ذاع الررراب  النصررراني , الصررراع الةدمرري سرريجعيوا دصررفي بعضرروا بعضررا  

                                                 
ومن األمان  . –مصرفى ةامد  –( ليد المصري أبو الو ) سمعدوا  في درس ليشي  ( . ألقدينك ) ووةد  شعارهما , فكر  الربر بين قابيل وجورج بوش   (5)

والرجل  من  باقر  الكداب والمفكرين ومن الدرر الدي ضاع قدرها وقيمدوا في بةر األمواج .  وقد اسدعرع الفكر  لعنوان هذا الفصل , أن أذكر ل  هذا هنا 
وال أدري ما مصيره بعد . ومفكر اسدراديجي  يى مسدوى  ال . وهو صةفي مةدرف وكادب ومؤرخ . المدالرم  لمسار الجواد العربي  قي أفاانسدان 

.  وأن يد و لي بظور الايب , ويبيا  مني السالم , وأسأل ا  أن يكون في  افي  . األةدا     
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, يرر الصررييبي والنظريرر  اإلقدصررادي  الرأسررمالي  والفيسررف  العيمانيرر  اإلباةيرر  والررنو  السياسرري الدرراهم  يررى الديمدرار
بعد قضاهوا  افدرضد بإمكانوا أن ددعايش م  بعض الةضاراع فإن صداموا م  الةضار  اإلسالمي   دوها الذي 

ةي  ا دددع أمريكا وراةع دجر وراءهرا أوروبرا الاربير  وروسريا .  يى ةضار  الشرق السوفيدي  هو صدام ةدمي
بأن  ييوا إحال  ةضار  اإلسالم والمسريمين   ددادلال الالهث  من أجل دخول النادو(  ةيف وارسو) المنوار  ودول 

 .وفرض سياسدوا وهيمندوا وثدافدوا وفيسفدوا الكافر   يى شعوبوم
وهكذا اسدعين بوش بأن  يدود ةربا  صييبي   مددر  ل  من قبل الرب الذي اخداره لوا بعد أن شفاه من اإلدمان 

برالدول برأنوم ورثر  الةضرار  الرومانير  المسرريةي  وأن  ينالمدصرروينكمرا اسردعين معراونوه الصرييبيون !!  يرى الخمرر
 .أ داءها في الداري   ر يدصد المسيمين ر هم أ داؤها في الةاضر والمسددبل

منرذ انفررار ( النظام العالمي الجديرد)ومن هنا دةركع أمريكا  يى كاف  الصعد لدفرض  يى العالم ما أسموه 
 .ر من الدرن العشرين دد اإلدةاد السوفيدي مري  العدد األخي

.. وغيررره( ولررف)و( ادرروننهيني)و( كيسررنجر)ليسررير وفررق أةررالم المنظرررين المدصرروينين األمريكرران مررن أمثررال 
.. الرررذين صررررةوا برررأن  يرررى أمريكرررا أن دعمرررل ليكرررون الدررررن الةرررادي والعشررررين مريررر  األلفيررر  الثالثررر  قرنرررا أمريكيرررا

اع اإلجرام األمريكي  موددا كل من يدف فري وجر  هجمر  الرمر  ليردف  م  راي( ألقدينك) اد شعار الشر .. وهكذا
 ..والرايان األمريكي  المعاصر  وخاص  كل قوى المداوم  والمواجو  في ديار اإلسالم والمسيمين

 
************* 

 

 :محطات من تاريخ الصراع وجذوره من خالل قصص األنبياء وأتباعهم
اجدرالدوم  ثرم درراول العورد و.. الدوةيد كما  يموم أبوهم  يي  السالم و بدوا ا   يى دين.. اندشر أبناء يدم

 ..الشيارين يمينا وشماال  ن الصرار السوي ودب فيوم الشرك والظيم والرايان

اايرا    :مبشرررين ومنررذرين فرري كررل أمرر  كمررا أخبررر دعررالى.. فأرسررل ا  الرسررل دبا ررا َناَك ب ااالأَحقِّ َبش  َساالأ ااا أَرأ إ نن

يرا   ير  َوَنذ  ا َنذ  َْ ِ ي ٍة إ الن َخال  نأ أامن  (.42/فارر)  َوإ نأ م 

والدرحام العراداع ومرا ألفدر  , ورا ر  الكبرراء, ددييرد اآلبراء: لدد كان من أكبر أسباب دمسرك المشرركين بشرركوم
 .الأوأساس كل ذلك جري الساد  والمأل من الكبراء ورجال الدين الفاسدين وراء المصر, الشوواع إدباع و, النفوس

لن َما َجااَء   :وهكذا أخبرنا دعالى.. لكبراهوم رهبا ورغبا إدبا وم ودعريل العام  لعدولوم و َرا كا لََنا َتتأ سا َنا را َسلأ ُامن أَرأ

ناون م  ٍم ال ياؤأ دا  ل َقوأ باعأ َِ يَث  مأ أََحاد  َناها ضا  َوَجَعلأ ْامأ َبعأ َض َنا َبعأ َبعأ أَتأ َِ باوها  ا َكذن َْ ولا ة  َرسا  .( 22:المؤمنون) ََ  أامن
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 :لدد كانع خالص  د و  األنبياء وأساس  ديددوم واةد  
  ا ْامأ َمنأ َهَدى هللان نأ َِم  وَت  اغا َتن باوا الطن َ َواجأ وا هللان بادا وال  أَن  اعأ ٍة َرسا لِّ أامن ِ ي كا َنا  ُأ ه  َولََقدأ َبَع ْامأ َمنأ َحقنتأ َعلَيأ نأ َوم 

ِ ي وا  يرا َِس  اللَةا  ب ينَ  الضن
َكذِّ َف َكاَن َعاق َبةا الأما وا َكيأ را ظا َِانأ ض   َرأ وكذلك كانع ردود الكفر  والميةدين  .. (11:النةل)  األأ

ولكرن أسراس صروردوا .. ودنو رع أشركال الصرراع وقصرم ديرك المواجوراع الدامير ..  يى رسيوم مدشرابو  واةرد 
والكفررار بح امرر  سرراددوم .. ويريرردون دعبيررد الخيررق لرر  فأهررل الةررق يعبرردون ا  ويوةدونرر  و, كانررع شررديد   الدشرراب 

نوم وأصرةاب المصرالأ فورم يعبردون الرواغيرع واألهرواء ويريردون صررف النراس يوكبراهوم وكوانوم و يماء سرالر
 . فيعذبون أهي  ويراردونوم..  ن الةق

كران منرذ قالورا األخ  وهكرذا.. لنسرجننكم.. لندديرنكم.. لنررجمنكم.. لنخررجنكم.. ودكررع شرعاراع الشرر وو يرده
 (..ألقدينك) :الشرير ألخي  الصالأ

 فأمررررا نرررروح  ييرررر  السررررالم أول الرسررررل فدررررد صرررربر  يررررى قومرررر  قرابرررر  ألررررف سررررن  وكرررران جررررحاؤه و يرررردهم الررررداهم 
  َين وم  جا َن الأَمرأ وَننن م  َته  َيا ناوما لََتكا  .(551:الشعراء)  َقالاوا لَو نأ لَمأ َتنأ

ه    :السالم يدولون ألبي األنبياء كما قم  يينا دبارك ودعرالى وهؤالء قوم إبراهيم  يي  م  ََِما َكاَن َجَواَب َقوأ

نااونَ  الّ إ   م  ٍم ياؤأ ِ ي َذل َك َليااٍت ل َقاوأ ار  إ نن  َن النن ا م  َجاها هللان أَنأ َِ قاوها  تالاوها أَوأ َحرِّ ةدرى أبروه قرال ,   .( 42:العنكبروع)  أَنأ َقالاوا اقأ
 :لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 ن ي َمل ّيا  َقا رأ جا َمننَك َواهأ جا َته  أَلَرأ يما لَو نأ لَمأ َتنأ َراه  ت ي َيا إ بأ َْ َت َعنأ آل  ب  أَنأ  .( 21:مريم)  َل أََراغ 

َماا  : وهررؤالء قرروم شررعيب  ييرر  السررالم يدوددونرر  وأدبا رر  ااَك َيااا  ألَقاااَل الأ َجنن ر  ااه  لَناخأ م  اانأ َقوأ وا م  َبرا ااَتكأ يَن اسأ النااذ 

با وَ  ينَ شاَعيأ ه  ا َكار  نن لنت َنا َقاَل أََولَوأ كا ِ ي م  نن  ودا َيت َنا أَوأ لََتعا نأ َقرأ يَن آَمناوا َمَعَك م  من الو يرد  هحادو  و.. . (99:أل راف)  النذ 
:   طا ال َرهأ يفا  َولَوأ ِ يَنا َضع  ا لََنَراَك  ا َتقاولا َوإ نن من ُ يرا  م  َقها َك با َما َنفأ يازٍ َقالاوا َيا شاَعيأ َناا ب َعز  َت َعلَيأ َناَك َوَما أَنأ  َك لََرَجمأ
 (45:هود) . 

مأ  :وأما قوم لور  يي  السالم فكذلك قرولوم َيت كا انأ َقارأ اوا آَل لااوٍط م  جا ر  اه  إ الن أَنأ َقاالاوا أَخأ م  ََِماا َكااَن َجاَواَب َقوأ

ونَ  ْنرا ْامأ أاَناس  َيَتَط  .( 11:النمل) إ نن

  السررالم وقررم الدرررين  يينررا قصرر  صرررا   الرويررل مرر  فر ررون وقومرر  ةيرر  أ يررن إلررى أن جرراء موسررى  ييرر
ي  : الفر رررون  رررن أصرررل المشررركي   اااار  َت إ لَْاااا  َغيأ

َخاااذأ ون ينَ ألَقااااَل لَااااو ن  اتن اااجا اااَن الأَمسأ اااَك م  َعلَنن   .  (44:الشررررعراء)   جأ
 َما وَساى َوَقوأ َن أََتاَذرا ما َعاوأ ِ رأ م   انأ َقاوأ مأ وَ َوَقاَل الأَمأَلا م  َنااَءها َقتِّلا أَبأ َتاَك َقااَل َسانا َْ ض  َوَياَذَرَك َوآل  َرأ ِ اي األأ وا  ادا س   ها ل يافأ

ونَ  را ْامأ َقاه  َق َِوأ ا  مأ َوإ نن ي ي ن َساَءها َتحأ  .( 541:أل راف)  َنسأ

   : ثم أخبرنا الدرين الكريم بما كان من سيوك بني إسراهيل وكبراهوم وكوانوم الفسرد  الفاسردين مر  أنبيراهوم
َنات  َوأَ  َبيِّ َيَم الأ َن َمرأ يَسى ابأ َنا ع  ل  َوآَتيأ سا ه  ب الره د  نأ َبعأ َنا م  َتاَب َوَقفنيأ َنا ماوَسى الأك  مأ َولََقدأ آَتيأ لنَما َجاَءكا َِكا س  أَ وم  الأقادا َناها ب را دأ ين

بأ  يقا  َكذن ََِفر  تامأ  َبرأ َتكأ ما اسأ كا فاسا َوى أَنأ ْأ ول  ب َما ال َت تالاونَ َرسا يقا  َتقأ َِر     . (91:البدر )  تامأ َو



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  185  [  
 

إلى أن جاء نبي ا   يسى  يي  السالم فمكر ب  األةبرار والرهبران مرن اليورود وسرعوا إلرى الةراكم الرومراني 
فراردوا أدبا ر   يرى مردى قررنين مرن الحمران قردال ودشرريدا  ( وما  تلوه وما صلبوه )لددي  وصيب  فنجاه ا  منوم 

ود    :الدرين إةردى صرور ديرك المعانرا  فري قصر  أصرةاب األخردود ةي  ذكر  ادا اخأ اَحابا األأ اار  َذات  * قات اَل أَصأ النن

اود  *  الأَوقاود   اا قاعا َْ مأ َعلَيأ ْاود    * إ ذأ ها ا ن يَن شا م  ؤأ َعلااوَن ب االأما امأ َعلَاى َماا َيفأ ْامأ إ    *  َوها انأ اوا م  نااوا ب االن   الّ َوَماا َنَقما م   أَنأ ياؤأ

يد   يز  الأَحم   ( 9 / 2البروج )  الأَعز 

إلى أن جاءع الرسال  الخادم  فكان من أمر كفار قريش م  نبي الرةمر  صريى ا   يير  وسريم ومر  أدبا ر  
ما غرد  رواياع السير  وخيدد  يياع الدرين ونصوم السن  ليديخم الدوديد بإخباره دعالى بخالص  مكر أ رداء 

وَن  : حمران ومكران  ا  برالمؤمنين فري كررل اارا كا ااوَك َوَيمأ جا ر  تالااوَك أَوأ ياخأ ااوَك أَوأ َيقأ ب تا
ُأ وا ل يا يَن َكَفاارا اارا ب ااَك الناذ  كا َوإ ذأ َيمأ

ينَ  ر  را الأَماك  ا َخيأ ا َوهللان كارا هللان سجن أو قدل أو دشريد وهذا ما يةصرل اليروم مرن قبرل أمريكرا وةيفاهورا  (10:ألنفرال)  َوَيمأ
 ..لمرددين في كل من يفكر بمداومدوم والوقوف في وج  رايانوممن الكفار وا

 
************* 

 
 :عبر ومالحظات

اندواء بالسير  العرر  لسيدنا المصرفى  يير   إن الدارس لدصم األنبياء بدءا من د و  نوح  يي  السالم و
  والسررالم يخرررج بعبررر الصررال  والسررالم كمررا غردوررا نصرروم الدرررين والسررن  النبويرر   يررى صرراةبوا أفضررل الصررال

كمررا أن دراسرر  الدرراري  البشررري  مومررا واإلسررالمي خصوصررا . ودروس ال دندورري  ررن مسررير الصررراع مرر  البارررل
صرردده بدعررري أفضررل الرردروس وأوضررةوا  ررن مسررير  هررذا الصررراع  بررر الدرراري  وفرري ةرردود اإليجرراح الررذي نةررن  

 :نذكر من ذلك

 
 :واحدلدم إمكانية ليش  و  الخير والشر في مكان  .5

فرررغم أن أسررر  يدم  ييرر  السررالم كانررع صرراير  جرردا بررل األسررر  الوةيررد  فرري األرض لررم ددسرر  األرض بكاميوررا 
فيدررد كرران بإمكانرر  أن يدررول ألخيرر  ال .. لررذلك األخ الشرررير كرري يدةمررل وجررود أخ صررالأ يددبررل ا  منرر  معرر  فيوررا

ولكررن لررم يجررد إال .. إلررى قررار  أخرررى.. رإلررى إقيرريم يخرر.. إلررى جبررل يخررر.. أريرردك بدربرري أخرررج إلررى أرض أخرررى
وهررذه لفدرر  دفيرردنا أن مررن .. فالشررر ال يدةمررل وجررود الخيررر  يررى ظوررر األرض كيوررا إن اسرردراع(.. ألقدينررك:)مدالرر 

ومررن مصرادم  السررنن الكونير  ومنررق الدرراري  أن يدخيرل بعررض أهرل الةرق أن أهررل الباررل وقرروى .. العبر  ةديدر 
 ..ودهمالشر ددةمل جوارهم بل مجرد وج

 ..ومن هنا دسدر كل نظرياع الدعايش بينوما  يى كاف  األصعد 

ةدررى ولررو دركرر  , فيررم يمكررن لةرراكم راغيرر   بررر الدرراري  أن يدةمررل وجررود مررن يوةررد ا  فرري شررعب  وال يعبررده
فري   نيكما ال يمكن لدول  جرثومي  في بنيدوا وفكردوا مثل إسراهيل أن ددةمل قيام دويي  فيسرري.. وشأن  ورايان 

ةدى ولو سيمع هذه الدويي  إلسراهيل بكرل مرا ,  خاصردوا ولو بمواصفاع ممسوخ   يى جحء من أرض فيسرين
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وهرذا مرا أثبدر  المسرار السرخيف الدفاقيراع السرالم بردءا مرن . سيبد  منوا وا درفع بشرر يدوا الايرر مشررو   أصرال
 ..إلى الواوي ( خارر  الرريق) وغيرها واندواء بر( مدريد) ومرورا بر( أوسيو)

كما أثبدع الدجارب السياسي  في كاف  الدول اإلسالمي  أن قوى الكفر والعيمن  واإللةاد والداريب لم ددةمرل  
وقرد رفضردوا ةدرى مر  . إال ممسروخ  مدّجنر  مسرّير , وجود قوى أصولي  وأةحاب إسالمي  معوا دةع قبر  البرلمران

فمن السذاج  أن يدصور بعرض اإلسرالميين ديرك الرقعر  المةردود   ..ةالدوا هذه في الاالبي  الساةد  من الدجارب
ةيرر  لرم ددسرر  . وهري ددعررايش بسرالم, ربوبيدرر  دةرع  قبر  البرلمرران ددسر  لدرروى اإليمران والكفررر برا  فرري ألوهيدر  و

 (..ألقدينك)ةي  ما لب  البارل أن صرخ بالةق . األرض كامي  لجوار الةق والبارل

 
************* 

 
نما بمقاومته و  ب دابره إن الشر .2  :ال يندفب بالموالظ وتحريك الضمير وا 

 ودذكيره بالخوف من , لم يةرك يده ضده أن  و , ره أخاه بأن  مسالم ل فيم ينف  قابيل أن ذكّ 
 ..ده بالنار جحاء ليظالمينودو ّ , ا  

ا  :فدال دعرالى َِأَصأ َقَتلَها  َِ يه   َل أَخ  ها َقتأ سا َعتأ لَها َنفأ ينَ ََِطون ار  اَن الأَخاس  انأ   :ثرم قرال دعرالى . (10:الماهرد )  َبَح م  م 

ََِكأَنن  ض   َرأ ِ ي األأ ََِساٍد  ٍس أَوأ  ر  َنفأ ها َمنأ َقَتَل َنفأسا  ب َغيأ راويَل أَنن َنا َعلَى َبن ي إ سأ ل  َذل َك َكَتبأ يعاا  َوَمانأ أَجأ ااَس َجم  َما َقَتاَل النن
َيا َما أَحأ ََِكأَنن َياَها  ِ اي ا أَحأ َد َذل اَك  ْامأ َبعأ نأ ُ يرا  م  من إ نن َك

ُا َنات   َبيِّ لاَنا ب الأ سا ْامأ را يعا  َولََقدأ َجاَءتأ اَس َجم  ِاونَ ألَ النن ار  سأ ض  لَما   رأ
 .. (14:الماهد )

 فمن قدل نفسا حورا ورايانا وظيما فوو مسدعد لددل غيرها.. وألن العبر  في الجرأ   يى الددل ال بكمي  الددل
وهذا ما أثبدد  هذه الةضار  الاربي  البربري  الومجي  الدي دسود صفةاع داريخورا بدصرم مرو ر  . لنفس الدواف 
 .من الجراهم

دركع , فمنذ انريدع ةمي  الكشوف الجارافي  بدفويض ومبارك  من بابا الفاديكان مري  الدرن السادس  شر
والفدرررك بالبشرررر فررري الدررراراع الخمسررر  األخررررى  دشررريب لورررا الررردول النصرررراني  األوروبيررر  وراءهرررا قصصرررا مرررن الددرررل 

 .الولدان
لررى , لدررد أبرراد الارررب أ راقررا وأممررا بكاميوررا فرري األمررريكيدين وأسرردراليا واردكررب  بررر الدرراري  منررذ ذلررك الوقررع واى
بعضررروم بعضرررا فررري  األوروبيرررونبرررل لدرررد أبررراد .. يومنررا هرررذا فضررراه  جررراوحع ضرررةاياها مهررراع الماليرررين مرررن البشررر

 9و يرى المصرالأ والسياسراع المخديفر  فددرل فري الةررب العالمير  األولرى نةرو  االسردعمار يى  اهرداع  صرا وم
في الةرب  مييون إنسان 94وأفنى األوروبيون فيما بينوم باإلضاف  ليروس واألمريكان واليابان نةو . مييون نسم 

ل دجررارب لمخدر ررادوم العسرركري  الفادكرر  ةيرر  قصررفوا المرردن  يررى رؤوس المرردنيين وجعيرروهم ةدرر. العالميرر  الثانيرر  
 ..! فدديع حهاء رب  مييون نفس في لةظاع  وانفردع أمريكا بدجريب أول قنبيدين نوويدين في الداري  الةدي 

ْامأ   :شررع الجوراد والردف  فدرال دعرالى.. ولعيم ا  بأن في بني اإلنسان أمثال هؤالء  َقااَتلاوَن ب اأَنن يَن يا َن ل لناذ  أاذ 

ير  ظا  مأ لََقد  ه  ر  َ َعلَى َنصأ وا َوإ نن هللان ار  َحاقإ إ *  ل ما مأ ب َغيأ ه  َيار  نأ د  وا م  جا ر  يَن أاخأ اعا هللان   الالنذ  ِأ ال َد ا َولَاوأ َناا هللان أَنأ َيقاولااوا َربه
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كَ  عا َوب َيع  َوَصلََوات  َوَمَساج دا ياذأ َمتأ َصَوام  ْادِّ ٍض لَ ْامأ ب َبعأ َض اَس َبعأ ها النن را صا ا َمنأ َينأ َرنن هللان صا ُ يرا  َولََينأ ما هللان  َك ا اسأ َْ ِ ي را 

يز   يٌّ َعز  َ لََقو    .( 20 /14:الة ) إ نن هللان
ٍن إ    :وقال دعرالى  رنوم م  اؤأ ِ اي ما قابااوَن  ونَ  الن ال َيرأ َتادا عأ اما الأما اة  َوأاولَو اَك ها من   :ولرذلك قرال  .(50:الدوبر ).  َوال ذ 

َ َمعَ َِمَ  وا أَنن هللان لَما َ َواعأ قاوا هللان مأ َواتن كا َتَدى َعلَيأ ل  َما اعأ ُأ ه  ب م  وا َعلَيأ َتدا َِاعأ مأ  كا َتَدى َعلَيأ ق ينَ ن  اعأ تن  (542/البدر )   الأما
نعرم إرهراب هرذا الجرنس النكرد المعدردي ,  (اإلرهراب)إ رداد الدرو  بوردف , ولوذا شرع الجواد وفررض اإل رداد 
ةٍ  ولذلك أمر دعالى بوضوح وصراة  . بناء يدم ةي  ما وجدوا من أ نأ قاون تامأ م  َتَطعأ ْامأ َما اسأ وا لَ ده َباط   َوأَع  نأ ر  َوم 

اال   ا   :وةرردد الورردف بصررراة  مكمررال    الأَخيأ ْاما هللان ااوَن لَما اامأ ال َتعأ  ْ ون  اانأ دا يَن م  مأ َوآَخاار  كا ون ون هللان  َوَعاادا ااوَن ب ااه  َعاادا با ه   تارأ

ْامأ  لَما   (10:ألنفالا)  َيعأ
. لدرد  يرم ا  أن هرذا الجرنس الشررير الدادرل مرن بنري البشرر يجرب أن يرد روا   ..واآلياع بورذا المعنرى كثيرر 

وأال يسمأ لوم برالعيش إال دةرع الذلر  والصراار يردفعون الجحير   رن يرد وهرم , وأن دسدأصل شأفدوم إن لم يرد وا
 :ا أثبررررررع الدرررررراري  وصرررررردق ا  العظرررررريموهكررررررذ.. يم إال مررررررا دمررررررع  ييرررررر  قاهمرررررراوأن أكثررررررره ال يسرررررردد,  صرررررراغرون

  يفا الأَخب يرا َو اللنط  لَما َمنأ َخلََق َوها  .  (52:الميك)   أاَل َيعأ

 
************* 
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وألداء الحق للم مر التاريخ هم المأل المستكبرون . كان وسيستمر. يالصراع بين الحق والبا ل أ ل .3
 :وااللوان وكهنة السل انمن الحاشية 

وقامع نوا  السرير  ودكرون الرايران اردبررع مصرالأ السريران والرراغوع بمصرالأ أهرل .. منذ نشأ الشرك 
وكثيرررا مررا أريررق الدرررين .. وةرسرروم األ رروان, فصررار لوررم المررأل, األمرروال والرردنيا بحيررف سرردن  الضررالل مررن الكورران
الررذين )أو لفررظ ( الررذين اسرردكبروا)أو لفررظ ( المررأل)ل الةررق لفررظ الكررريم  يررى هررذه الثيرر  أدا  الشرريران فرري وجرر  أهرر

 (..أدرفوا

نعم بدأ هذا الصراع منذ قابيل واسدمر م  المدكبرين من قوم نوح ثم ما داله من األنبياء  ييوم السرالم ممرن 
لكفررر قرم  يينررا الدرررين ذكرررهم إلررى دفصرريالع ذلررك فرري قصرر  موسررى  ييرر  السررالم مرر   ررد وا  فر ررون إلررى قرروى ا

..  وصرروال لرد و  خرادم األنبيرراء  يير  الصرال  والسررالم, وأصرةاب المصرالأ ممررن سررعوا فري قدررل المسريأ فأنجراه ا 
وبرين قروى الةرق والصرالح .. واسدمر بعد ذلرك كمرا سرنبين  برر الدراري  اإلسرالمي برين دول الكفرر ودولر  اإلسرالم

كمرررا أخبرررر سررريد .. منرررذ أن افدررررق السررريران والدررررين, والظيرررم والجرررور داخرررل دولررر  اإلسرررالم ذادورررا االسررردكباروقررروى 
 ..المرسيين صيى ا   يي  وسيم

ها إ نِّاي أََخاافا   :دعالى ا  قال ارا انأ إ لَاٍه َغيأ مأ م  َ َما لَكا وا هللان بادا م  اعأ َقاَل َيا َقوأ َِ ه   م  َنا ناوحا  إ لَى َقوأ َسلأ مأ لََقدأ أَرأ كا َعلَايأ

يمٍ  ٍم َعظ  ب ينٍ قَ  * َعَذاَب َيوأ ِ ي َضالٍل ما ا لََنَراَك  ه  إ نن م  نأ َقوأ  .10ر  14األ راف   اَل الأَمأَلا م 

  َقاون َِال َتتن ها أَ را نأ إ لٍَه َغيأ مأ م  َ َما لَكا وا هللان بادا م  اعأ ودا  َقاَل َيا َقوأ مأ ها انأ *  َوإ لَى َعاٍد أََخاها وا م  يَن َكَفرا َقاَل الأَمأَلا النذ 

ه  إ نن  م  ب ينَ َقوأ َن الأَكاذ  نهَك م  ا لََنظا ِ ي َسَفاَهٍة َوإ نن  .11 ر 11األ راف   ا لََنَراَك 

  َن مأ َبيِّ كا ها َقدأ َجاَءتأ را نأ إ لٍَه َغيأ مأ م  َ َما لَكا وا هللان بادا م  اعأ مأ َصال حا  َقاَل َيا َقوأ وَد أََخاها ما َُ مأ َوإ لَى  نأ َربِّكا  .11األ راف   ة  م 

 اوَن أَنن َصاال حا  ما َقاَل ا لَما ْامأ أََتعأ انأ فاوا ل َمنأ آَمَن م  ع  تاضأ يَن اسأ ه  ل لنذ  م  نأ َقوأ وا م  َبرا َتكأ يَن اسأ اه  لأَمأَلا النذ  انأ َربِّ َسال  م  رأ

ناونَ  م  ؤأ َل ب ه  ما س  ا ب َما أارأ تامأ ب ه  *   َقالاوا إ نن ي آَمنأ ا ب النذ  وا إ نن َبرا َتكأ يَن اسأ ونَ  َقاَل النذ  ِ را  ( 11-11 :أل رافا)  َكا

 ها ارا انأ إ لَاٍه َغيأ امأ م  َ َماا لَكا وا هللان ادا با م  اعأ با  َقااَل َياا َقاوأ اَعيأ مأ شا َيَن أََخاها يَن   . (91:أل رراف)  َوإ لَى َمدأ َقااَل الأَماأَلا الناذ 

يَن آَمنا  با َوالنذ  َجننَك َيا شاَعيأ ر  ه  لَناخأ م  نأ َقوأ وا م  َبرا َتكأ ينَ اسأ ه  ا َكاار  نن لنت َنا َقاَل أََولَوأ كا ِ ي م  نن  ودا َيت َنا أَوأ لََتعا نأ َقرأ   وا َمَعَك م 
 .(99/األ راف)

ثم إلى قص  فر ون وميه  ومروقفوم مرن سريدنا موسرى  يير  السرالم إلرى قرريش والسراد  المرأل الرذين اسردكبروا 
اا ب َماا   : كما قال دعالى.. ودجبروا ةدى قذفوا بالدييب وهكذا َرِاوَهاا إ نن تأ يٍر إ الن َقااَل ما انأ َناذ  َياٍة م  ِ اي َقرأ َنا  َسلأ َوَما أَرأ

ونَ  ِ را تامأ ب ه  َكا لأ س   .( 12:سربأ)  أارأ
  

************* 
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4.   وما أكةر الناس ولو حرصت بمةمنين  : 

الداري   يى مسدوى األرض هكذا أخبر ربنا دبارك ودعالى  ن أهل الةق بأنوم الثي  والدي  في كل قوم  بر 
حاء كل د و  ةق فدرد .. وهكذا أثبدع  بر دراري  كرل الرد واع المؤمنر  وكرل د رو  ةرق.. و يى مسدوى كل قوم واى

 ..  إال قييلعفما يمن م, نوح قوم  ألف سن  إال خمسين  اما د ا

فالمسريمون فري !!.  شر مؤمنا وأقواها اثرني.. وأ الها ثمانون, وقد ذكر المفسرون أرقاما أقيوا أوالده الثالث 
والمدربرون ثير  مرن األولرين وقييرل مرن .. وقييل من  باد ا  الشركور.. والمؤمنون في المسيمين قييل.. الكفار قييل

 ..وأصةاب اليمين في أهل اإلسالم ثي  من األولين وثي  من اآلخرين.. اآلخرين
 

************* 

 
 :من يشاء وال راب ة بين مةمن وكافرإنك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي  .5

 يءأخبررر ا  سرربةان  ودعررالى رسررول  صرريى ا   ييرر  وسرريم بأنرر  يورردي مررن يشرراء وأنرر  لرريس لرر  مررن األمررر شرر
ينَ   :وقال ل   َتد  ْأ لَما ب الأما َو أَعأ ي َمنأ َيَشاءا َوها د  ْأ َ َي نن هللان َت َولَك  َببأ ي َمنأ أَحأ د  ْأ  . (11:الدصم)  إ ننَك ال َت

االه َماانأ َيَشاااءا   .. واآليرراع فرري هررذا المعنررى كثيررر  جرردا وا  أ يررم بمررن هررو أهررل ليرةمرر  والورردى َ ياض  ااإ نن هللان َِ

ونَ  َنعا َ َعل يم  ب َما َيصأ مأ َحَسَراٍت إ نن هللان  ْ َك َعلَيأ سا َهبأ َنفأ َِال َتذأ ي َمنأ َيَشاءا  د  ْأ  . ( 9 : فارر)  َوَي

 :رام  أن ال رابر  بين مؤمن وكافر فدال دعالى كما قررع العديد  بص
   َوة ناوَن إ خأ م  ؤأ َما الأما ٍض  : وقال دعالى  (50: الةجراع)  إ نن ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا َناتا َبعأ م  ؤأ ناوَن َوالأما م  ؤأ : الدوب )  َوالأما

ااٍض    : وكررذلك. (15 ل َياااءا َبعأ ْامأ أَوأ اا ضا وا َبعأ يَن َكَفاارا وهكررذا انفصرريع  القرر  األبررو   يررى أسرراس  .(11: ألنفررالا)  َوالنااذ 
اها قَ   :الكفر واإليمان فدال دعالى يدر  العالق  بين نوح  يي  السالم وابن  الكرافر ل اَك إ نن نأ أَهأ َس م  ها لَيأ اَل َيا ناوما إ نن

را َصال حٍ   .  (21: هود)  َعَمل  َغيأ

اَدٍة   :فدال دعرالى كما انفصيع  الق  البنو  بين إبراهيم وأبي   ع  ب يه  إ الن َعانأ َموأ يَم أل  َراه  َفارا إ بأ ت غأ َوَما َكاَن اسأ

اه  َحل يم   يَم أَلَون َراه  ها إ نن إ بأ نأ أَ م  ن  َتَبرن وٌّ ل  ها َعدا َن لَها أَنن ا َتَبين َِلَمن اها    . (552:الدوب )  َوَعَدَها إ ين
َرأََت ناوٍم وَ َضَرَب  وكذلك بين الحوج وحوجر   وا امأ يَن َكَفرا َُال  ل لنذ  ا َم انأ  هللان ن  م  اَديأ اَت َعبأ َرأََت لاوٍط َكاَنَتا َتحأ امأ

اخ   اَر َمَع الدن ال النن خا وا  َوق يَل ادأ َن هللان  َشيأ ْاَما م  ن َيا َعنأ َِلَمأ ياغأ َما  ََِخاَنَتاها ن   َنا َصال َحيأ َباد  سبةان   وبين . (50:الدةرريم)   ل ينَ ع 
يَن َمَعااها إ ذأ َقااالاوا   :ودعررالى أن هررذا هررو سرربيل األسررو  الةسررن  فدررال يَم َوالنااذ  ااَراه  ِ ااي إ بأ ااَوة  َحَسااَنة   اامأ أاسأ َقاادأ َكاَنااتأ لَكا

ا َنَنا َوَبيأ مأ َوَبَدا َبيأ َنا ب كا ون  هللان  َكَفرأ نأ دا وَن م  بادا ا َتعأ من مأ َوم  كا نأ ا باَرآءا م  مأ إ نن  ْ م  نااوا ل َقوأ م  اى تاؤأ َضااءا أََبادا  َحتن ما الأَعاَداَوةا َوالأَبغأ َنكا
ٍء رَ  نأ َشيأ َن هللان  م  ل كا لََك م  ف َرنن لََك َوَما أَمأ َتغأ َب يه  أَلَسأ يَم أل  َراه  َل إ بأ َدها إ الن َقوأ َك ب الن  َوحأ َنا َوإ لَيأ َك أََنبأ َنا َوإ لَيأ لأ َك َتَوكن َنا َعلَيأ بن

 .( 2:الممدةن )  يرا الأَمص  
نااوَن ب االن    :وكذلك أثرنى ا  دعالى  يرى صرةاب  رسرول   نردما دمثيروا ذلرك وأنرحل الدا رد  فدرال م  ماا  ياؤأ ادا َقوأ ال َتج 

مأ أَوأ إ   َناَءها مأ أَوأ أَبأ ولَها َولَوأ َكاناوا آَباَءها َ َوَرسا وَن َمنأ َحادن هللان خ ر  ياَواده م  الأ ِ اي َوالأَيوأ ْامأ أاولَو اَك َكَتاَب  ايَرَت ْامأ أَوأ َعش  َواَن خأ
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  ِ يَن  ارا َخال د  َْ َنأ ا األأ َْ ت  نأ َتحأ ي م  ر  اٍت َتجأ ْامأ َجنن لا خ  ها َويادأ نأ وٍم م  مأ ب را َدها ما األأ يَماَن َوأَين  ْ اوا قالاوب  ْامأ َوَرضا ا َعانأ َي هللان ا َرض  َْ ي

با هللان  أاَل إ نن  ها أاولَو َك ح زأ ونَ  َعنأ ل حا فأ ما الأما َب هللان  ها  . (44:المجادل )  ح زأ

 ..هذه ندر  أساسي  لفوم الصراع بين الةق والبارل من منظور أهل اإليمان 
َر َعلَى األأ    :وقال  فأ َتَحبهوا الأكا ل َياَء إ ن  اسأ مأ أَوأ َواَنكا مأ َوإ خأ وا آَباَءكا يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ ْامأ َيا أَيه يَماان  َوَمانأ َيَتاَولن

ال ماونَ  ما الظن اولَو َك ها َِأ مأ  كا نأ وَهاا *   م  تاما ِأ َتَر اَوال  اقأ مأ َوأَمأ ايَرتاكا امأ َوَعش  كا َواجا مأ َوأَزأ اَواناكا مأ َوإ خأ كا َنااؤا مأ َوأَبأ كا قاالأ إ نأ َكااَن آَبااؤا
ا أَ  َْ َن َضوأ نا َترأ َن َكَساَدَها َوَمَساك  َشوأ ا َوت َجاَرة  َتخأ وا َحتنى َيأأت َي هللان َتَربنصا َِ ِ ي َسب يل ه   اٍد  َْ ول ه  َوج  َن هللان  َوَرسا مأ م  كا َحبن إ لَيأ

ق ينَ  َم الأَفاس  ي الأَقوأ د  ْأ ا ال َي ه  َوهللان ر   . (42 / 41 :الدوب )  ب أَمأ
 

************* 
 

نموووذج الفرعوووني المتكوورر عبوور  ونشوووء السوولطة وقيووام ال.. نمووو التجمعووات البشوورية وقيووام الممالووك 
 (:حاكم و كاهن و أعوان)التاريخ 

مررن أوالد , فرري بررؤر الدجمرر  البشررري األولرري برردأع ددكررون نويرراع العشرراهر مررن األسررر المدداربرر  نسرربا ومسرركنا
 ..وم  دناميوا بدأع ددكون الدباهل من دجم  العشاهر أوالد الجد الواةد.. األب الواةد وأوالدهم

الدري دكونرع بشركل ديدراهي مرن كبيرر األسرر  أو جردها , يعي قامع الةاج  لنشوء السرير  وبشكل فرري ورب
 ..أو شيخوا المراع الذي درج  إلي  الدبيي  في شؤونوا وةاجدوا

سرر ان مرا ضراقع , ولما كان اجدماع الدباهل  يى موارد الاذاء والرحق من الميراه والمرا ري ومروارن الصريد
 ..ناس في المساكن بةثا  ن موارد الرحق نديج  الةاج  والصراع  يى ديك المواردالمواق   بأهيوا فدبا د ال

فكانررع السررير  فرري ديررك المرةيرر  مكونرر  مررن شرري  الدبييرر  وكبيررر رجررال الرردين أو الكورران فيوررا وكبررار رؤوس 
 ..العشاهر أو األسر وأهل المال أو الدو  والبأس

 يى من ةولوا من األسر والدباهل الضعيف  إما بالدحاوج  سيررع الدوي  منوا ةجمواوم  دفاوع الدباهل في 
وسرر ان مرا برررحع .. وبرردأع الدباهرل المدضرخم  دأخررذ شركل الممالرك الصرراير .. أو الدةرالف أو برالبرش والسريرر 

نوياع  وأدواع الميك و. ونشأع ربد  المأل واأل وان. الةاج  لمسديحماع الم ْيك من األ وان والسالح والةصون 
 ..ساد مؤسر

رهرا ودسريرر  يرى . وكما ةصل في دضخم بعض الدباهل دضخمع بعض الممالك لدبدير  مرن ةولورا أو دوجه
ومكنع كثر  العدد والموارد بعضروا مرن أن ددةرول إلرى ممالرك قوير  ددروم  يرى نظرام إقررا ي يسرود فير  .. أرضوا

ادسرراع المرروارد والسرريران مرردى نفرروذهم  الررذين ادسرر  مرر , كبررار الدرراد  والمررالك الررذين يشرركيون كبررار أ رروان الميرروك
نشاء الدالع والةصون واألسوار  يى مدنوم وممالكوم ونشأ .. وبالدالي مظاهر سيرانوم من كثر  الجند والسالح واى

وبررالرب  كرران لكررل مميكرر  دينوررا ومعدرررددادوا , ع أنظمرر  اجدما يرر  واقدصررادي  وسياسرري  بةسررب ةررال كررل مميكرر 
 ..لدين والكوان الذين يديرون الةيا  الديني  لكل مميك وبالدالي نشأع ربد  رجال ا

والسيران أو الموارد واألراضي وسوى ذلك  النفوذوقام الصراع  يى . وكما دوسعع الدباهل دوسعع الممالك 
فدامرررع الةرررروب برررين الممالرررك وابديررر  األقويررراء الضرررعفاء فبررردأع ددكرررون الممالرررك الكبررررى الدررري .. مرررن مدررراع الررردنيا
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واضرررع الممالرك .. وا ةضاراع  ظيم  فري مخديرف منرارق األرض  يرى يرد أولهرك الميروك األقويراءاحدهرع في
فدوسرررعع ديرررك .. الصررارى إلرررى الررردخول فررري ةمايدورررا أو الرررذوبان فيورررا أو الرةيرررل مرررن جوارهرررا إلرررى منرررارق أخررررى

 ..اإلمبرارورياع في بعض األةيان ةجمالممالك لدصل إلى 
ونديجر  الصرراع , أو الممالرك الكبررى , قري والرديني فري مكونراع اإلمبراروريراع والدررنوع العر , ونديج  الظيرم 

دفككررع فرري كثيرر مررن األةيرران ديررك اإلمبراروريراع والممالررك الكبيررر  إلررى مكونراع أخرررى مررن الممالررك , فيمرا بينوررا 
معورا بأشركال مخديفر   و ادع إلى مسدوى المميك  أو اإلمار  أو ةدى الدبيي  لدعاود دور  الدراري  سريرها, الصاير  

 ..وهكذا دواليك.. فددس  ودمدد ثم ددفكك وددةيل
 
 (:لواناالكاهن ا الحاكم ا ال) :السل ة س يام النموذج الفرلوني ومةل* 

فالعرايررا والمناصررب والمكاسررب لمررن يريرر  .. ةكررم الميرروك والح مرراء شررعوبوم ور ايرراهم بالدرغيررب والدرهيررب
 العصراوم  الوقع أدرك الميوك والراا  ما ليسريف والرذهب ر أو .. لمن يخالف  النكال والبرش والددل و, السيران

 ..والجحر  ر من أثر ناج  في سياس  الناس

وال , لفررع نظررررهم را رر  النرراس لرجررال ال يميكررون سرريفا وال ذهبرررا, إال أن دهررا  الساسرر  والميرروك الرواغيررع 
ةيرر  , جررال الرردين والكورران الررذين يدبعررون فرري معابرردهم إنوررم ر ! وال شرريها مررن هييمرران السرريران, ةراسررا وال أ وانررا

 ويدضرررون لورررم المورررام و, يرررأديوم النررراس روا يررر  ليررردفعوا لورررم الصررردقاع ويدربررروا برررين أيرررديوم الدررررابين برررال إجبرررار
ةيررر  ال يةصرررل الميررروك  يرررى ذلرررك مرررن النررراس إال بالسررريف . برررل ويوبرررون لورررم ةيرررادوم بكرررل اخديرررار, دماعالخررر

 ..والسور
عررون الكورران بسرربب دوا رري الفرررر  الكاميرر  الدرري فررهررا ا  فرري قيرروب النرراس مررن السررعي لعبرراد  فالنرراس يري 

رضاه   ..خالدوم واى
فيوصررريونوم إلرررى ا   يرررى الرريرررق , ثرررم ورثررردوم مرررن العيمررراء , فإمرررا يعبرررد النررراس ربورررم وفرررق هررردي األنبيررراء 

نمرررا هررردا  ربرررانيين يبد, المسرردديم ال يريررردون مرررنوم جرررحاءا وال شررركورا مرررا أن دجدرررال .. ارررون األجرررر مرررن ا  دعرررالىواى واى
وددرررودهم فررري هرررذا الضرررالل , الشررريارين النررراس ذاع اليمرررين وذاع الشرررمال فيعبررردون الرررراغوع ويشرررركون برررربوم 

فينةررف النراس فري دروب الضرالل  كرل أمر  . شيارين اإلنس والجن من السةر  والكوران ورجرال الردين المنةررفين
ذ  برد النرراس ةجرار  الررورم والكواكررب والظرواهر الربيعيرر  والةيوانراع والنررار ذلرك منرر, بةسرب شريرانوا وضرراللوا

 ..أو  بدوا البشر والرواغيع إلى يخر أشكال الشرك المدرور  بةسب درور المجدمعاع, واألصنام 
فدسردريأ فررردوم . إن الناس يريعون كوانوم ورجال الدين فيوم ظنا منوم أنوم يوصريون إلرى را ر  خرالدوم 

 ..ةي  ال دسدريأ فرر  وال دسددر نفس إال بالركون إلى معبودها بالةق أو بالضالل , اد  ذلك الخالق في  ب
يخير   دير  ودفكيرره مر  ةذاهر   يرى براب , ولذلك درى اإلنسان موما سما فري مرادرب العيرم والمعرفر  والرذكاء 

معبروده ويعيمر   رضاليدل   يى , داخي  لرا   رجل الدين الداب  في , ويسدعد في غالب األةيان نفسيا , المعبد 
وهكررذا ماحلررع درررى اليرروم .. وهررو  يررى اسرردعداد لبررذل كررل غررال ونفرريس فرري سرربيل هررذه الراةرر  .كيررف يعبررده ويريعرر 

أو دمثرال أصرم  , راةدير  سراجدا لبدرر  أو فرأر  أو نراربسرر يثنري ركبدير  وي, ةامل شواد  دكدرورا  فري أرقرى العيروم 
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ويريررق دخرران البخررور لداررري  يررى ندنرر  , الكرراهن بعررض رذاذ المرراء مررن يرده المدعفنرر  فيمررا يرررش  ييرر  ! مرحركش 
ةدرى ولرو كانرع ال دردخل ,  وجاء من رجل ديرن منرافق لسريران   فدوى  هذا الةصيف يدب  ربما أو .. وندن معبده

عررل مرررن وج,  االسرردعان مررن قبيررل إضرررفاء الشررر ي   يررى اةرردالل النصررارى لررربالد الةرررم بررد وى  .فرري  دررل  نررح 
 ..وهكذا كان وما حال ديدن البشر!! فسدا في األرضمجاهدهم 
لرم دسرددر . وفرروا إلرى ظيمراع اإللةراد , وةدى لما ثار الناس مؤخرا  يى رجال الدين وانخيعوا من أديانوم  

ح اال ددرراد فرري األوهررام واألشررباو , نفوسرروم ومررا حالرروا يديوررون فرري ظيمرراع السررةر والكوانرر  والبةرر  فرري المايبرراع 
 !.ون إلي  في الموماعؤ ةدى يسكن هذا العرش الفرري لعباد  رب قادر مويمن ييج! واألرباق الراهر 

وأدركرروا أن اسررديعاب هررؤالء المسرردةوذين  يررى الرا رر  بررال , دهررا  الرواغيررع هررذه الظرراهر   أدرك الساسرر  و
لدررراع األكبررر مررن النرراس و يمرروا أنوررم إن خضررعوا إلرريوم خضرر  لوررم ا . سرريران وال أ رروان أفضررل مررن مررواجودوم

ةيرر  يكررون األصررل فرري النرراس هررو , الررذين لررم يرردمكن السرريف والسررور وال الررذهب مررن إخضرراع أكثرررهم إال مؤقدررا
 ..الدفيع والباض ليسيران وسيف  وذهب  لوال الخوف والةاج 

 .  ف والعرذابأو ردوا مرن أبرى مرنوم السري و, وأغردقوا  يريوم الرذهب والعرايرا, الردين المْيك رجالَ  ب رجال  فدرّ 
وصرار  .فاردفعع قباب المعابرد كمرا اردفعرع أبرراج الدصرور, لوم هييمانا كوييمان الميك ؤوافأنش .  فرو وا أكثرهم

وهكررذا انضررم رجررال الرردين إلررى المررأل مررن كبررار الدررواد واألمررراء واأل رروان . لوررم الةررراس واأل رروان واألدبرراع والخرردم
لذي دمر مسددبل البشرري  فري هذا الدحاوج ا, الميوك والكوان ورجال الدين  وقام الدحاوج النكد بين. وشكيوا الةاشي 
 .. د الناس ليراغوع بدل أن يعبدوا ربومو بّ . معظم داريخوا 

وشكل كبار الكوان وكبرار األ روان , ( الحاكم والكاهن وااللوان )وبوذا اكدمل مثي  السير  الذي قام  يى 
وةراح هرؤالء .. (الذين أدرفروا)أو  (  الذين اسدكبروا) أو ( المأل ) ين بيفظ  وجنودهم الظيم  ما اصريأ  يي  الدر 

 .واسدولوا  يى ما أرادوا من دنيا الناس والشعوب المسةوق  رو ا أو كرها, ما شاؤوا 
ولكرن الدراري  ويثراره .. ودنو ع أشكال مثي  السرير  بةسرب دنروع ودررور المجدمعراع والممالرك والةضراراع

وكرذلك مرا أخبردنرا بر  الكدرب الدينير  السرابد  ثرم الدررين , ك الةضاراع من شواهد مكدوب  أو ميموسر  وما دركد  دي
ةير  كران (. الحااكم والكااهن وااللاوان:)دلع جميعوا  يى أن مثي  السير  كان مكونا من هرذا الةيرف,  الكريم

العادلون قربروا العيمراء الصرالةين  فالميوك. والعكس بالعكس. صالح المأل والةاشي  داهما بصالح ذلك السيران 
. وأمرا الرارا  فدرد قربروا المجبررين والفاسردين. واسرددام دبعرا لرذلك مسريك الجنرد واأل روان. ورجال الدين المخيصرين 

 ..وكان الناس داهما  يى دين ميوكوم
ثرم . البداهير ويدير الردوس فري المجدمعراع , وهكذا قام الساةر المشعوذ يوي  النار إلى جانب رهيس الدبيي 

فوقرف النمررود وكوران .. درورع الةضاراع فدام النموذج الفر وني الذي فصل الدرين وأفاض في دركيبد  وأةوال 
ولما جراء موسرى  يير  السرالم إلرى , األصنام لسيدنا إبراهيم  يي  السالم ةدى رموه في النار ثم هّجروه بعد نجاد 

ثررم وقررف األةبررار والرهبرران مررن .. المررأل إلررى جانررب الفر ررون فر ررون وقررف فرري وجورر  ةيررف السررةر  واأل رروان مررن
الررذي ( برا وراءبرن  بيعررام)فجراء نمروذج . اليورود إلرى جانرب الميرروك الرارا  ضرد الصررالةين فري كثيرر مرن درراريخوم

ثررم جرراء اليونرران وقامررع .. قررم ا  قصررد  مرر  الدرروم الجبررارين وميكوررم ضررد نبرري ا  والمررؤمنين مررن بنرري إسررراهيل
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ثم جاء الرومان فورثوا ةضرار   اليونران ,  فكان لوا أبارردوا وكوانوا ويلودوا وجندهم وميوكوم, الوثرني ةضاردوم 
وكيوا ددل يثارها  يى نفس المسالك والبنير  فري مثير  . وقامع ةضاراع كثير  في المشرق والمارب .. بةذافيرها
م  وقررف األةبررار والرهبرران والمررأل مررن بنرري ولمررا جرراء سرريدنا  يسررى  ييرر  السررال(. كم وكاااهن وألااواناحاا. )السررير 

ثم رارد الدياصر  والميروك .. إسراهيل وأرباب الدنيا والمصالأ م  الةاكم الروماني وسعوا في قدي  فأنجاه ا  منوم
ةدرى سرمي الدررن , وراردوا أصرةاب الكورف وأمثرالوم, الذي ذكره الدرين  أدبا   وقديوهم ةدى ةفروا لوم األخدود

 .. ثاني الميالدي في الداري  المسيةي بعصر الشوداءاألول وال
بعرررد أن شررروهوا الرهبررران واألةبرررار اليورررود ومحجوهرررا بالوثنيررر  , ثرررم غرررحع النصرررراني  اإلمبراروريررر  الرومانيررر  

 ..وبعض دعاليم اليوودي 
شرأ لر  مررا ون..   فكرران البابرا كبيرر الرهبرران واألةبرار النصرارى إلررى جانرب اإلمبراررور الديصرررودكرررع السرنّ  

واكدمرل  يرى يرد النصرارى الويكرل الرديني الرذي صرار البابرا األكبرر .. هو معروف مرن المؤسسر  الدينير  وسريرانوا
.. في  إمبراررورا دينيرا  مدوجرا يضراهي اإلمبراررور الرومراني وميروك أوروبرا فري ميكورم وذهربوم وةراسروم وةشرموم

واألبررارر  العظررام وبررين البابررا وكبررار كرادلدرر  ورهبانرر  وشررودع أوروبررا كثيرررا مررن الةررروب والنحا رراع بررين الميرروك 
 .ةدى ثار بعض الميوك وادخذوا ألنفسوم باباواع فر يين غير البابا المركحي.. وكانع الايب  داهما ليباباواع

ومررا ( الةراكم والكراهن واأل روان)الكنسري يدرم الفظراه  مرن أفعررال مثير  السرير  هرذا  والدراري  األوروبري و 
واسردةيوا مرن , سرفكوا الردماء  و, فدرد اسرديبوا األمروال  .ويشاب  األسارير ,  ما يشيب ل  الولدانمشعوب فعيوا بال

ةدررى ثررار النرراس !.. ةدررى بيرر  بوررم أن يبيعرروا النرراس إقرا رراع فرري الجنرراع مررن  ررالم اآلخررر  .األ ررراض مررا شرراؤوا
لر  البابرا ,  يرى ديرن البابرا  لددروم الةضرار  الاربير   يرى مرحي  مرن اإللةراد  .وكفرروا وألةردوا ورمروا الردين جانبرا, واى

 ..كما يشودها العالم منذ أكثر من قرنين من الحمن .والعيماني  والنصراني  المدوود  الميوث 
ركرحع العديرد   يرى ربرر العبرد بربر  وأحالرع وألارع دور الكراهن , فيما جاء دين ا  الخادم وشريعد  المةمدي 

كرران ليرردين  يمرراء بمنحلرر  ورثرر  أنبيرراء يورردون النرراس إلررى ربوررم بررال جررحاء وال أجررر وال ف .فرري ةيررا  المسرريم اإليمانيرر 
كمررا قرررننع الشررريع  .. ةيرر  يسرردري  أي أةررد مررن النرراس أن يسرريك سرربيل ريررب العيررم ليكررون مررن أهررل العيررم. إلررحام

 .. وكانع الشريع  فوق الةاكم والمةكوم. ليسيران دوره وةدوق  وصالةياد  
فرري أرض الواقرر  هررو مررا أخبررر برر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم مررن أن أهررل اإلسررالم ولكررن الررذي ةصررل 

مررن إال فأي )قررالوا يررا رسررول ا  اليوررود والنصررارى؟ قررال فمررن؟ .. سرريدبعون سررنن مررن كرران قرربيوم ةررذو الدررذ  بالدررذ 
مرن , لسياسري وهيكير  فري النظرام ا  اإلدبراع  لدد دبعوم أهل اإلسالم في كثيرر مرن األمرور وكران شرر ذلرك !( هم؟

.. ونشررأ هيكررل شرربي  بويكررل األةبررار والرهبرران إلررى جانررب كررل سرريران.. قيررام الميرروك والسررالرين ونظرراموم الرروراثي
ودمامررا كمررا أخبررر رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فرري أةررد أةاديرر  معجررحاع النبررو   فيمررا روي  نرر  مررن ةرردي  

ةم تكاون خالفاة للام منهااج  .ن ةم يرفعها إذا شاء أن يرفعها تكون النبو  فيكم ما شاء اهلل أن تكو): ةذيفر  
ةام تكاون ملكاا لاضاا فيكاون ماا شااء . شاء اهلل أن تكون ةم يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها  فتكون ما.النبو  

ا ةم تكون ملكا جبرياا فتكاون ماا شااء اهلل أن تكاون ةام يرفعهاا إذ .اهلل أن يكون ةم يرفعها إذا شاء أن يرفعها 
  .رواه مسيم( ةم سكت.ةم تكون خالفة للم منهاج النبو   .شاء أن يرفعها 
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  إنها ةم) وفي رواي  غاي  في األهمي  أوردها ابن ةماد في كداب الفدن من ةدي  أنس رضي ا   ن   قال
  (.ةم ملك لضو  ةم جبرية ةم    واغيت

 ( . جبابر  ةم ال واغيتإنها ستكون ملوك ةم  : )  ن أنس بن مالك قال: وفي رواي  
وهررذا الررذي ةصررل فرري المسرريمين منررذ رةيررل اإلسرردعمار وقيررام ةكومرراع الرواغيررع لدر ررى مصررالة  ودةكررم 

أمير  سرن  الميرك فري األمر  المةمدير  ودربعوم بعردهم سرالرين المسريمين  وهكرذا سرن بنرو... بشراهع  إلى يومنا هذا
لك كان دأب الميوك واألمراء المسيمين لما دفرقرع ممالرك وكذ(.. كما اصريأ  يى دسميدوم اصرالةا  )وخيفاؤهم 

 ..بالد اإلسالم إلى دول وممالك شدى
وكران النبري صريى ا   يير  .. فكانع النبو  فينا كما ةفظع قصدوا لنا كدرب السرير  العررر  ونصروم السرن 

 ..وسيم هو الةاكم السياسي كما أن  مصدر الدشري  والديدي
قررام خييفرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم بأ برراء الةكررم , شررد   يررى منورراج النبررو  فيمررا قامررع الخالفرر  الرا

 . يعاون  أهل الةل والعدد من  يماء الصةاب  والدابعين, والسياس  والرياد  الديني 
فالميرك الجبرري اسرديحم الميرك والسرريران , وانددرل إلرى الميرك العضروض, قيصرري   فيمرا انديرب األمرر كسرروي 

 ..ثي  السير  من الكوان واأل وانمدوماع م
فمررا بالرك  نررد مرا دةدررق مرا ورد برر  رسرول ا  صرريى ا  .. فسريك أهررل اإلسرالم فرري ذلرك سررن  مرن كرران قربيوم

 .. يي  وسيم من قيام الرواغيع؟
مررر هررذا فرري الدرراري   ونررادرا مررا. وهكررذا كرران إلررى جانررب كررل ميررك صررالأ  يمرراء صررالةون وأ رروان مدسرررون 

 يمررراء سررريران , ذلك قرررام إلرررى جانرررب ميررروك الجرررور مرررن الخيفررراء والسرررالرين واألمرررراء المسررريمين وكررر.. اإلسرررالمي
 ..منةرفون  يى قدر جور أمراهوم

فراررى  يمرراؤهم وابدررد وا وحادوا وندصرروا فرري ديررن ا  قرردر مررا ,  إلررى أن قررام الرواغيررع يةكمررون المسرريمين
ومرا ةفرظ مرن سرند  صريى ا   يير  . ي دكفرل ا  بةفظر  الرذ, ولم يسيم من  بثوم إال الدرين الكرريم . اسدرا وا 

, وم  ذلك لعرب  يمراء السروء دورهرم فري دةريرف الكيرم  رن مواضرع  وسروء الدأويرل ولري أ نراق النصروم. وسيم
وكان الجند واأل وان من أ وان الظيم  وأصةاب السيرر  رهن إشار  الميوك الرذين اندوبروا .. لدوافق أهواء الميوك

 ..هك العيماء وفداويوم ما شاؤوا قدر ما اسدرا وامن دين أول
ومرن نعمر  ا   يرى .. وهكذا ةصل ما أخبر ب  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من افدراق الدرين والسريران

وأنعرم  يريوم بربعض العيمراء .. أهل مك  اإلسالم أن ةفرظ لورم الدررين بةفظر  وقريض لورم مرن ةفرظ السرن  وندةورا
فوقفوا بالمرصاد لذلك اإلنةراف ودةميوا . ن في كل ظروف من ددوم بوم ةج  ا   يى خيد  والعاميين المخيصي

فررري سررربيل ا  جبرررروع الميررروك وضرررريب  مواجوررر  فدوررراء السرررالرين و يمررراء الضرررالل  وجوررراالع ورايررران الجنرررود 
 . واأل وان من أدباع الساد  والكبراء

والمعدصررم أمثررال أةمررد بررن أبرري دؤاد وأصررةاب  ممررن وهكررذا كرران إلررى جانررب كررل سرريران مررن أمثررال المررأمون 
مرن  خيفورمةدرى كران فري (  اقدي  يا إمرام ودمر  فري  ندري ) :يدول ليمعدصم مةرضا ل   يى قدل أةمد بن ةمبل
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خوان     كبار العيماء في السعودي  ومن يفدي بددرل هومن هي. شيوخ األحهر في مصر من يفدي بددل سيد قرب واى
 !!..هة  الجن اويةكم بأنوم ال يروةون ر  المجاهدين لألمريكان

وفي حماننا , إن فوم هذه السن  الكوني  أساٌس هام جدا لفوم ربيع  صراع الةق والبارل  بر الداري   ام  
كمررا مررر معنررا فرري . غيررر مباشررر  بصررور  ةيرر  درررحح كافرر  بالدنررا دةررع اةرردالل قرروى الكفررر مباشررر  و , هررذا خاصرر 

وم ويدوم  يى ةراسر  مصرالةوم ويشراررهم المكاسرب ةكرام مردردون ددرسروا خيرف ةي  ينوب  ن. الفصل األول 
بددرل المجاهردين وةرمر   افدرو أو  . أسرباوا الشرر ي   يريوم و يرى اإلةردالل الصرييبي برل واليوروديف,  يماء ضالل  

  ..ليصررررررررررررررررررررربةوا جرررررررررررررررررررررحءا مرررررررررررررررررررررن الةميررررررررررررررررررررر  األمريكيررررررررررررررررررررر  لمكافةررررررررررررررررررررر  اإلرهررررررررررررررررررررراب, الدعررررررررررررررررررررراون معورررررررررررررررررررررم 
و يى مر الةضاراع والممالك النموذج الفر وني لمثي  السير  الرذي فصرل فير  الدررين  وهكذا دكرر  بر األحمان

 ..وبين وأفاض برريد  دبع   يى الدهش  والعجب
 
 :النموذج الفرلوني من خالل نصوش القرآن* 

لدررد قررم ا  سرربةان  ودعررالى قصرر  فر ررون مررن خررالل مسرراة  واسررع  فرري الدرررين بصررور  دخديررف مررن ةيرر  
وغالبرا مرا جراء مددرنرا . مرر   11ةير  ورد ذكرر فر رون حهراء .. سور  من سرور الدررين 41في  خدصارواالالشرح 

 /ررر    / يررونس / األ ررراف)ولعررل أكثرهررا دفصرريال مررا جرراء فرري سررور .. بررذكر السررةر  أو المررأل أو الجنررد واأل رروان
 وني  وأركانوا في كل حمان وانظر إلى اإل جاح المذهل في دصوير السير  الفر (..الحخرف /الدصم  /الشعراء 
وةيثيرراع , (الجنررد واأل رروان /الكرراهن  /الةرراكم )وأسرراليبوا فرري الصررراع مرر  الةررق وأدوار أركانوررا الثالثرر   , ومكرران

وأداء أهرررل الةرررق والباررررل  يرررى مسررررح الةرررد  مرررن خرررالل مشررراهد الصرررراع , المواجوررر  ودور األجورررح  السررريروي  
 ( :19 -41)ما جاء في سور  الشعراء اآلياع ونخدار من ديك النصوم وقف  سريع  م  

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
  يَن نا َوَما َربه الأَعالَم  َعوأ ِ رأ وق ن يَن * َقاَل  تامأ ما نأ ْاَما إ نأ كا َن ض  َوَما َبيأ َرأ َماَوات  َواألأ لَاها أاَل * َقاَل َربه السن َقاَل ل َمنأ َحوأ

ونَ  عا َتم  ا *  َتسأ كا ل ايَن َقاَل َربه َون ما األأ نااون  * مأ َوَربه آَبااو كا مأ لََمجأ كا اَل إ لَايأ س  ي أارأ ما الناذ  اولَكا ق  * َقااَل إ نن َرسا ار  َقااَل َربه الأَمشأ
ق لاوَن  تامأ َتعأ نأ ْاَما إ نأ كا َن ب  َوَما َبيأ ر  ا* َوالأَمغأ اَن الأَمسأ اَك م  َعلَنن ي أَلَجأ ار  َت إ لَْاا  َغيأ

َخذأ ون ينَ َقاَل لَو ن  اتن تااَك *  جا وأ َقااَل أََولَاوأ ج 
ب يٍن  ٍء ما ق يَن * ب َشيأ اد  َن الصن َت م  نأ َِأأت  ب ه  إ نأ كا ب ين   *َقاَل  َبان  ما ُاعأ َي  إ َذا ه  َِ أَلأَقى َعَصاها  َضاءا  *َِ َي َبيأ إ َذا ه  َِ َوَنَزَع َيَدها 

يَن  ر  لَها إ نن َهَذا لََساح   *ل لنناظ  وَن * (ر  َعل يم  َقاَل ل لأَمأل  َحوأ ََِمااَذا َتاأأمارا ه   ر  احأ مأ ب س  اكا ض  انأ أَرأ مأ م  َجكا ر  يدا أَنأ ياخأ َقاالاوا * يار 
يَن  ر  ِ ي الأَمَداو ن  َحاش  َعثأ  ج هأ َوأََخاها َوابأ اٍر َعل ايٍم * أَرأ لِّ َساحن لااوٍم * َيأأتاوَك ب كا ٍم َمعأ يَقاات  َياوأ اَحَرةا ل م  اَع السن م  َوق ياَل * َِجا

وَن ل   عا َتم  جأ تامأ ما اما الأَغاال ب يَن * لنناس  َهلأ أَنأ اَحَرَة إ نأ َكااناوا ها ب اعا السن َن أَإ نن لََناا * لََعلنَناا َنتن َعاوأ اَحَرةا َقاالاوا ل ف رأ اا َجااَء السن َِلَمن

نا الأَغاال ب يَن  ا َنحأ نن را  إ نأ كا َقا* أَلَجأ اَن الأما امأ إ ذا  لَم  كا ب يَن َقااَل َنَعامأ َوإ نن لأقااوَن * رن اتامأ ما وَساى أَلأقااوا َماا أَنأ ْاامأ ما ا * َقااَل لَ اأَلأَقوأ َِ

نا الأَغال باوَن  ا لََنحأ َن إ نن َعوأ ِ رأ ة   زن ْامأ َوَقالاوا ب ع  ين ص  ْامأ َوع  َبالَ وَن * ح  ِ كا َي َتلأَقفا َما َياأأ إ َذا ه  َِ أَلأَقى ماوَسى َعَصاها  الأق َي * َِ اأ َِ

َحَرةا سَ  يَن السن يَن * اج د  ا ب َربِّ الأَعالَم  وَن * َقالاوا آَمنن ما * َربِّ ماوَسى َوَهارا كا اها لََكب يارا امأ إ نن اَل أَنأ آَذَن لَكا اتامأ لَاها َقبأ َقااَل آَمنأ
نأ خ الٍف وَ  مأ م  لَكا جا مأ َوأَرأ َيكا د  َعنن أَيأ وَن أَلاَقطِّ لَما َف َتعأ َِلََسوأ َر  حأ ما السِّ ي َعلنَمكا ايَن النذ  َمع  مأ أَجأ كا اا * أَلاَصلَِّبنن َر إ نن َقاالاوا ال َضايأ

ااوَن  َقل با نأ َنااا ما ن يَن * إ لَاى َربِّ م  اؤأ َل الأما ااا أَون نن َنااا َخَطاَياَنااا أَنأ كا ف اَر لََنااا َربه َمااعا أَنأ َيغأ ااا َنطأ اار  * إ نن وَسااى أَنأ أَسأ َنااا إ لَااى ما َحيأ َوأَوأ
وَن  َبعا تن مأ ما كا ي إ نن َباد  يَن * ب ع  ر  ِ ي الأَمَداو ن  َحاش  نا  َعوأ ِ رأ َسَل  َمة  َقل يلااوَن * َِأَرأ ذ  رأ الء  لَش  وَن * إ نن َهؤا ْاامأ لََناا لََغااو ظا * َوإ نن
ونَ  را يع  َحاذ  ا لََجم  يااوٍن *  َوإ نن ااٍت َوعا نأ َجنن مأ م  َناها َرجأ يٍم * َِأَخأ نااوٍز َوَمَقااٍم َكار  َنا* َوكا ُأ َر اراويَل َكاَذل َك َوأَوأ  *َهاا َبن اي إ سأ
ق يَن  ر  مأ ماشأ وها َبعا أَتأ وَن  *َِ َركا ادأ ا لَما َحابا ماوَسى إ نن َعان  َقاَل أَصأ ا َتَراَءى الأَجمأ ين  * َِلَمن د  ْأ اَي َربِّاي َساَي * َقااَل َكاالن إ نن َمع 

ََِكاانَ  َفلََق  اانأ َِ اَر  بأ ب َعَصااَك الأَبحأ ار  وَساى أَن  اضأ َنا إ لَاى ما َحيأ ايم   َِأَوأ د  الأَعظ  وأ ٍق َكاالطن ِ ارأ اله  يَن * كا َخار  امن الأ َُ َناا  لَفأ * َوأَزأ
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يَن  َمع  َنا ماوَسى َوَمنأ َمَعها أَجأ َجيأ ينَ * َوأَنأ َخر  َنا الأ َرقأ ن ين *  ُامن أَغأ م  ؤأ مأ ما ها را َُ ِ ي َذل َك َلَية  َوَما َكاَن أَكأ َوإ نن َربنَك *   إ نن 

يزا الرن  ْاَو الأَعز  يما لَ   .( 19 / 41:الشعراء)  ح 
 

************* 

 
 :وهكذا جاء دور السحر  وللماء الفرلون * 

فيمرا برين موسرى أن لورم وآلبراهوم ربرا هرو مالرك الميرك .. ابددأ الةوار بين موسى  يي  السرالم وفر رون  درديا
ده بالسًّرجن إن هرو ادخرذ ربرا ثرم هرد, دب في فر رون شريران الرايران فادومر  برالجنون .. رب المشارق والمااربو 

وهنرا .. ثم  رض موسى  يي  السالم المعجرحاع والردالهل المفةمر .. يريع  ويدين ل  بدال  ن را   الميك ودين 
قااال للمااأل حولااه إن هااذا   نرردها , وال دوضرر  فرري السررجن, فوررذه معجررحاع ال دنرراقش .. أسرردر فرري يررد الفر ررون

واسردنجد برالمأل .. ادومر  بدردر  السرةر ِمااذا تاأمرونبساحره يريد أن يخرجكم مان أرضاكم * لساحر عليم 
ويظورر الديمدرارير  اآلن رغرم أنر  اآلمرر   يرياد أن يخارجكم مان أرضاكم يسدفح فيوم ةرصروم  يرى الميرك 

أنا  ةدى بي  أن يدول لوم  ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد الناهي الذي قال لوم يوميا 

؟ وهكذا هرم فري كرل حمران كمرا ماذا تأمروناآلن يخارب أ وان  باليين ومنرق المشارك  !!.  علىربكم األ
 .. يفعيون اليوم في مسرةياع اإلصالح السياسي بعد حالحل العراق

فاسرردنجدوا بعكرراح الفرا نرر  فرري كررل حمرران , وهكررذا أدرك المررأل أن المسررأل  مسررأل  خرروارق و داهررد دةدرراج أهيوررا
يأتوك * وابعث ِي المداون حاشرين  أي أجل ةواره اآلن  وأخاه قالوا أرجه, ( رجال الدين )المشاي  و 

وهنرا درأدي لفدر  هامر  ومرا أشربووا بمرا . سرةار كثيرر السرةر  يريم بر , بكل مدددر من الكوران  بكل سحار عليم
قررأع ذاع مرر  بيانرا لويهر  وكم دذكرع هذه اآلير   نردما  ..  ِجمع السحرة لميقات يوم معلوم  يةصل اليوم

فجاء في مري  بيان .. في السعودي ( الخبر والريا )كبار العيماء بعد أن فجر المجاهدون مواق  لألمريكان في 
اجدمعررع هيهرر  ... بنرراءا  يررى د ررو  مررن وحيررر الداخييرر  سررمو األميررر نررايف بررن  بررد العحيررح ) : هيهر  كبررار العيمرراء

 . سبةان ا  كيف دشابوع األمورف. ..( بداري  كبار العيماء في دوردوا الراره  
فراجدمعوا فري دوردورم الرارهر  لميدراع يروم .. لدد أرسل فر ون وحار  الداخيي  إلى هيهر  كبرار العيمراء ةاشررين

وأنرر  لررولي األمررر , إن هررؤالء الررذين ضررربوا األمريكرران فرري السررعودي  شرررذم  قيييررون : وقيررل لينرراس يوموررا ! معيرروم
  ..وأن  يى كل موارن أن يكون رجل أمن.. الجمي  ةاذرون وأن.. غاهظون

لمرراذا؟ [ وقيررل لينرراس هررل أنرردم مجدمعررون]إنوررم يجدمعررون  لدرويرر  النرراس ليفر ررون ! فيمرراذا يجدمرر  السررةر ؟
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نان هامداوهنا لفدد: 

ذاك كران  مرا!؟  ي لورم الفر رون ولينراس أن يدبعروا السرةر فكيف رض. أن المأل يدبعون فر ون في العاد  :أوالهما
 .د  را   ليفر ون ألنوم سيأمرونوم بوذايليسةر  هو في نوا إدبا ومإال لعيم  أن 

فالناس تتبب الحجة والبرهاان الشارلي مانهم [.. إن كانوا هم الغالبين ] أن شر   الة الناس للسحر   :ةانيهما
 .بتهمإن غلبوا أو أوهموا الناس بغل
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فمرا .. فورم يعميرون ليردنيا واألجرر[ أهرن لنرا ألجررا إن كنرا نةرن الارالبين :  فيمرا جراء السرةر  قرالوا لفر رون  ] 
نكم إذا لمن المدربين :]فدال, أجرهم؟ لدد اخدار لوم الفر ون أ يى األجر وأةب  إلى النفوس المدعيد  بالدنيا  نعم واى

ويددرررب بعرردها النرراس لوررم بمررا شرراؤوا مررن , ب منرر  ددضررى الةررواه ألن بررالدر .. األجررر هررو الدرررب مررن السرريران[ 
أمررا الفر ررون فوررو .. البنررين والدنررارير المدنرررر  مررن الررذهب والفضرر  والخيررل المسرروم  واألنعررام والةررر  النسرراء و

يعيرم وهرو (. ما احداد  بد من السيران قربا إال احداد مرن ا  بعردا)يضمن بدربوم فسادهم ألن  كما جاء في األثر 
 ..هذا وكل السالرين والةكام يعرفون 

قرالوا بعرح  فر رون إنرا لرنةن ]اسردعينوا بالشرعار كمرا يسردعين  براد السرالرين اليروم .. فيما ادفدوا  يرى أن ييدروا
يبرروا ودبررين اإل جرراح اإللورري لوررم, [الاررالبون قررالوا يمنررا بررررب ]و رفررروا ألن ا  كرران قررد كدررب لوررم السررعاد  , فيمررا غ 
 [.العالمين
الجنرد )فأشرور  كراحه الثراني وهرم .. أدرك الفر ون أن  كاح السيران األول قد انصدع ودكسرر ودخيرى  نر  

 [.. ألقرعن أيديكم وأرجيكم من خالف و ألصيبنكم أجمعين ]ذ بالدوديد والو يد خوأ( واأل وان
عااون ِااي المااداون ِأرساال ِر جرراء دور اآللرر  اإل الميرر  , فيمررا يمررن مررن يمررن وشررر وا بررالوجر  واالخدفرراء

ومرا أشرب  ديرك البارةر  . وإنا لجميع حااذرون* وإنْم لنا لغاوظون * إن هؤالء لشرذمة قليلون * حاشرين 
 .  (مكافة  اإلرهاب)وما دديره يل  اإل الم اليوم فيما يسمون  ,  بوذه الييالي

 .وقعر اليم لكل جبار  نيد..يمددينالعاقب  لف. وكما دشاب  المسار سددشاب  النديج  بإذن ا  .. فسبةان ا  
 
 :أما المأل* 

شرركاء , يء فوم كما جاؤوا في سرياق الدررين شرركاء فري كرل شر. من المسدشارين واأل وان والةاشي  والجند 
وكررذلك شررركاء فرري العاقبرر  , كمررا أنوررم شررركاء فرري ةكموررم الشررر ي , شررركاء فرري الجرررم ,  فرري الدسررير والرايرران

 ..والمصير
وكيورا ليدعبيررر بةسرب سرياق اآليرراع  رن كبرار أ رروان .. ه اليفظر  فرري الدررين الكرريم ثالثررين مرر فدرد وردع هرذ

وقد مرع فري أكثرر ييراع قصرم األنبيراء كمرا سربق فري بعرض الشرواهد .. الميك ومسدشاري  وقادد  والمدربين من 
 :كما وصفوم دعالى م فو. ن دفا ا  ن الراغوع داهما في وج  األنبياء وأدبا وم يبصفدوم األ وان الواقف

وا  :  المتكبرين َبرا اَتكأ يَن اسأ ونَ  .( 11:أل رراف)  الأَمأَلا النذ  ِ را اتامأ ب اه  َكاا ي آَمنأ اا ب الناذ  وا إ نن َبرا اَتكأ يَن اسأ   َقااَل الناذ 
  .(11:أل راف)

ر    :والمترفين  ِ يه  َوَكاناوا ماجأ ِاوا  ر  وا َما أاتأ يَن َظلَما َبَع النذ  ينَ َواتن  . (551:هود)  م 

   َون ِ را تامأ ب ه  َكا لأ س  ا ب َما أارأ َرِاوَها إ نن تأ يٍر إ الن َقاَل ما نأ َنذ  َيٍة م  ِ ي َقرأ َنا  َسلأ  .  (12:سربأ)  َوَما أَرأ

    ا الأ َْ ََِحقن َعلَيأ ا  َْ ِ ي ََِفَسقاوا  ا  َْ ِ ي َر تأ َنا ما َية  أََمرأ ل َك َقرأ ْأ َنا أَنأ نا يرا  َوإ َذا أََردأ م  َناَها َتدأ رأ ََِدمن لا    . (51:سراءاإل)  َقوأ

 :ب  ألمرهم في اآلياع السيما في قصم فر ون المدكرر  يالةظ أمورا ثالث دوالمد 
 .أن السل ان يرتك  إليهم وأنهم يرتك ون إليه .1



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  211  [  
 

وبتنفيذ الحرب ضد ح ب , وفي التخ ي  والتآمر , أن دورهم مباشر في تةبيت أركان الفرلون .2
 .يمانات

 ..أن القرآن الكريم  د  رنهم إلم الفرلون في الحكم الشرلي وكذلك العقاب والمصير .3

وَسااى إ نن الأَمااأَلَ  : قررال دعررالى, فوررم يباشرررون المررؤامر  - ااَعى َقاااَل َيااا ما يَنااة  َيسأ َصااى الأَمد  اانأ أَقأ اال  م  َوَجاااَء َرجا

أأ إ نِّي لَكَ  را َِاخأ تالاوَك  وَن ب َك ل َيقأ را ح ينَ  َيأأَتم  َن النناص   .( 40:الدصم)  م 
اانأ إ لَااٍه   :ررراغيدوم وهررم أركرران ألوهيرر  الفرا نرر  و برراد  - اامأ م  ااتا لَكا ااا الأَمااأَلا َمااا َعل مأ َْ نا َيااا أَيه َعااوأ ِ رأ َوَقاااَل 

ي ر   .. (19: الدصم)َغيأ

َنا إ نن   : ولذلك شميوم موسى بد اه   يى الفر ون لما قال - يَناة  َوَقاَل ماوَسى َربن َن َوَماأَلَها ز  َعاوأ ِ رأ اَت  َك آَتيأ

دأ َعلَ  دا مأ َواشأ  ْ َوال  سأ َعلَى أَمأ م  َنا اطأ لهوا َعنأ َسب يل َك َربن َنا ل ياض  َيا َربن نأ ِ ي الأَحَياة  الده َواال   ناوا َوأَمأ م  َِال ياؤأ مأ   ْ ى قالاوب 

َل يمَ  ا الأَعَذاَب األأ  َحتنى َيَروا

 .( 99: يونس) 

ه    :ال وهم شركاء في الظيم كما قال دعرالىكيف  - َن َوَماأَل  َعاوأ ِ رأ وَساى ب  يات َناا إ لَاى  مأ ما ه  اد  انأ َبعأ َناا م  ُأ امن َبَع ُا

ينَ  د  س  فأ َف َكاَن َعاق َبةا الأما رأ َكيأ ظا َِانأ ا  َْ وا ب   . (501:أل راف)  ََِظلَما
َن َوَمأَل    :قال دعالى, وهم المدكبرون مع  - َعوأ ِ رأ ما  َعال ينَ إ لَى  وا َوَكاناوا َقوأ َبرا َتكأ َِاسأ   . (21:المؤمنون)  ه  
ْامأ َكاناوا  : لد و  إلى فر ون ولوم سواء بسرواءقد كانع او  - ه  إ نن َن َوَمأَل  َعوأ ِ رأ نأ َربَِّك إ لَى  َهاَنان  م  ََِذان َك بارأ

ق ينَ  َِاس  ما    . ( 14: الدصم)  َقوأ

اه    :قال دعالى..وم  فدن  المؤمنين ومرارددومولكنوم اسدكبروا ودولوا م م  انأ َقوأ اة  م  ين رِّ وَساى إ الن ذا ََِما آَمَن ل ما

سأ  َن الأما ها لَم  ض  َوإ نن َرأ ِ ي األأ َن لََعاٍل  َعوأ ِ رأ ْامأ َوإ نن  ت َن مأ أَنأ َيفأ ه  َن َوَمأَل  َعوأ ِ رأ نأ  ٍف م  ِ ينَ َعلَى َخوأ   (91:يونس)  ر 

وسربةان المنرددم العرادل والجرحاء مرن جرنس ..  أخرذهم العرذاب األلريم وغرقروا معر ,  د راء موسرىفيما اسدجاب ا  
 ..العمل
  ٍب اين الأَطاٍن ما وَساى ب  يات َناا َوسا َنا ما َسلأ َن *  َولََقدأ أَرأ َعاوأ ِ رأ ارا  َن َوَماا أَمأ َعاوأ ِ رأ اَر  وا أَمأ َبعا ااتن َِ ه   َن َوَماأَل  َعاوأ ِ رأ إ لَاى 

يدٍ  دا *  ب َرش  اَر وَ َيقأ ما النن َرَدها َِأَوأ ق َياَمة   َم الأ َمها َيوأ ودا  ما َقوأ را دا الأَموأ رأ َس الأو   . (41 / 49:هود)  ب وأ

 

 :وأما الجند وصغار االلوان* 
. وينسةب  يريوم مرا سربق مرن المالةظراع, والربد  السفيى من دكوينوم,  فةالوم ةال المأل وهم جحء منوم

وهم ,  نكالوم وهم المباشرون لعذاب المؤمنين و. في دثربيع أركان الفر ون والمأل,  فوم السند الةديدي  ددا و د
ولررذلك أشررارع اآليرراع أيضررا إلررى اشرردراكوم فرري الجرررم .. الررذين بررا وا يخررردوم برردنيا غيرررهم مررن أجررل بعررض الفدرراع
  ال دةدرراج إلررى واآليرراع واضررة.. فرري الرردنيا واآلخررر .. وقصرردهم بالررد و  واشرردمالوم  يررى  درراب ررراغودوم معرر 

 ..دعييق
َقاات لاوا أَوأ    :قال دعالى َِ وت   ااغا ِ اي َساب يل  الطن َقاات لاوَن  وا يا يَن َكَفارا ِ ي َسب يل  هللان  َوالناذ  َقات لاوَن  يَن آَمناوا يا ل َيااَء النذ 

يفا   َطان  َكاَن َضع  يأ َد الشن َطان  إ نن َكيأ يأ  ( 11:النساء)  الشن

 .والددال في سبيل الراغوع  الم   يى الكفر. ين في سبيل ا   الم   يى اإليمانفالددال م  المؤمن
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و ينَ   :وقررال دعررالى َمااا َكاااناوا َخاااط  ناوَدها َن َوَهاَماااَن َوجا َعااوأ ِ رأ فخريررأدوم واةررد  جميرر  وهررل  .( 9/الدصررم)  إ نن 
 . كانع خريه  الفر ون إال الكفر با  ومةارب  أولياه 

  َب َتكأ ونَ َواسأ َجعا َنا ال يارأ ْامأ إ لَيأ ر  الأَحقِّ َوَظنهوا أَنن ض  ب َغيأ َرأ ِ ي األأ ها  ناودا َو َوجا شرركاء فري فورم  . (14:العنكبروع)  َر ها
وا    ..شركاء في الجةود, االسدكبار يا  َوَعدأ ها َبغأ ناودا نا َوجا َعوأ ِ رأ ْامأ  َبَع أَتأ َِ َر  راويَل الأَبحأ َنا ب َبن ي إ سأ  (40/يونس)  َوَجاَوزأ

 . 
نااود   أدا  جريم  الفر رون ..فوم األدا  يثا الأجا اودَ * َهلأ أََتاَك َحد  ما َُ َن َو َعاوأ فمرا فر رون .  ( 51 / 59:البرروج)  ِ رأ

ْامأ   .وثمرود لرروال الجنرود؟ ااَي ااَيمِّ َمااا َغش  ااَن الأ ْامأ م  ااَي ََِغش  ه   ااود  نا نا ب جا َعااوأ ِ رأ ْامأ  َبَع ااأَتأ َِ  ( 19/رر) عدراب فرري الرردنيا شررراك  ال
ينَ   ..ومثيوررا قولرر  ااال م  ااَف َكاااَن َعاق َبااةا الظن رأ َكيأ ظا ااانأ َِ ااَيمِّ  ِ ااي الأ مأ  َناها َنَبااذأ َِ ااوَدها  نا َناها َوجا دأكيررد ..  (20/الدصررم)  َِأََخااذأ

عَ   : ذلك قول كو .. لسابددوا ض  َوَنجأ َرأ ِ ي األأ فاوا  ع  تاضأ يَن اسأ نن َعلَى النذ  يدا أَنأ َنما ُ ينَ َونار  اَوار  ْااما الأ َعلَ ة  َوَنجأ ْامأ أَو من  * لَ

ونَ  َذرا ْامأ َما َكاناوا َيحأ نأ َما م  ناوَدها َن َوَهاَماَن َوجا َعوأ ِ رأ َي  ض  َونار  َرأ ِ ي األأ ْامأ  َن لَ   . (1/1 الدصم)  َوناَمكِّ

  ..وهكذا رأى الجند واأل وان من العداب م  فر ون وهامان ما كانوا يةذرون

   ِ يدٍ إ لَى  َن ب َرش  َعوأ ِ رأ را  َن َوَما أَمأ َعوأ ِ رأ َر  وا أَمأ َبعا َِاتن ه   َن َوَمأَل  َعوأ ااَر *   رأ ما النن َرَدها اأَوأ َِ ق َياَماة   َم الأ َمها َياوأ ما َقوأ دا َيقأ

ودا  را دا الأَمااوأ رأ ااو  َس الأ اادا * َوب ااوأ ِأ َس الرِّ ق َياَمااة  ب ااوأ َم الأ َنااة  َوَيااوأ ه  لَعأ ِ ااي َهااذ  ااوا  ب عا تأ
ِاااودا َوأا وهررذه أسرروأ مررا  . (44ررر41: هررود)  الأَمرأ

 ..يندظرهم من شراك  المصير في اآلخر 

   يحا مأ ر   ْ َنا َعلَيأ َسلأ َِأَرأ ناود   مأ جا كا مأ إ ذأ َجاَءتأ كا َمَة هللان  َعلَيأ وا ن عأ را كا يَن آَمناوا اذأ ا النذ  َْ َهاا َوَكااَن  َيا أَيه نااودا  لَامأ َتَروأ َوجا

ا ب َمااا تَ  اايرا  هللان َملاااوَن َبص  ومصرريرهم هررو مصررير , فجنررد الررراغوع فرري مدابيرر  جنررد ا  ومالهكدرر  .. (40/األةررحاب)  عأ
ونَ  .. ح رريموم إبيرريس وكررل جنررده اامأ َوالأَغاااوا ااا ها َْ ِ ي ااوا  با ك  بأ ااونَ  *َِكا َمعا ل اايَس أَجأ ااودا إ بأ نا فوكررذا . ( 41 / 42 :الشررعراء)  َوجا

 ..اشدركوا في المصير إلى النار

وّةدهم الجرم ووّةدهم العداب في الدنيا والمصرير فري اآلخرر  , ذا فوم  سكر إبييس م  كل راغي  جباروهك
 ..أ ود ألؤكدوهكذا  ..إال ما شاء ربك

أن مشكلة أهل اتيمان والجهاد فاي هاذا ال ماان كماا كانات فاي معظام , أني ألتقد كما التقدت دائما من 
ساوا للام النااس بناة هاذا ال ماان للمااء السال ان المجارمين الاذين لفاي كه, وهي اليوم أوضح وأكبر, اال مان
وكاانوا نكااال ووبااال للام أماة اتساالم ودلاتهاا , وحاربوا من و ا في وجههم, لوا للكفر وجوده وشرّ , دينهم 

 : وال لجب أن يخصهم القرآن بأشد آيات الولياد والعقااب كماا  اال تعاالم, إلم اهلل ومجاهديها المستضعفين
َتاااب  إ   ِ ااي الأك  اااس   اااها ل لنن نن ااد  َمااا َبين اانأ َبعأ ْاااَدى م  َنااات  َوالأ َبيِّ ااَن الأ َنااا م  َزلأ ااوَن َمااا أَنأ تاما يَن َيكأ ْاما نن النااذ  َعاانا ا َوَيلأ ْاما هللان َعاانا أاولَو ااَك َيلأ

ناونَ  ع  ا   : و وله  (514:البدر )  الالن اَزَل هللان اوَن َماا أَنأ تاما يَن َيكأ َمناا  َقل ايال  أاولَو اَك َماا إ نن النذ  َُ وَن ب اه   اَترا َتااب  َوَيشأ اَن الأك   م 

ْامأ َعَذاب   مأ َولَ  ْ ي ق َياَمة  َوال ياَزكِّ َم الأ ا َيوأ ْاما هللان اَر َوال ياَكلِّما مأ إ الن النن  ْ ون  ِ ي باطا لاوَن    .(512:البدر )  أَل يم   َيأأكا
من الجند والشار ة , ال ذنب لهم , لبيد مأمورون ,  اع مستضعفونوكذلك هةالء الذين يدًّلون أنهم أتب

هم ئكبارا فكذلك ال لجب أن يجمعهم اهلل تبارك وتعالم في جهنم إلم أسايادهم و. وصغار االلوان واتستخبارات
يَن   : ال تعالم,  وال تنفعهم إذ ذاك براءتهم, الذين اجتمعوا إليهم في الدنيا  أَ النذ  وا إ ذأ َتَبرن َبعا يَن اتن َن النذ  وا م  ب عا اته

َبابا  َسأ ما األأ  ْ َعتأ ب  ا الأَعَذاَب َوَتَقطن ما * َوَرأَوا  ْ ي اا َكاَذل َك ياار  نن أاوا م  ْامأ َكَماا َتَبارن نأ أَ م  َنَتَبرن َِ ة   وا لَوأ أَنن لََنا َكرن َبعا يَن اتن َوَقاَل النذ 

مأ   ْ ْامأ َحَسَراٍت َعلَيأ َمالَ ا أَعأ ار   هللان َن النن ج يَن م  مأ ب َخار   (.511 / 511البدر )  َوَما ها
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ونظريووة تووويني فووي تنقلهووا بووين . نشوووء الممالووك وزوالهووا ونظريووة ابوون خلوودون فووي قيووام الحضووارات 

 :المشرق والمغرب
الرك ال ةصرر لورا ددل الدراساع الداريخير  واآلثرار فري مخديرف أنةراء المعمرور   يرى أن ةضراراع كثيرر  ومم

ولررم يبررق لنررا منوررا إال مررا درردل  ييرر  بعررض . المجوررول منوررا أكثررر مررن المعررروف و. قررد قامررع وبررادع هنررا وهنرراك
 ..وما دّون في بعض األدبياع  الدديم  وما أشارع إلي  بعض الكدب المددس , الةفرياع األثري 

ثرم دبرع فيورا  وامرل . إلمبرارروريا واالدسراعوقد قامع ممالك ودوسعع ةدى وصريع ةرد الممالرك العظيمر  
فرأدى ذلرك إلرى دةييورا إلرى مكونادورا وقيرام ممالرك أصرار أو أكبرر , واجداةدوا ممالك أقروى منورا, الضعف والفناء

نشرأ  .. دون رةمر  ا يروقد ددصى العالم  الباة  العبدري ابن خ.. منوا بةسب أمواج ودفا الع الداري  البشري
فدوصرل إلررى , أرروراه ومراةير  وأسرباب ذلرك و وامير  و, م الةضراراع والعمرران وانردثارهوقيرا, ديرك الممالرك وحوالورا

 .. والسياس  واالجدماعفي  يم الداري  أساسي  نظرياع 
. وبمددضى ديك النظرياع أو المالةظاع . (  مددم  ابن خيدون ) وقد ضمن نظريد  ديك كداب  المشوور بر

ودشب ودورم ودموع بأروار شبيو  جدا باألروار الدري يمرر بورا , د وددرورفإن  أثبع أن الممالك والةضاراع دول
 ..اإلنسان
يومنررا جرردا فرري فوررم أسررباب ومراةررل قيررام النظررام , ويجرردر باإلشررار  أن فوررم منرررق الدرراري  وسررياق  فرري ذلررك  

لوحيمرر  فرري ألن هررذا يسررا دنا  يررى فوررم أسررباب النوضرر  وا, الرردولي والصررراع الدرراريخي بررين الممالررك والةضرراراع
, لرى أن الةضرار  الاربير  المعاصرر إولرنفوم ونسردنبر مرا يشرير مرن األدلر  .. ماضريوم وةاضررهم, داري  المسيمين

وأن ةضار  اإلسالم ماضي  إلرى برحوغ شمسروا وقيرام , ويخر مراةيوا الةالي  بدياد  أمريكا ييي  إلى حوال ال مةال 
أن  كما أن  -رةم  ا   –من كالم ابن خيدون  مفالمسدخي. العملألمل والجد و لمما يدفعنا  . نوضدوا بإذن ا 

ثررم يدرررور , ويةدرراج غيررره فرري كررل ةاجادرر   اإلنسرران يولررد ضررعيفا مرميررا  يررى األرض ال يسرردري  ةراكررا وال سررعيا
ثررم يصررير غالمررا يردرر  . ةدررى يسرردديم لرر  المسررير, ثررم ينمررو فيشررب  يررى قدميرر  ويسررير مدعثرررا,   يررى أربرر  فيةبررو
فرإذا مرا بير  األربعرين بير  أشرده وذرو  قرواه البدنير  . فرجال داما المدارك والدوى, ثم شابا جيدا صيب العود, وييعب
  :كما قال دعالى  .ثم شيخا فانيا, فيكدول ثم يصبأ شيخا, ثم يبدأ ب  الوبور والدراج  في كاف  الدوى.. والعديي 
    مأ َوم ِناكا ُامن َيَتَو مأ  ا َخلََقكا ير  َوهللان َ َعل ايم  َقاد  وا  إ نن هللان اٍم َشايأ لأ اَد ع  لَاَم َبعأ ار  ل َكايأ ال َيعأ ما َذل  الأعا مأ َمنأ ياَرده إ لَى أَرأ كا   نأ

 . (10:النةل)

ثررم يسررير  يررى . ذن بالرةيرلؤ وهرري رسررل ميرك المرروع درر, وينةنرري الظورر, ويررق العظررم, وهكرذا يشرريب الشررعر
ثم ينررح في فراشر  أرضرا ال ةرراك بر  ةدرى , ب  ليدضي ةاجد  كما بدأ يى أر  وقد يةبو, رجيي  و كاحه  ثال  

 .ونسأل ا  ةسن الخدام, فيعود من ةي  أدى, يدرك  الموع
فوري دنشرأ ودشرب .. وقد رأى ابن خيدون ر وأثبدع ةواد  األيام مرا رأى ر أن الردول كرذلك دمرر بورذه األرروار

, م دموع ليدداسم إرثوا وةضراردوا وأراضري شرعوبوا دول أخررىث, ودنوار قواها , ودسدوي قواها ثم دذبل ودضعف
وكمرا يمروع الربعض بسربب أمرراض داخيير  أو  ردوى . ددفراوع أ مرار الردول, وهكذا وكما ددفاوع أ مار اإلنسان
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فربمرا هيكرع دول , وكمرا يخدررف مروع الفجرأ  أو الددرل بعرض البشرر. فكرذلك الردول فري الاالرب, أمراض خارجي 
وقد مرر فري الدراري  , اعأو سنو وقد دعمر بعض الدول أشورا .. أو بالعوارض الربيعي  ,  كبر منوابمفاجأ  قوى أ

  :وصرررررررررررررررررررررررررردق ا  العظرررررررررررررررررررررررررريم .. دوال وةضرررررررررررررررررررررررررراراع قررررررررررررررررررررررررررد  مرررررررررررررررررررررررررررع يالف السررررررررررررررررررررررررررنين أو مهادوررررررررررررررررررررررررررا
  نأ َتَشاءا من لأَك م  عا الأما ز  لأَك َمنأ َتَشاءا َوَتنأ ت ي الأما لأك  تاؤأ ْامن َمال َك الأما ارا  قال  اللن َك الأَخيأ له َمنأ َتَشاءا ب َياد  زه َمنأ َتَشاءا َوتاذ  َوتاع 

ير   ٍء َقد  لِّ َشيأ  . (41:يل  مران)   إ ننَك َعلَى كا

, (يدصرد رابرر )ومن الموم الذي أشار إلي  ابن خيردون أن الردول دنشرأ الجدمراع مؤسسريوا  يرى  صربي  مرا 
ودبرردأ أمرهررا . ْيرركفدنشررأ  صرربي  الم  ... أو مصررالأ مشرردرك , قوميررا  أو  رقررا, أو دينررا , أو قرابرر  , قررد دكررون مِيكررا 

 . الخشون  والبأس والدضةي  في سعيوم يى و ,  يى العصبي  فيما بينوم  مبديامو
ثررم يديرروهم .. منصرررفون إلررى الةرررب والجررد والبنرراء,  حاهرردون فرري المدرراعاألواهررل وغالبررا مررا يكررون المؤسسررون 

مررن  يءولكررن بشرر, يكدسررب صررفاع مررن قبيرر  لدربرر  منوررا ويةررافظ  يررى الميررك ويرررورهجيررل يولررد فرري الدررو  والنعرريم ف
وهكرذا ةدرى ددروم أجيرال , وبعردا  رن الكرد والدعرب  ثم يديوه جيل أقل صالب  وأكثرر درفرا. الدرف والمدع  في الميك
  بوا دول أو مدرف, فيدب الضعف ليدول ,  وأرخع قواها ومفاصيوا أثار الدرف والنعيم, قد انةيع لديوا العصبي 

وقرد دكرون أسرباب السردور داخيير  ..  صبياع أخرى فدعدوا  ييوا ودسديب ميكوا لدبردأ الردور  مر  الجردد مرن جديرد
 .. أو خارجي  وقد دجدم  كل العوامل

 1000وهكذا وباسدعراض داري  األمم والميوك الدريب المعرروف لردينا منرذ دون اإلنسران يثراره أي منرذ نةرو 
ومرا دخيرل ذلرك . ريبا نجد أن ةضاراع الصين والوند والسند واليونان والرومان والفرا ن  وسرواها  ام دد 1000-

 . قد مرع كيوا في هذه األروار وصدقع ما ذهب إلي  ذلك العالم  العظيم رةم  ا , ثانوي من ممالك 
بورا الةضرار  اإلسرالمي  وقرد مررع . سراهر  فري الرنظم والردول الةديثر  مرا درحال هرذه السرن  يجب أن نعيم أن و 

, سررن   400الدرري انفررردع بالسررياد  منررذ نةررو .بيرر ور ودناهبررع إرثوررا ممالررك الةضررار  األ, إلررى أن دب بوررا الضررعف
إلى أن قام النظام العالمي الةدي  بعد الةرب العالمي  الثاني  فنشأع أمريكا وروسيا كوريثرردين إلر  المسردعمراع 

 يرى أسرراس ( النظرام العرالمي الجديررد)ليدرروم , وةيفاهورا ةضررار  الشررق السروفيدي  إلرى أن أحالررع أمريكرا.. األوروبير 
 .الدرب األوةد المنفرد بالسير  والدو  ألول مر  في داري  البشر المعروف

بإضرراف  مالةظرر   يررى منرررق  5411سررن   المدرروفى( أرنولررد درروينبي )وقررد قررام المررؤرخ اإلنجييررحي المعررروف 
 . الداري سير 
أن الةضررار  قررد دررداولع بررين الشرررق والارررب أربرر  مررراع وهرري سرراهر   مالةظدرر نبررأ بنرراء  يررى ود الةررظإذ  

فدال أن الةضار  ولدع في الشرق في ممالك السند والوند والصين وفارس الدديم  وةضاراع .. ليخامس  بال شك
يررد المسرريمين وقامررع ثررم اندديررع ليشرررق  يررى , العررراق ومصررر والرريمن ثررم اندديررع ليارررب إلررى اليونرران ثررم الرومرران

وقرال أنورا دسرير وال شرك .. ثرم اندديرع لياررب  يرى يرد الةضرار  الاربير  األوروبير  فاألمريكير , الةضار  اإلسالمي 
ليعود  ليشرق والمسيمين بناء  يى نذر اإلنويار والدةيل في الةضار  الاربي  وبذور النوض  واإلشراق فري الشررق 

  ..اإلسالمي
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  ففالس وقد أوضأ كداب و, لبشاهر النبوي  وةدى في نبوءاع كدب أهل الكداب الدديم وهذا ثابع لدينا في ا
وا فيوررا ؤ بررل كدررب بعررض الكدرراب األوروبيررين واألمريكرران مررؤخرا كدبررا درررنب.  غربيررون معاصرررون ذلررك بصررور  أصرررح

..  شر سنينوقد مضى  يى بعض ديك الكداباع نةو  .  شرين سن خالل بسدور أمريكا والةضار  الاربي  في 
أو أن يجعينا . نسأل ا  أن يشودنا إياه . وهو غيب في  يم ا  . ونووضنا ال شك قاهم,  سدوروم ال شك قادمف

 ا  بديب سييم أدىمن إال .. ممن  مل ل   مال ينفع  يوم ال ينف  مال وال بنون
 

************* 
 

 :الحضارات والنظام الدولي القديم إلى ظهور اإلسالم
م أن الدراسراع األثرير  دشرير إلرى أن ةضراراع قديمر  موغير  فري الدردم قرد قامرع واحدهررع فري كرل أنةراء رغ

إال أنرر  لررم يمكررن معرفرر  درراري  اإلنسرران بشرر  مررن دفاصرريي  إال  نرردما برردأع الكدابرر  ويرجرر  . األرض وكافرر  قارادوررا
ديك الدي قامرع فري برالد الصرين  ,أشور الةضاراع الدديم  المعروف من و .  ام 1000أو  1000ذلك إلى نةو 
وةضررراراع برررالد الشرررام . وغيرهرررا والبابييررر  الكيدانيررر   وةضررراراع العرررراق الدديمررر  مرررن اآلشررروري  و, والونرررد وفرررارس

وةضرراراع الرريمن كسرربأ وةميررر وقرروم  , كعرراد وثمررود, وةضرراراع جحيررر  العرررب, الكنعانيرر  السررومري  و كالفنيديرر  و
وكرررذلك ةضرررار  , قرراجررر  وةضررراراع شرررمال إفريديرررا و .يررر  ووادي النيرررلوكرررذلك ةضررراراع مصرررر الفر ون . دبررر 

األمرريكدين والسريما الجنوبير  فيورا فري وكرذلك ةضراراع الونرود الةمرر وقردماءهم . ثم الةضار  الروماني  .اليوناني 
 ..قي  راةي  قامع ةضاراع مدرور  و 

النظااام ا باابردأ مررا يمكررن دسررميد  , ربومر  درررور الةضرراراع وقيررام الدواصررل بينورا  بررر  ررال قرراع السرريم والةرر
وكرران لوررا نظمررا سياسرري  , جاورهررا ةيرر  دمكنررع ةضرراراع وممالررك  ظمررى مررن بسررر سرريرردوا  يررى مررا . الاادولي

ومناح اع م  مرن جاورهرا مرن , كما كان لوا سياساع  سكري  داخيوا وفي جوارها, واقدصادي  واجدما ي  وثدافي 
 .اإلمبرارورياع الدوي 

مثرل أفريديا وأوروبا ر وهو العرالم المدواصرل جارافيرا وةضراريا و ما قام في العالم الدديم يسيا  ذلك أشور من و 
وةضررار  اليونرران وصرررا وا  يررى خررر . مررا كرران بررين ةضررار  فررارس الدديمرر  الدرري  مرررع  ررد  يالف مررن السررنين 

بوضرب  األناضرول أو يسريا أو مرا  يعررف )  وهي منارق بالد الشام والعراق ودركيا  . الدماس في الشرق األوسر
ثرم نووضروا مرر  , وقد شودع ديك المرةي  اندصار فارس ودفكك ةضاراع اليونان وضعفوا ودمحقورا.. ( الصارى

الذي جم  اليونان ثم غرحا بورم المشررق ودةرر الفررس , ينأخرى ودوةدها  يى يد الداهد الداريخي اإلسكندر المددو 
 .ر وني  ومعظم بالد المشرقكما دخل مصر الف . ووصل إلى دخوم الصين

( إيرران)ين فري العرراق إلرى برالد فرارس دامدد ميكوا من برالد الرافر إمبراروري ثم نوضع فارس ثاني  وأقامع  
وفرري ذلررك الةررين نوضررع اإلمبراروريرر  الرومانيرر  فرري شررب  . وأفاانسرردان وأجررحاء مررن وسررر يسرريا( باكسرردان)والسررند 

الشررام ومصررر : ان ودمررددع لدشررمل كررل الرربالد المةيررر  بررالبةر المدوسرررالجحيررر  اإليراليرر  وورثررع ةضررار  اليونرر
 .وشمال إفريديا وأجحاء من األنضول وكاف  الدار  األوروبي 
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ددةاربرران أيضررا  يررى خرررور الدمرراس فرري , ةضرراردين مدنافسرردينوهكررذا يل النظررام الرردولي الدررديم إلررى وجررود 
 . !في الشام والعراق, الشرق األوسر

, من نفوذ الدولدين العظميرين  يرى جيررانوم, ام الدولي كثيرا من صفاد  في الوقع الةاضر وكان لذلك النظ
وقيرام نظرام الةرروب بالوكالر  برين أدبراع اإلمبرارورير  الفارسري  مرن أ رراب العررراق . ودردخيوم فري شرؤونوم الداخيير 

وبرين أدبراع  . ا يعبردون النرار مثرريوموبالد الرافدين وهم ميوك المناذر  الذين كانوا  يى دين أسيادهم الفررس مجوسر
حنريرر  الدرري يلررع  اصررمدوا إلررى الدسرررنريني  وهررم  رررب الشررام الاساسررن  وكررانوا  يررى ياإلمبراروريرر  الرومانيرر  الب

 .. دين أسيادهم الرومان نصارى مثيوم
يام السيم كما قامع بينوم في أ, وقد دبادل الروم والفرس النصر والوحيم  مراع  د  في ةروب راةن  أيضا

 .. القاع الدبادل الةضاري واإلقدصادي
فرري نظررام بررداهي , فرري ذلررك الوقررع كرران  رررب جحيررر  العرررب يعيشررون فرري  حلرر  سياسرري  دامرر   ررن الجرروار و

مدفكك مسددل  ما ةول  يدوم  يى دجمعاع قبيي  و شاهري  مدةارب  فيما بينوا مدفرق  سياسيا ال يجمعوا ميك وال 
وكان ليعرب في الجحير  نظرام اقدصرادي برداهي يدروم . ق  دينيا دعبد كل قبيي  يلودوا وأوثانوافدد كانع مدفر  . نظام

و يرى الدجرار  وخرورا الدرديم الرذي يعبرر , وش  مرن الحرا ر  ةرول واةراع ميراه الصرةراء, في معظم   يى الر ي
,  لصرين والونرد بةررا إلرى الريمنمك  والمدين  والعدب  من اليمن إلى الشرام ويرربر برين دجرار  المشررق الدادمر  مرن ا

ولررم يكررن فرري جحيررر  العرررب نظررام موةررد . ودجررار  الارررب الدادمرر  مررن بررالد الرومرران مررن األناضررول وشررمال الشررام
,  إلرى أن غحاهرا األةبراش النصرارى ةيفراء الرومران,  ةي  قامع ممالرك وريرد  األركران . إال في اليمنومسددل 

 ..ذين  ينوا  ييوم ةكاما دابعين لومثم غيب  ييوا ميوك اردبروا بفارس ال
أوروبرا , في قيرب العرالم الدرديم( النظام الدولي )هذه هي األةوال السياسي  وما يمكن أن نسمي  اصرالةا بر 

 ..وشمال أفريديا ونصف يسيا الاربي
ولرد  وبعر  سريد, بحغ شمس اإلسالم(.. ميالدي 150)وفي هذه األجواء في بداياع الدرن الساب  الميالدي  

وبحغرع شررمس الةضررار  اإلسررالمي  ةيرر   .سرريدنا مةمرد صرريواع ا  وسررالم   ييرر , وخيرر األولررين واآلخرررين, يدم
 41قامع نوا  دول  اإلسرالم ودوةردع جحيرر  العررب خرالل براقي ةيادر  وبعثدر  صريى ا   يير  وسريم الدري امدردع 

 .سن 
الررروم والفرررس  :يدرررشكل مررن ثالثرر  أقررراب هررملدرردخل دولرر  اإلسررالم بررذلك معدرررك النظررام الرردولي الررذي صررار 

 .الدرن الساب  الميالدي منذ. ودول  اإلسالم 
 

************* 
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 :أهمية معرفة التاريخ 

, وفوم جدلي  صراع الةرق والباررل , واسددراء المسددبل , من الضروري جدا من أجل فوم أةدا  الةاضر 
( . مرر  أ ررداهوم  وخاصرر  الررروم ) ,أو  يررى الصررعيد الخررارجي , ( بررين المسرريمين ) سررواء  يررى الصررعيد الررداخيي 

. وكذلك داري  أ داهنا بشكل  ام  . بالمةراع الداريخي  الدي مررنا بوا نةن المسيمين , اإللمام ولو بشكل  ام 
وأسرررباب الدرررو  , كمرررا أن لورررذا فاهرررد  كبررررى فررري فورررم سرررنن النصرررر والوحيمررر  . والمةرررراع المشررردرك  بيننرررا وبيرررنوم 

 يى وج  الخصوم  -كما يفدرض  –وقيادادوم الوا ي  , مما يسا د المسيم  ام  والمجاهد خاص  , لضعف وا
 . يى الدةرك في صرا ادنا الداهم  والدادم   يى بصير  . 

للم المضاي  ادما للام آةاار خ ام أجاداد أماجاد  , ت ودنا بدافب  وي , كما أن معرفتنا بتاريخنا المجيد  
, ابتغيناا الغا  فاي ساواه أذلناا اهللومهماا , لندما فهموا أنناا  اوم أل ناا اهلل باتساالم , عة ول ا  اولوا الةريا رف

 ( .ومن يهن اهلل فما له من مكرم . ) كما  ال سيدنا لمر رضي اهلل لنه 
ولذلك نعرض في الصفةاع المدبي  لنبذ   مخدصرر  مرن مةرراع داريخنرا المجيرد ومرا فير  مرن دروس و برر 

 .ال دةصى 
 .قاديوم ا  ( . بني األصفر ) الروم ..ونيي ذلك بيمة   ابر   ن داري  أ داهنا األحليين 

 
************* 

 

 (:صراع الفرس والروم ) النظام الدولي زمن البعثة النبوية 

كران و . ميالدير   150ما هو معروف سرن  وأوةي إلي  ك.  م 110ولد رسول ا  صيى ا   يي  وسيم سن  
وكران كرل منومرا يرمر  فري االسرديالء  يرى منردر  , م والفرس يددسرمان سرياد  العرالم المةرير برالجحير  العربير الرو 

ومرن  .ويعمرل  يرى دةرريم قرو  خصرم  العسركري ,  النفوذ الممدد  من شار  الفرراع إلرى سرواةل البةرر المدوسرر
وقررد ادسررمع ديررك الةررروب . درررولوكانررع سررجاال ددرعوررا موادنرراع ال , أجررل ذلررك كانررع الةررروب مدصرري  بينومررا

 .من ددديل وددمير ودخريب, بضروب الدسو 

 :ميكينالالصراع بين الدولدين في  ود ذلك اشدد وقد 
 . (م141)الذي نصب إمبرارورا  يى الروم  ام  جوستنيان االول
شرررن كسررررى ( م121)ففررري  رررام  (.م115) رررام فرررارس  يرررى  الرررذي  نصرررب ميكرررا  ( أنوشرررروان) كسااار  االول

واسرردولى ,  اصررم  الشرررق ينهررذأنراكيرر  الشررمالي  فاسرردولى  يررى سرروري  شررروان ةربررا  يررى الررروم واندررض  يررى أنو 
إلررى مدينرر  بناهررا  يررى أنراكيرر  وندررل يالف األسرررى مررن ,  قنسرررين وةيررب ومرردن أخرررى و(  أوذيسررا)الرهررا  يررى 

 . يوا رجال من نصارى األهواح وولي  ي, (الرومي )و رفع باسم ( أنراكي )د اها المداهن غرارها بالدرب من 
الررذين كررانوا ( السررالف)و ( اآلفررار)لررم يسرردر  جوسرردنيان صررد كسرررى  ررن بررالده الشررداال  بةروبرر  مرر  قباهررل 

درم هرذا , (م111)وفري  رام . وقد اضرر أن يعدرد صريةا مر  كسررى,  يى ةدود مميكد  من جو  أوروبايايرون 
 .وا لداء فدي  كبير  وجحي  سنوي  يدفعوا الرومالصيأ  يى أن ينسةب كسرى من البالد الدي اةدي
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ع جوسررردنيان األول وخيفررر  جوسررردنيان الثررراني فرررندض الصررريأ الرررذي أبرمررر  سررريف  مررر  امررر( م111)وفررري  رررام 
( ديبريروس)فيخيفر  اإلمبراررور ( م119)ويمروع جوسردنيان الثراني  رام  . فدمرهاسوري  ردد كسرى  يى اف, كسرى

 .فيصالأ كسرى  يى مال وجحي 
فيخيف  اإلمبرارور ( ديبريوس)ويموع كذلك , (هرمح)يموع كسرى أنوشروان فيخيف  ابن  ( م114)في  ام و 

لةربوم جيشا بديراد  قاهرد هرمح فيرسل , بعد موع كسرىفارس في الشمال الشرقي لوددألب قباهل الدرك ( موريس)
ويسردولي  يرى , يسرمي  ويخيعر  وهرمرح  وياري  النصر فينديب  يرى مييكر , فيوحموم ويانم أموالوم( بورام)يد ى 
 . الميك

فييجرررأ إلرررى إمبراررررور الرررروم , أن يسررردرد  ررررش أبيررر  فيرررم يفيرررأهرمرررح ابرررن ( أبرويرررح)كسررررى الثررراني ويةررراول 
ويسدجيب لنصرد  ويحوج  ابند  ويمده بجريش  ظريم يدايرب فيكرم  اإلمبرارور , (بورام)يسدنصره  يى ( موريس)

 .ويسدرد  رش أبي  ويخيف  في الميك( بورام)ب   يى 
ويسردولي  يرى الةكرم وينصرب , (مروريس)اإلمبراررور ( فوكراس)يادال الداهرد البيحنرري ( م 104 )وفي  ام 

فيجأ إلى كسرى أبرويح يسدنصره  يى , بنفس  إمبرارورا ويددل أبناء موريس إال واةدا منوم اسدراع النجا  والور 
فيريب كسرى من الروم دنصيب  ميكا خيفرا ألبير  ويورددهم بةررب , من قبل( بورام)كما نصره أبوه  يى ( فوكاس)

 .إذا لم يفعيوا فيرفضون
ويةمرل خشرب  , ومصر والنوب الشام ويشن كسرى إبرويح ةربا ضروسا  يى الروم ويسدولي فيوا  يى بالد 

الدسرررنريني  م يوجرر  جيشررا كثيفررا إلررى ثرر,   اصررم  الفرررسالمررداهن إلررى بيررع المدرردس مررن ( المح رروم  )الصررييب 
فيةاصررررونوا مرررن جوررر  , أ رررداء البيرررحنريين, (السرررالف)و ( اآلفرررار)ةصرررارها بدباهرررل   يرررى فيةاصررررها ويسررردعين 

, سدراع بمةالف  الدركاةي  . الدسرنريني  قاهد الجيش البيحنري من فك الةصار  ن ( هرقل)ويدمكن , أوروبا
 .ررد جيش كسرى من بالد الروم ,أ داء الفرس

, لما شاع من فساد ةكم , (فوكاس)اإلمبرارور ( هرقل)يخي  , وهو  ام البعث  النبوي  ( م 150)وفي  ام 
ويشررن هرقررل ةربررا  يررى  .ويدفعر  إلررى الشررعب فيدديرر  وينصرب الجرريش هرقررل لدايبرر   رن الفرررس وخيعرر  ميكررا ضراال

ثررم يورراجموم فرري بالدهررم ويكسررر جيوشرروم فرري وقعرر  , يسرردرد بوررا مررا كررانوا قررد اسرردولوا  ييرر  مررن بررالد الرررومالفرررس 
 .ويةمل كثيرا من أموالوم ويفرض  ييوم جحي  سنوي ( م 141) ام ( نينوى)

ل َبا: وهري الدري أشرار إليورا الدررين الكرريم بدولر , وقد كانع هذه الوقع  يخر الةروب برين الفررس والرروم ت  غا

ل باونَ  مأ َسَيغأ  ْ د  َغلَب  نأ َبعأ مأ م  ض  َوها َنى األَرأ ِ ي أَدأ وما  فاكدسةوا الدولدين  المسيمين  بعد هذه الوقع  جاء دورو   الره
 .بدو  الواةد األةد في ين واةد 

 

************* 
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 التاريخ العربي واإلسالمي خالصة تاريخ الدول والممالك في  
 النبوية وإلى أيامنا هذه  منذ قيام الدولة   

 (1)( . م 2114 -ها  1425/م   622-ها1) 
 

 (هـ 11-1)الدولة النبوية 

 

وصل , من السن  الثالث   شر  ليبعث ( م  144سبدمبر  -أييول 42) في اليوم الثاني  شر من ربي  األول 
ودصربأ , دسرمى المدينر  المنرور  رسول ا   صيى ا   يي  وسريم إلرى يثررب لدكرون أول  اصرم  لدولر  اإلسرالم و 

 . ةي  ا دبرع سن  الوجر  في  ود  مر رضي ا   ن  بداي  لداري  اإلسالم .منريدا لجيوش المسيمين الفادة 
 
 :  أهم أحداث العصر النبوي من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفاته  

                                                 
دةرروي برررام  فرري الدرراري   يررى  رردد مررن األقرررام اإللكدرونيرر  الدرري , الررذي يةرروي الميخررم الدرراريخي ( الفصررل الثالرر  ) ا دمرردع فرري كدابرر  هررذا الفصررل   (5)

ألن غالبورا كدرب بأيرد , وقد قمرع بإ راد  صرياغ  مرا نديدر   رن ديرك البررام  والمراجر  بدصررف  كبيرر جردا . باإلضاف  لعدد من المراج  الداريخي  , اإلسالمي  
وقرد دخيرل ماددورا شريء مرن الدحويرر , مانر   أةيانرا و قرد افددررع لأل. أو ربمرا معادير  لإلسرالم  ةاقرد   يرى دراري  المسريمين أو بعرض صرنا   , غير إسرالمي  

وال مكانر  بعرض الخيفراء والميروك والصرالةين المشروود .  رضروان ا   يريوم ( كالصرةاب  ) و لم دةدرم قداس  بعرض الشخصرياع ذاع المكانر  الدينير  , أةيانا 
 . ي وال مةايد وليس إسالم, وأكثرها كدب بنفس قومي  يماني .  لوم بةسن السير  والمكان   

وقمرع بدعرديل كرل مرا . وندرل بعرض النصروم الدري لرم يدخييورا مرا يشرين فري الدراري  اإلسرالمي , وقد اسدفدع من ديك المراج  في المعيوماع العام  والدرواري  
قرد يسرر ا  لري مرن دراسر  الدراري  دراسر   وقد سا دني  يى ذلك ما. بما يشب   ميياع الدجميل الجراةي  الدقيد  . اسدوقفني من دشوي  أو صيا  غير مناسب  

 .  و ميي في مجال الصةاف  واإل الم.. وكدب الداري  السياسي المعاصر , ثم دعمدي في  بجوود دراسي  ذادي  وخاص  في الداري  اإلسالمي  , أكاديمي  
 :ف ني أذكر هنا  أهم مراجب هذا الفصل هي , ولموما ولألمانة العلمية 

 
وهرو مصردر   -كمرا وصرف  الشري  ابرراهيم  رحع رةمر  ا   -(. الرذي كران شرريفا ) بدصرريأ مرن األحهرر  –إندراج مؤسسر  ةررف –اري  اإلسرالم برنام   د -5

 .و يي  دمع الدعديالع والدصةيأ بدصرف واس  جدا , أساس النم 
 .إنداج مؤسس  صخر  –برنام  الداري  اإلسالمي  -4
وةدرده , و يدضرأ فير  نفسر  الماسروني . 5404وهو فيما يبدو مصري من أصل دركي كدب كداب  سن  . لفريد بك المةامي  –كداب داري  الدول  العثماني   -1

وكدابرر  منشررور فرري برنررام  األلفيرر   . ودأييررده لجمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري اليووديرر  الماسرروني  ,  ونفسرر  الشررعوبي الدركرري ,  يررى السرريران  بررد الةميررد  رةمرر  ا  
 . المعروف

 .وهو المرج  الذي ا دمدد  في دصةيأ كثير مما مر من أخراء في ما سبق من مراج    -رةم  ا   –كداب البداي  والنواي  البن كثير  -2
 .(السرران األةمر , أضواء  يى الدومي  العربي  , خر الدةول الداريخي ) والسيما كدب  , مؤلفاع  شويد اإلسالم الشي   بد ا   حام  -1
 .( المةلا ) ....ومعيوماع خاص  جمعدوا من وساهل اإل الم ومن مصادر معيومادي  أخرى , مراج  أخرى  -1
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 : و يمكن ديخيم أهم المةراع في ديك الفدر  بالندار الدالي 
 

  ( :ها  2)و عة بدر 

 ييورا الشام  يم النبي صيى ا   يي  وسيم أن قافي  كبير  قادم  من ,  في رمضان من السن  الثاني  ليوجر 
 . وأنوا سدمر ببدر دسددي من ماهوا ودريأ فيوا, أبو سفيان ابن ةرب

وراع , ليفجررأ الدافيرر برردر  وادجرر  بوررا إلررى,ونيررف فجوررح النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم ةميرر  مررن ثالثماهرر  رجررل 
ومر  أن أبرا سرفيان أرسرل بعررد ذلرك يخبررهم أنر  دةرول إلرى السرراةل . قريشرا مرا سرمعوا ودنرادوا إلرى ةرررب المسريمين
 .المسيمينإال أن كبراء قريش  حموا  يى قدال مك  ونجا من المسيمين ود اهم إلى الرجوع إلى 

معركرر  دفجرررع فيوررا راقرر  اإليمرران واندصررر فيوررا رمضرران مررن ديررك السررن  الددررى الجمعرران فرري أول  51وفرري 
 .مثل ذلك وأسروا , من أبرال قريش ورءوسوم نةو سبعينالمسيمون  يى قي   ددهم وقديوا 

نمررا كانررع , فيررم دكررن ةربررا بررين مدكررافهين فرري العرردد والعررد ,  فادةرر  الدرراري  اإلسررالميبرردر لدررد كانررع وقعرر   واى
وال يمكان , وبرين ةرب المرال الرذي دريرب مرن أجير  الةيرا , ا الشرواد ةربا برين ةرب العديرد  الدري دريرب مرن أجيور

  .ل الب الحيا  أن يقهر  الب الشهاد 
الردول العظمرى مرن وهرذا هرو العامرل األساسري الرذي جعرل العررب بعرد إسرالموم يايبرون بأ رداد قييير  جيروش 

 .في ةروب الفدوح -بفضل ا   -ةولوم 
 

 نق  اليهود لهد النبي : 

, فدد يلموم نصرر المسريمين ببردر, فوجد اليوود قد دايرع قيوبومالمدين  صيى ا   يي  وسيم إلى   اد النبي
 .ولم يةدسبوه ولم يصبروا  يى كدمان ما في نفوسوم

فأخرذوا ينفسرون  يرى المسريمين مرا نرالوا , وكان بنو قينداع أكثر اليوود سخرا لوذا النصر ودووينرا مرن شرأن 
فاسدسرريموا لرر  , فرري ةصررونومرسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم ةاصرررهم ف,  وررمبشررون مررن فرروح ويدةرردونوم ويدةر 

بعادهم إلى بالد المدين  واكدفى النبي صيى ا   يي  وسيم بإجالهوم  ن   .الشامواى
 

 ( :ها  3) و عة أحد 

اء  يرررى واال دررردالمدينررر  فأخرررذوا ياررررون األ رررراب باإلغرررار   يرررى ,  ثررارع ثررراهر  اليورررود لمرررا ةرررل ببنررري قيندررراع
وو ردوهم بمظراهردوم بردر كذلك أخذوا يةرضون قريشا  يرى ةررب المسريمين ليثرأروا لدردالهم فري وقعر   .المسيمين

وسررالم ابرن أبرري , كعررب األشررف : وكرران أشرد المةرضررين اثنران مرن رؤسرراء يورود بنرري النضرير وهمرا, فري الةررب
 .الةديق 
 .فدديوهمابأمر رسول ا  صيى ا   يي  وسيم دروع فريق من األنصار الغديالوما ف

المدينر  ةرو ودوجوع قرريش بمرن ةشردع ن, فجوحع جمو وا لةرب المسيمين, دأثرع قريش بدةريض اليوود
 .يدود ةشدها أبو سفيان ابن ةرب

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=3#n22
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=3#n14
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=3#n14
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=3#n14
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=3#n14


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  221  [  
 

ووضر  المدينر  لدريرب مرن اأةرد ولما  يم النبي صيى ا   يي  وسيم بذلك جورح جيشرا وخررج بورم إلرى جبرل 
 .خير  الرما  في أ يى الجبل لةماي  ظوور المسيمين

ما  المسيمين أن وظن ر . وظورع راله  النصر ودراجعع قريش يدبعوم المسيمون ويجمعون ما غنموه منوم
 .المعركرررررررررررررررررررر  قررررررررررررررررررررد اندوررررررررررررررررررررع فررررررررررررررررررررأخيوا أمرررررررررررررررررررراكنوم وسررررررررررررررررررررار وا لينررررررررررررررررررررالوا نصرررررررررررررررررررريبوم مررررررررررررررررررررن الانرررررررررررررررررررراهم

بوابرل خيرف وأخرذ يمررر المسريمين الفصعد الجبل من , وكان يدود رما  المشركين, الفرص خالد بن الوليد واهدبل 
فأصرربةوا بررين نررارين واضرررربع صررفوفوم و ررم الررذ ر فرريوم ةدررى قدررل , واردرردع جمرروع قررريش  يرريوم, مررن السرروام

 . بعضوم بعضا وانوحم من نجا من الددل
 رم ةمرح  برن  برد المريرب وقد قدل في هذه الوقع  أكثر من سبعين رجال من المسيمين بينوم بررل اإلسرالم 

وأصرريب النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم بجرررح فرري وجندرر  وشرر  رأسرر  , أةررد رمررا  األةبرراش( وةشرري ) قديرر  ,  النبرري
 -فدررد نررالوا , وصرردق المشررركون وكفرروا  ررن الددررال وانسررةبوا, وصرراح صرراهأ قررريش أن مةمرردا قررد قدررل. الشررريف 

 .ما كانوا يبداون -مظنوب
 

  اليهود يحاولون اغتيال النبي صلم اهلل لليه وسلم: 

فعدرردوا العررحم  يررى اغديالرر  أخررذا بثررأر ابررن , لررم يونررأ يوررود بنرري النضررير بنجررا  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم
ففشرريوا وانكشررف أمرررهم و يمرروا أن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم سرريعاقبوم فررآووا إلررى , األشرررف وابررن أبرري الةديررق

 . ةصونوم
المدينر  ولمرا اسديأسروا ريبروا أن يرأذن لورم برالخروج مرن , مل  ييوم النبي صيى ا   يي  وسيم وةاصررهمفة

ودرراب  , وانضررموا إلررى يوودهرراخيبررر ونررحل فريررق مررنوم فرري , فاسرردجاب لوررم وخرجرروا بررأموالوم, كمررا خرررج بنررو قيندرراع
 .الشاماآلخرون مسيردوم إلى بالد 

 
  (:ها 5) و عة الخندق 

ورأوا أن , وقرد يلمورم مرا ةرل برإخوانوم بنري قيندراع وبنري النضرير, سروى بنري قريظر المدين  يوود لم يبق من 
ودعوردوا بمظراهردوم فري هرذه , يؤلبوا قريشا وأةالفوم من قباهل العرب  يى ةررب المسريمين والدضراء  يرى دولردوم

 .الةرب
 .وبي  الةشد  شر  يالف مدادل, وةشدع قريش ونادع أةالفوا وأةحابوا فجاءوها برجالوم ييبون نداءها

و يرررم النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم بخبرررر هرررذه الةميررر  العظيمررر  فاسدشرررار أصرررةاب  فأشررراروا  ييررر  أن يدرررف 
يدررف المدينرر  بةفررر خنرردق ةررول   نرر   رضرري ا  سرريمان الفارسرريوأشررار , المسرريمون موقررف المررداف   ررن مررديندوم

 .يمنعون من يةاول اجدياحه من المشركين, الرما  دون 
وجاء من يخبر النبي صيى ا   يي  وسيم بما فعل بنو قريظ  فأرسرل إلريوم سريدين مرن سراد  األنصرار همرا 

وسرعد برن  براد  سريد الخرحرج لدرذكيرهم بعورد النبري صريى ا   يير  وسريم ونوريوم  رن , سريد األوسد بن معاذ سع
 .فسخروا منوما وأظوروا  حموم  يى مظاهر  قريش, الادر بالمسيمين ودةذيرهم  اقبد 
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ن وأخرررذ رمرررا  المسررريميالمدينررر  ولمرررا وصرررل جررريش المشرررركين وقرررف دون الخنررردق ولرررم يسررردر  الررردخول إلرررى 
برول االندظار وفوع ( األةحاب)ودام الةصار شورا ةدى برم ةيفاء قريش , يصر ون من يةاول اجدياح الخندق

 . ووق  الخيف والشداق بينوم وبين قريش, ما كانوا يأميون من الاناهم
وكران قرد قردم مر  قومر  بنري .  ح ريم مرن ح مراء العررب هرو نعريم برن مسرعود األشرجعي إسالم ا   يسروهنا 

فأ ين إسالم  وريب من النبري صريى ا   يير  وسريم أن , ألشج  لددال المسيمين م  من قدم من أةالف قريشا
فريرب منر  الرسرول أن يخفري إسرالم  وأن يخرذل قريشرا وبنري قريظر  المدينر  يشدرك م  المسيمين فري الردفاع  رن 

 . ففعل ونجةع الخر , ويوق  بينوما الشداق
يى جيش قريش واألةالف فاندح ع الخيام وكفرأع الدردور ومرألع األفرواه والعيرون ثم أرسل ا  ريةا  ادي   

مأ  : وقد أشار الدرين الكريم إلى هذا العون اإللوي بدول  دعالى, بالرماد كا َماَة هللان  َعلَايأ وا ن عأ را كا يَن آَمناوا اذأ ا النذ  َْ َيا أَيه

مأ   ْ َنا َعلَاااااايأ َساااااالأ َِأَرأ ااااااود   نا مأ جا كا ا إ ذأ َجاااااااَءتأ ااااااير  َملاااااااوَن َبص  ا ب َمااااااا َتعأ َهااااااا َوَكاااااااَن هللان ا لَاااااامأ َتَروأ ااااااود  نا ااااااا َوجا يح     ر 
وفرري , واردرردع قررريش وهرري ددجرررع غيظوررا, فأخررذوا يدراجعررون, وكرران األةررحاب قررد سررهموا االندظررار ورررول الةصررار

مأ لَمأ َينَ    :ذلك يدول ا  دعالى  ْ ظ  وا ب َغيأ يَن َكَفرا ا النذ  ق َتالَ َوَردن هللان ن يَن الأ م  ؤأ ا الأما ا َوَكَفى هللان ر   . الاوا َخيأ
جورح النبري صريى ا   يير  فرور اندوراء غرحو  الخنردق   : تحكيم ساعد بان معااذ بماا فعال يهاود بناي  ريظاة

ولمرررا اشررردد  يررريوم , فدةصرررنوا فررري ةصرررونوم, وسررريم سرررري  ودوجررر  إلرررى بنررري قريظررر  ليعررراقبوم  يرررى ندضررروم العورررد
فةكم سعد بددل , واسدجاب النبي صيى ا   يي  وسيم لريبوم, وكانوا ةيفاءهسعد بن معاذ كيم الةصار ريبوا دة

 .ونفذ النبي صيى ا   يي  وسيم ةكم سعد فيوم, رجالوم وسبي نساهوم وأرفالوم
  : ة الدفاع إلم حالة الهجومتحول المسلمين من حال

وسررريم المسررريمون مرررن مكرررر اليورررود , وسررريم اإلسرررالم مرررن منافسررر  اليووديررر , مرررن اليورررودالمدينررر  بعرررد أن خيرررع 
 .دةول المسيمون من ةال  الدفاع إلى ةال  الوجوم, وخدا وم
أةرد م وهن بعرد وقعر  بدأ النبي باحو الدباهل المشرك  الموالي  لدريش ليثبع أن بالمسيمين قو  وأن  لم يصبوو 

 . و يمع الدباهل أن ال راق  لوا بددال المسيمين, فاندصر و اد بماانم كبير , ووقع  الخندق
 

 (ها 6) صلح الحديبية : 

مك  أ ين النبي صيى ا   يي  وسيم أن  يريد المسير إلى , في أواخر شور شوال من السن  السادس  ليوجر 
, ففرةوا ورابع نفوسوم بحيار  الكعبر  وقرد ةرمروا منورا, لرةيل إليوا ألداهوا مع وأذن في أصةاب  با, ألداء العمر 

 . اشدد شوقوم إلى ديارهم ومن خيفوا فيوا من أهيوم قدوكان المواجرون 
ال يةميرون مرن يالع الةررب , وسار النبي صيى ا   يير  وسريم برألف وخمسرماه  مرن الموراجرين واألنصرار

ومرا ةميروا , سوا لبراس اإلةررام ليؤكردوا لدرريش أنورم يريردون العمرر  وال يدصردون الةرربولب, إال السيوف في الدرب
 .من سيوف إنما كان ليةماي  مما قد يعدرضوم في الرريق

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=5#n30


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  223  [  
 

مةمد صريى ا   يير  نبينا لما  يمع قريش بددوم و . مك  الدريب  من الةديبي  ووصيع قافي  المسيمين إلى 
وهو من األشور الةررم الدري يمدنر  , وكان شور ذي الدعد  قد ةلمك  ول وسيم وصةب  رفضع السماح لوم بدخ

 .فيوا الددال
وهنرا . ودرأخرع  وددر  وأشري  أنر  قدرل, ليفراوض قريشرا ثمران برن  فران وأرسل النبري صريى ا   يير  وسريم 

 .مك  ي صيى ا   يي  وسيم  يى دخول  حم النب
واسرردجاب المسرريمون لمررا  ررحم  ييرر  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم وبررايعوه  يررى المرروع وهررو جررالس فرري ظررل 

 : وقد أثنى ا   يى المبايعين ورضي  نوم في يي  نحلع بوذه المناسب , شجر 
 َون َباي عا  يا

ن يَن إ ذأ م  ؤأ ا َعن  الأما َي هللان ْامأ لََقدأ َرض  ااَب َُ مأ َوأَ  ْ يَنَة َعلَايأ اك  َزَل السن اأَنأ َِ مأ   ْ ِ اي قالااوب  ََِعل اَم َماا  َجَرة   َت الشن َك َتحأ

ا يب  ا َقر  ح   .ومن ثم د يع هذه المبايع  ببيع  الرضوان َِتأ
وكان قد دأخر في مفاوض  قريش وفي ) الةديبي  كما كان أشي  و اد إلى , رضي ا   ن  لم يددل  ثمان 

معدمرررين فرري مكرر  وكرران المريررب األساسرري لدررريش أن يعررود المسرريمون ذلررك العررام  يررى أن يرردخيوا ,   مخاوفورراإحالرر
 .لكي ال يدول العرب أن قريشا اسدذلع ليمسيمين فيصيبوا من ذلك معر , العام المدبل

ف بصيأ بين  وبين قريش  ر  او يى أساس   دد ادفاق, ووافق النبي صيى ا   يي  وسيم  يى مريب قريش
 . وبمددضاه  ددع هدن  بين الررفين مددوا  شر سنواعالةديبي  

وأال دررد , وقد دضمن  دد الصيأ شرورا منوا أن يرد المسيمون من يأديوم من قريش مسيما بدون إذن ولي 
ومن أراد أن يدخل فري  ورد , وأن من أراد أن يدخل في  ود قريش دخل في , من المسيمين يواقريش من يعود إل

, الفر  دوجرب مناصرر  الةييرف إذا مرا اسدنصرره واسردنجد بر ةوالدخول في العود م, مةمد من غير قريش دخل في 
 .فدخيع خحا   في  ود رسول ا  ودخيع بنو بكر في  ود قريش

 
 غ و المدن اليهودية :  

مرن اليورود فري أن يفررغ النبري لةررب مرن دبدرى , وبرين قرريش, أداةع الودن  بين النبي صيى ا   يي  وسريم
, ديمراء وفردك ووادي الدررى وفري خيبرر جالياع يوودير  ددررن فري المدين  فدد كان إلى جانب يوود , جحير  العرب

 .بالد العرب وبالد الرومشمال وهي مدن دد   يى الةدود الفاصي  بين 
م ةميرر   يررى فجوررح النبرري صرريى ا   ييرر  وسرري, وقررد كرران يوررود ديررك المرردن يثيرررون األ ررراب  يررى المسرريمين

 .فافددةوا واسدسيم يوود المدن األخرى دون ةربخيبر ودوج  بعد ذلك إلى , أولهك األ راب فأخضعوم
الحرا ر   يرى أن  واسردعميوم فريفأبداهم فري أراضريوم , وكان النبي صيى ا   يي  وسيم مدسامةا م  اليوود

 .يجييوم مدى شاء

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=35#n200


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  224  [  
 

 
  ( :ها 5)لمر  القضاء 

لدضراء مكر  فدوجر  النبري صريى ا   يير  وسريم مر  جمير  المسريمين إلرى , الودنر  ومضع السرن  األولرى مرن
 . الةديبي ثم خرجوا منوا كما قضى بذلك صيأ , وأمضوا فيوا ثالث  أيام, العمر 

, صاغوم اإلسالم صوغا جديدا, فوجدوا فيوم قوما يخرين, وقد  اين رجال قريش سيوك المسيمين  ن كثب
ومرن , مسريمينالمدينر  وسرر ان مرا أقبرل جما راع مرنوم إلرى , ن ويدردبرون مبرادئ اإلسرالموأخذ كثير مرنوم يفكررو 

ممرن شراركوا فري قدرال , اوهم من ساد  قريش وأبرالو, و مرو بن العام و ثمان بن رية خالد بن الوليد هؤالء 
 .مسيمين من قبلال

 
  الرسول يوجه رسائل إلم ملوك وأمراء الدول المجاور:  

أخررذ اإلسررالم يندشررر فرري جحيررر  العرررب بعررد االندصرراراع الدرري ةددوررا النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم فرري أ درراب 
إلريوم  فأرسل, ورأى النبي صيى ا   يي  وسيم أن دبي  د ود  مسام  ميوك وأمراء الدول المجاور الةديبي  صيأ 

ورد اآلخرررون البةرررين فاسرردجاب الرربعض لد ودرر  كالمنررذر بررن سرراوى أميررر , كدبررا مرر  سررفراء يررد وهم إلررى اإلسررالم
 .السفراء

ومرنوم مرن كران رده قبيةرا ككسررى أبرويرح , فمنوم من كان رده جميال كميك الروم والمدوقس صاةب مصرر
الررد و  سررخر مررن  الررذي  شرررةبيل أميررر غسررانكررذلك و . فدررد مررحق كدرراب النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم فررارس ميررك 

 . رضي ا   ن  ( األردي الةار  بن  مير  )رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  وقدل سفير ,لإلسالم 
 

  و عة مةتة : الرسول يجه  حملة انتقام لقتل سفيره الحارس بن لمرو: 

فجوررح ةميرر   ررددوا ثالثرر  يالف ,  كرران قدررل هررذا السررفير شررديد الوقرر   يررى رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
ولمرررا  يرررم الاساسرررن  بأمرهرررا اسررردنجدوا بةيفررراهوم الرررروم . وجعرررل قياددورررا لحيرررد برررن ةارثررر , رجرررل لةررررب الاساسرررن 

 (.مؤد )وكان اليداء في . بجيش  ظيم فانجدوهم
 جعفر ابن أبي رالبثم  بد ا  بن رواة  وقدل من بعده , قاهد الجيشحيد بن ةارث  عرك  قدل وفي ديك الم
وأدرك أن فرري اسرردمرار المعركرر  فنرراء جرريش , لدررولي قياددرر خالررد بررن الوليررد  ثررم اندرردب النرراس , رضرري ا   ررنوم 

فررأوهم الررروم أن مررددا ضررخما , إذ أثررار الابررار خيررف جيشرر  المنسررةب, فانسررةب بخررر   سرركري  برراهر , المسرريمين
 .وأرهبدوم ةيي  خالد فدوقفوا  ن ددب  الجيش المنسةبالمدين  اء من ج

وكانرع وقعر  . وبوذا االنسةاب ظورع موار  خالد الةربي  وارددى إلى صف الداد  الرذين رفعروا راير  اإلسرالم
 .وبداية الصراع  بين المسلمين و الروم  .الجحير فادة  النضال ليفدوةاع اإلسالمي  خارج مؤد  
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 ( ها  3) تح مكةف : 

ويشرراء ا  أن . وجرراءع السررن  الثامنرر  ليوجررر  وقررد كثررر  رردد المسرريمين برردخول كثيررر مررن الدباهررل فرري اإلسررالم
وكان بنو بكر قرد دخيروا فري  ورد , فدد  دع قبيي  بني بكر  يى قبيي  خحا  , دندض قريش  ودها م  المسيمين

فاندصرع قريش لةيفاهورا واسردنجدع خحا ر  برالنبي ,   وسيمقريش ودخل بنو خحا   في  ود النبي صيى ا   يي
 .مك وةانع بذلك فرص  لفدأ ,  صيى ا   يي  وسيم

فدرد أصربةع قررريش فري  حلرر  بعرد أن أسرريمع أكثرر الدباهرل العربيرر  وفدردع قررريش فري ةروبوررا مر  المسرريمين 
 . ولةق بالمسيمين جم  من أبرالوا المااوير, كثيرا من رجالوا
, صيى ا   يي  وسيم جيشا  ظيما من الموراجرين واألنصرار وانضرمع إلير  الدباهرل الدري أسريمع أ د النبي

 .لةرب قريش الدي ندضع  ودهامك  وأ ين النبي صيى ا   يي  وسيم أن  يريد 
ورأع قرريش أن النبري صريى ا  مكر  و سكر خرارج .  يي  الصال  والسالم وسار الجيش يدب  قاهده العظيم 

 ررم النبرري , وجرراء العبرراس. فاسدسرريمع , سرريم جرراء ومعرر  جمرر  كبيررر مررن العرررب وأنرر  ال راقرر  لوررا بةررربوم ييرر  و 
فمررع سرراياه , وقبل أن يدخيوا اسدعرض الجيش بةضورهما, ومع  أبو سفيان فأسيما وفدةا ل  أبواب البيد الةرام

لا إ نن    :أماموما وهي دودف وق ا َوقالأ َجاَء الأَحقه َوَزَهَق الأَباط  َل َكاَن َزها  .  الأَباط 
فأخررذ , بدواضرر  جررم  ودوجرر  إلررى الكعبرر  راكبررا ناقدرر مكرر  ودخررل النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم مرر  الجرريش إلررى 

ثم أمر بالال الةبشي أن يصعد إلى سرأ الكعب  فأذن بالناس , بدةريم األصنام ومةو الصور من جدران الكعب 
 .معينا هحيم  الشرك 
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 ( :ها  3) هوا ن  غ و ةقيا و 

وقرد رفضروا ,  ثديرف انضمع قريش إلى صفوف المسيمين واندظمع معوم في جيش  لةرب قبييدي هرواحن و
كاد أن , واندصروا  ييوم بعد ةرب ضروس( وادي ةنين )والددى المسيمون م  هواحن في .  الدخول في اإلسالم

( الررراهف )ثررم ةاصررر المسرريمون ثديفررا فرري مررديندوم  ,يايررب فيوررا المسرريمون لرروال ثبرراع النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم
 .ثديف في اإلسالم ودخيع هواحن و, فاضرروا لالسدسالم

 
  ( : ها  8) دومة الجندل  غ و تبوك و: المسير  النبوية لقتال الروم 

ن فجورح جيشرا كبيررا  ددر  أربعرو , وكانع السن  الداسع  ليوجر  قرد ةيرعمك  بعد فدأ المدين   اد النبي إلى 
 سركر دبوك ولما وصل إلى مدين  . يريد أن يثأر لما ةل بجيش المسيمين فيوا( مؤد )وسار ب  نةو , ألف رجل

, يدروده رجرال ال يعرفرون الوحيمر , فدرد را ورم لدراء هرذا الجريش الكبيرر, و يم الروم بددوم  فيم يددردموا لةربر , فيوا
 .يريد الوجوموادخذ جيش الروم مكان  داخل بالده مدافعا بعد أن كان 

و درد بعرض المعاهرداع مر  مردن , واكدفى النبري صريى ا   يير  وسريم بمرا أةدثر  مرن رهبر  فري قيروب الرروم
فأرسررل النبرري صرريى ا  , (دومرر  الجنرردل)واسدعصررع , الةرردود وكررانوا  يررى النصررراني  مدابررل دعورردهم برردف  الجحيرر 

فأسريم المدينر   يى رأس سري  فأخضعوا وأسر صراةبوا أكيردر برن  برد الميرك فدردم بر  خالد بن الوليد  يي  وسيم 
يخرر غرحواع النبري صريى ا  دبروك وكانرع غرحو  , و دد مع  النبي صريى ا   يير  وسريم معاهرد  ورده إلرى قومر 

 .  يي  وسيم 
 

 لالن إسالمها إ بال وفود القبائل ال  :عربية إلم المدينة وا 

سرالم ثديرف ومك  وبياع مسام  العرب اندصاراع النبي صيى ا   يي  وسيم بفدأ  سرالم قرريش واى  هرواحن واى
خضاع صاةب ,  فأقبيرع . ودخول مدن الةدود الشمالي  في  ود النبي ودعودها بردف  الجحير  إلير دوم  الجندل واى

فكان النبي يعرفوا بعديد  اإلسالم ومباده  ويرسل معوا من يخداره , دعين إسالمواوفود الدباهل العربي  من كل ف  
 .لوا من صةابد  ليعيموا شعاهر الدين ويبين لوا أةكام 

 
  ( :ها  8) إنذار من بقي للم الشرك من العرب 

النبري بددرالوم فإذا اندضع ولم يسريموا فدرد أمرر ,  أما من بدي  يى الشرك من العرب فدد أمويوا أربع  أشور
 .ةدى يندحع الشرك من جحير  العرب

ااَن هللان   : وهررو( بررراء )وقررد نررحل بوررذا اإلنررذار نررم قرينرري فرري مريرر  سررور  الدوبرر  المعروفرر  بسررور   َبااَراَءة  م 

ْاٍر َوا ا َبَعَة أَشأ ض  أَرأ َرأ ِ ي األأ وا  يحا َِس  يَن  ك  ر  َن الأماشأ تامأ م  يَن َعاَهدأ ول ه  إ لَى النذ  ي هللان  َوأَنن َوَرسا از  ج  عأ ارا ما امأ َغيأ كا اوا أَنن لَما عأ

ينَ  ِ ر  ي الأَكا ز  َ ماخأ    هللان
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  مأ وها تاما ااثا َوَجاادأ يَن َحيأ ك  اار  شأ تالاوا الأما اااقأ َِ ما  اارا ْارا الأحا اا َساالََخ األَشأ ااإ َذا انأ َِ   . وقررد دررال هررذا اإلنررذار  يرري ابررن أبرري
 .   الداسع المسيمين في موسم الة  من السنمسام  رالب  يى 

ولم دمض ديك السن  ةدى دانع جحير  العررب بردين اإلسرالم ودوةردع فري دولر  واةرد  وفرضرع الحكرا   يرى 
 . و ين النبي صيى ا   يي  وسيم مرارةوا ومداديرها وأرسل  ماال لجبايدوا,  المسيمين

 
  ( :ها  11) حجة الوداع 

وأقبررل موسررم , الجديررد واندظمرروا دةررع رايرر  اإلسررالم وهيررع السررن  العاشررر  ليوجررر  وقررد دخررل العرررب فرري الرردين
وخررب فري  رفراع فري هرذه الجمروع , مهر  ألرف مسريم ةاجراأكثر مرن الة  فخرج النبي صيى ا   يي  وسيم في 

ودرال يخرر , وفيوا بين أركان اإلسالم وأ ين المساوا  بين المسيمين وجعل ددوى ا  معيار الدفاضرل بيرنوم, مود ا
اا  : لدنحيل الةكيميي  من يياع ا ين  اما اإلساالم َ د  ايتا لَكا َمت اي َوَرض  مأ ن عأ كا اتا َعلَايأ َممأ مأ َوأَتأ ياَنكا امأ د  َملأاتا لَكا َم أَكأ َيوأ   الأ

مومدررر  فررري أداء رسرررالد  وفررري دجويرررح العررررب بالراقررر  صررريى ا   ييررر  وسررريم وبورررذه الخربررر  اخدررردم النبررري العظررريم 
 .اإليماني  ليكونوا رسيوا إلى العالم

 
   ظهور حركة الرد : 

لم يكد النبي صيى ا   يي  وسيم يفرغ من ةج  الوداع ةدى ظورع في اليمن ةركر  االردرداد  رن اإلسرالم 
وقرد اسردووى قومر  بمرا أراهرم مرن , ويعررف باألسرود العنسري(  يوير  برن كعرب العنسري)وقد دح موا مشعوذ يرد ى 

  .ضالالع سةره فادبعوه
وأرسرل إلرى النبري , وظور فيوا رجل من بني ةنيف  يرد ى مسرييم  برن ثمامر مام  اليوسرع ةرك  الرد  إلى 

 .مسييم  الكذاب, صيى ا   يي  وسيم ود اه النبي  ,صيى ا   يي  وسيم يريب من  أن يشرك  في أمره
فأرسررل النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم إلررى مررن , فرري السررن  الةاديرر   شررر  ليوجررر د العنسرري األسررو وادسرر  خرررر 

ولكنورا , وقضري  يرى ةركر  الررد  فري الريمن بعرد مددير , بدي في اليمن من المسريمين يةضروم  يرى قدير  فاغدرالوه
 .في  وده  فدضى  ييوا رضي ا   ن   ةدى خالف  أبي بكراليمام  ظيع قاهم  في 

 
 ( :ها  11)  رسول ووفاتهمر  ال  

مررض رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم وقبضر  ا  , وفي مري  ربي  األول من السن  الةادير   شرر  ليوجرر 
. صرريى ا   ييرر  وسرريم إلررى الرفيررق األ يررى   انددالرروب .إلررى جررواره فرري يرروم االثنررين الثرراني  شررر مررن ذلررك الشررور

 .في داري  اإلنساني أ ظم العظماء خادم األنبياء و خدمع ةيا  
 

************* 
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 ( هـ  11-11) نياخللفاء الراشدالدولة اإلسالمية يف عهد 

 

 ن وألمارهاميمد  خالفة الخلفاء الراشد: 

 

هررر  ررن 51  أشورررر درروفي فرري جمررادى اآلخررر  سررن  سررندان وثالثرر: رضرري ا   نرر   : أبااو بكاار الصااديق   -
 . اما 11

هررر  ررن 41سررنواع وسررد  أشورررر درروفي فرري ذي الةجرر  سررن  50: رضرري ا   نرر    : لماار باان الخ اااب -
 . اما 11

 . اما 94هر  ن 11في ذي الةج  سن  اثندا  شر سن  دوفي : رضي ا   ن    :  لةمان بن لفان -
هررر  ررن 20  أشورررر درروفي فرري رمضرران سررن  سررنواع ودسررع 2: رضرري ا   نرر    :للااي باان أبااي  الااب -

 .  اما10
 

  (:ها   13 -11) رضي اهلل لنه بكر الصديق  يأبخالفة 

أسفرع الشورى بين المسيمين  ن بيع  أبي بكر الصديق رضي ا   .بعد وفا  الرسول صيى ا   يي  وسيم
 .  ن  

و إنفراذ جريش إسرام  , قمر  المردردين , وكان من أهم إنجاحاع أبي بكر رضي ا   ن  خالل مدد  الدصرير  
وكررذلك إرالقرر  رضرري ا   نرر  ةركرر  الفرردأ , الررذي جوررحه رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم لاررحو الررروم فرري الشررام 

 .اإلسالمي نةو العراق 
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  (:ها  23 -13)  رضي اهلل لنه  لمر بن الخ ابخالفة 

وكان قد اسدشرار , رضي ا   نوما  مر بن الخراب سيدنا أبو بكر أثناء مرض  بالخالف  إلى سيدنا  ود 
ثررم ظوررر أبررو بكررر لينرراس فرري . فررذكرا فضرري  وةمرردا رأي أبرري بكررر, و ثمرران بررن  فرران بررد الرررةمن بررن  رروف فيرر  

 .وال وليع ذا قراب , فما ألوع من جود الرأي, هل درضون بمن أسدخيف  ييكم: المسجد وقال لوم
, ال نرضرى إال أن يكرون  مرر: ن  سراكر أن  ييرا ابرن أبري رالرب قرام فدرالويروي اإلمرام السريوري  رن ابر

إني قرد اسردخيفدك  يرى أصرةاب : ثم أةضر أبو بكر  مر وقال ل , هو  مر فاسمعوا ل  وأريعوا: فدال أبو بكر
ن أبري ولما دوفي أبو بكر باي  الناس  مرر بمرن فريوم  يري ابر. رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وأوصاه بددوى ا 

وحوج  ابند  أم كيثروم  . الدضاء لعمر مد  خالفد  ودولى  ييّ . رضي ا   نوم أجمعين ومع  بنو هاشم , رالب
وقررد ردررب . وولرردع لرر  ابنرر  حيرردا وابندرر  رقيرر . بنررع رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم الحهررراء فارمرر  هرري بنررع و , 

وهري جرواح انعدراد الخالفر  بعورد . فري أصرول الةكرم  الفدواء  يى الرريد  الدي جرى فيورا اسردخالف  مرر قا رد 
 . من قبل الخييف  السابق

ةردى و شررين ليير  أبري لؤلرؤ  المجوسري واندورع ةيادر  بيرد , امددع والي   مر  شر سرنين وخمسر  أشرور واى
وقررد دررولى اغديررال  مررر .  ليوجررر  41اغدالرر  فرري فجررر يرروم األربعرراء لررثال  ليررال بدررين مررن ذي الةجرر  سررن  الررذي 

  مرر برنوأرسرل إلرى ( دسردر )هرر فري وقعر  51الرذي أسرره المسريمون سرن  , الداهرد الفارسري الورمرحانبمؤامر  دبرهرا 
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ولمررا قدررل  مررر أقرردم ابنرر   بيررد ا  . فررأراد  مررر قديرر  ولكنرر  نجررا مررن الددررل بررإ الن إسررالم  , بريررب منرر الخررراب 
 .الورمحان فددل 

فاتح الشاام , اإلنجراحاع فري  ورده  وكران مرن أهرم, كان  دل  مر رضي ا   ن  أشور من أن يشار إلير  
 . ةي  وصيع جيوش المسيمين إلى أذربيجان   وأكةر بالد فارس, والعراق ومصر

 
  (:ها  36 -23) رضي اهلل لنه لةمان بن لفان خالفة 

مرا ةمرددوا فأرغرب فيورا : أجابف بد ا  بن  مر يب إلي  أن يولي ابن  ر  , رضي ا   ن   مر لما اغديل 
 . بةسب يل  مر أن يةاسب واةد منوم  ألةد من أهل بيدي

ممررن بشرررهم بالجنرر  ليدشرراوروا , وسرريم  وقررد رأى أن يخدررار سررد  مررن أجررل صررةاب  رسررول ا  صرريى ا   ييرر 
 : وهم, فيما بينوم ويخداروا ليخالف  واةدا منوم

 يي ابن أبي رالب و بد الرةمن بن  وف والحبير بن العوام ورية  بن  بيد ا  وسرعد و  ثمان ابن  فان 
 يررى أن ال يكررون لرر  مررن  بررد ا  بررن  مررر أن يةضررر معوررم ابنرر  أوصررى و , رضرري ا   ررنوم  ابررن أبرري وقررام

 .بل ليةكم بينوم إذا اخديفوا, األمر شيء
وةدد لوم موي  ثالث  أيام ديري وفادر  ليخدراروا فري , د ا  مر أصةاب الشورى وأمرهم أن يجدمعوا بعد وفاد 

إن أجم  خمس   يى رجل منوم وأبرى اآلخرر : وقال ل ,  ةاجبا لومالمدداد بن األسود و ين , خاللوا خييف  منوم
ن أجم  ثالث   يى واةد, فاضرب  ند  فرأي الفرريدين ةكرم لر   برد ا  برن  مرر فييةكمروا , وثالث   يرى واةرد, واى

ثرم برين  مرر  برد الررةمن برن  روف فييكونوا م  الذين فريوم   فإن لم يرضوا بةكم  بد ا , فييخداروا خييف  منوم
 . يي أو  ثمان: ما أظن أن ييي الخالف  إال أةد رجيين: وقال, واةد منوم وامددح محاياه فضل كل

و دميحع فدر   ثمان رضري ا  . وفعال أسفرع الشورى  ن اخديار  ثمان رضي ا   ن  وبايع  الصةاب  
مررا دوغررل جرريش ك. ودخيررع بررالد فررارس فرري اإلسررالم , ةيرر  سرردر يخررر األكاسررر  وقدررل ,  نرر  بادسرراع الفدوةرراع 

وفدةررع منردرر  بررالد الررري . ولكنرر  لررم يمكرر  فيوررا , و بررر إلررى األنرردلس , الصررةاب  الفررادةين فرري شررمال إفريديررا 
وهكرذا أقبيرع الردنيا  يرى المسريمين دمامرا كمرا بشررهم بورا .  وأ الي الجحير  ةول بةر قحوين إلى دخوم األناضول

 .رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
واسردال رؤوس الفدنر  بعرض المالةظراع الدري أثيررع ةرول سياسراع ذي , ودسيل الخرالف ثم نحغ الشيران 

والدي أسرفرع  رن , الدي دولى كبرها أوباش من الناس , النورين  ثمان رضي ا   ن  وةصيع الفدن  المشوور  
 . يومنا هذا  لدفدأ  يى األم  فدن  لم دردق بعد يثاها إلى. ةصاره وقدي  في بيد  رضي ا   ن  وأرضاه 

 .و  األمر من قبل ومن بعد 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n157
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n154
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=73#n433
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=73#n433
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=33#n195
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=73#n433
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=32#n193


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  231  [  
 

 

  (:ها  41 -36) رضي اهلل لنه  للي بن أبي  الب خالفة 

بردم  ثمران  ونررالبرضي ا   نوما وقام بنرو أمير  ي  ييا ابن أبي رالبالمدين  بعد مددل  ثمان باي  أهل 
الصديق وحوج النبي صيى ا   اهش  بنع أبي بكر السيد  وانضمع إليوم , ةماي  قاديي بمدومين  ييا , المظيوم 

, ثم انةاح معاوي  برن أبري سرفيان بأهرل الشرام, ووقعع الفدن المشوور  الدي كان فيوا موقع  الجمل .  يي  وسيم 
ثرم ةصريع واقعر  الدةكريم المشروور  برين .. ووقعرع الفدنر  الكبررى , ةي  دمركح  يي رضي ا   نر  فري العرراق 

 .وفشيع وأسفرع  ن ميالد فرق  الخوارج ,  يي ومعاوي  
ودرروع ثالثر  ,  صمم الخوارج  يى قدل  يي ابن أبي رالب ومعاوي  ابن أبي سفيان و مرو ابن العرامو 

والةجراج برن  برد ا  البررك الدميمري وقرد ضرمن  ,  بد الرةمن بن ميجم وقد ضمن قدرل  يري: وهم, لوذه الموم 
مرا ضرمن  ابرن ميجرم الميعرون وقرد نفرذ .  مرو برن العرام و مرو بن بكر الدميمي وقد ضمن قدل . قدل معاوي  
 .رضي ا   نوم أجمعين  . فنجا معاوي  و مرو بن العام,  أخفق اآلخرانو . رضي ا   ن  فددل  ييا 

 
  (:ها  41-41) رضي اهلل لنهما  الحسن بن للي بن أبي  البخالفة  

سردار الخالفر   وبيا  أن معاوي  ابن أبي, بوي  الةسن بالخالف  بعد اغديال أبي  سفيان قرد سرار إلرى ةربر  واى
 ن  كما انخذلوا ولكنوم . ودوج  ب  إلى لداء معاوي الكوف  فجوح الةسن جيشا من أهل , (مسكن ) ن  وأن  نحل 

وكرهروا الددرال ودفرقروا  رن الةسرن  -وما يرحال هرذا دأب الشريع  إلرى يومنرا هرذا  -دفرقوا  ن أخي  وأبي  من قبل  
وأرسرل إلرى , بمثرل أولهرك  مدابعر  الةررب فريفيرم يجرد الةسرن جردوى ,   أصابد  منوم رعن  ةرب وقيل إن, ونوبوه

فأرسررل معاويرر  إليرر  صررةيف  ,  معاويرر  كدابررا يعيررن فيرر  رغبدرر  فرري مصررالةد  والدنرراحل لرر   ررن الخالفرر  لدرراء شرررور
وقردموا إلرى , شررور نر  رضري ا   فرأميى فيورا الةسرن , بيضاء مخدوم  بخادم  ليميي فيوا ما يشاء من شرور

وسررمي , وفرري مسررجدها أ يررن الةسررن دناحلرر  لمعاويرر  وبايعرر  النرراس. الكوفرر  معاويرر  فددبيوررا و رراد مرر  الةسررن إلررى 
ثم دوفي رضري  , المدين و اد الةسن بعد ذلك إلى  .ذلك العام  ام الجما   الجدماع المسيمين  يى خييف  واةد

إن ابنااي : ) ن دةددرع فيرر  نبروء  جررده صريى ا   ييرر  وسريم  نردما قررال بعرد أ.  هررر10سرن  المدينرر  فري  ا   نر  
 ( . هذا سيد ولعل اهلل يصلح به بين  ائفتين من المسلمين

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=58#n327
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=43#n254
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=40#n230


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  232  [  
 

 
  الفتوحات اتسالمية في لهد الخلفاء الراشدين: 

هرررا قرررام بدنفيرررذ السياسررر  الدررري قرر , العربيررر  الجحيرررر  بعرررد أن أخمرررد أبرررو بكرررر  صررريان المردررردين و رررم اإلسرررالم 
: فوجرر  الدرروى اإلسررالمي  إلررى الجورراد فرري جبودررين, الجحيررر الرسررول صرريى ا   ييرر  وسرريم فرري نشررر اإلسررالم خررارج 

عر  يحيرد ابرن أبري سرفيان وأخرروه بديراد  أبري  بيرد  ابرن الجرراح ومالشرام وجبور  خالرد برن الوليرد جبور  العرراق بديراد  
خالرد ثرم أمرر أبرو بكرر , وفري العرراق درم فردأ الدسرم الجنروبي منر . شرةبيل بن ةسن  و مرو بن العام معاوي  و
بعرد وقعر  الشرام دا ألبري  بيرد  ابرن الجرراح ودرم فردأ مر  قسرم مرن جريش العرراق مردالشرام أن يدوجر  إلرى بن الوليد 
 . رضي ا   نوم أجمعين  هر وقبيل وفا  أبي بكر51سن  اليرموك 

) وسرر (  مورير )بير   غحا معاوي  الروم ةدرى( هر41 - 51 ),رضي ا   ن   مر بن الخراب وفي  ود 
( قررحوين )بةررر الخررحر  يررى برراب األبررواب وررررق المسرريمون , وأرمينيرر  وأذربيجررانالجحيررر  وفدةررع ( دركيررا الةاليرر  

وامدرررد الفررردأ اإلسرررالمي  يرررى األقررراليم .  مررررو برررن العرررام وفدةرررع مصرررر  يرررى يرررد .  يررراض برررن غرررنم  يرررى يرررد 
 (. ررابيس وبرق )الساةيي  الييبي  

ودرم  يرى يرده فردأ مرا دبدرى مرن العرراق بعرد , سعد بن أبي وقرام وفي العراق دولى قياد  الجيش اإلسالمي 
واجدرراح المسرريمون ةرردود بررالد إيررران ففدةرروا , وفيوررا هررحم جرريش الفرررس وقدررل قاددرر ( هررر52سررن  ) الدادسرري  وقعرر  

قييم خراسان   )سجسردان وشرقا إلى السند إلى ةدود (بيوشسدان )  مكرانوامدد الفدأ جنوبا ةدى فارس واألهواح واى
 (.  أفاانسدان

 والرري وفدةرع , وأرمينير  وأذربيجران بعرد اندداضرواخراسران أ يد فردأ ( هر11 -   41 )وفي خالف   ثمان 
إال ةاميراع بيحنرير  اليرمروك لرم يبرق بعرد وقعر  الشرام وفي برالد . جرجان واكدمل فدأ إيران ربرسدان و همذان و

, رضري ا   نر   مر بن الخراب وكان , بن أبي سفيانفأدم فدةوا معاوي  ا,  في بعض مدن فيسرين والساةل
 . هر59سن   مواس بعد وفا  أخي  حيد برا ون الشام واله  يى 

هرررر بيررر  41ي سرررن  وفررر. الشررروادي لمدابعررر  غرررحو الرررروم و يرررى جبوررر  الرررروم أنشرررأ معاويررر  نظرررام الصرررواهف و
وكرران برراكور   ميرر   إسررالميوفيوررا دررم أول أسرررول , دارا لصررنا   السررفن كررا وأنشررأ فرري , وةاصرررهاالدسرررنريني  

, هررر12سررن  (  ذاع السررواري )وبرر  أبيررد األسرررول البيحنررري فرري وقعرر  , أرواد االسررديالء  يررى جحيردرري قبرررم و
ر امدد الفدأ اإلسالمي نةو إفريدي  بدياد   بد ا  بن وفي مص. إسالمياوأصبأ شرق البةر المدوسر بعدها بةرا 

وكرران , واندصررر المسرريمون  يررى جرريش الررروم مرررو بررن العررام سررعد بررن أبرري سرررح الررذي واله  ثمرران بعررد  حلرر  
وفدةرررع بعرررد هرررذه , الدرري ادخرررذها  اصرررم  لررر (  سررربيري  )ديالء  يرررى ودرررم االسررر( gregariousجرجيرررر )بديرراد  

 . المعرك  أبواب المارب
وذلرك بسربب الفردن , السرند مرا خرال دوغرل جررى فري جبور  , وفي  ود  يي ابن أبي رالب دوقفرع الفدوةراع

 . رضي ا   ن   الدي ثارع في  وده واندوع بددي 
 

************* 
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 (هـ 131-11) اخلالفة األموية الدولة اإلسالمية يف عهد

 
اندديرع الخالفر  إلرى بنري ,   رن الخالفر  إلرى معاوير  ابرن أبري سرفيانرضي ا   نر  الةسن بن  يي بدناحل 

 . العضوض في داري  اإلسالم والمسيمين وابددأ  صر الميك , واندوع بذلك الخالف  الراشد  . أمي 
 :وقد انروى العود األموي  يى فدردين

يحيرد بررن معاويرر  وهرري الفدررر  الدري دررولى الخالفر  فيوررا معاوير  ابررن أبرري سرفيان وابنرر    : الفتار  الساافيانية -أ 
 (. هر21 - 25)سن   41وقد امددع معاوي  بن يحيد ه وةفيد

. الفرررع المروانرري مررن بنرري أميرر  بدررولي وهرري الفدررر  الدرري اندديررع فيوررا الخالفرر  إلررى   : الفتاار  المروانيااة -ب
 - 12 )سرن   19ومرددوا , يخرر خيفراء بنري أمير ,  بن الةكرممروان بن مةمد ةدى  ود ةفيده مروان بن الةكم 

 (.هر514
سن  ودسع  أشور دوالى أربع   شر خييف  كان أ ظمورم شرأنا معاوير  ابرن  45 وفي خالل الفدردين ومددوما

وادسررعع الدولرر  ودوررردع أركانوررا فرري  وررد . و مررر بررن  بررد العحيررح رضرري ا   نرر  , رضرري ا   نرر أبرري سررفيان 
من ( سن  15)وكانع مد  خالفدوم . هشام بن  بد الميك وأخوه , والوليد بن  بد الميك , و بد الميك بن مروان 

األريسرري إلررى ةرردود مةررير وفرري  ورردهم امدرردع رقعدوررا مررن ال, فالدولرر  األمويرر  كانررع دولرردوم( سررن  45)أصررل 
ع  يررى الخالفرر  بمررا شررب فيوررا مررن ثرروراع أضرررموا الصرررا, بررالاروباألمويرر  ثررم أخررذع شررمس الخالفرر  , الصررين

 . وةروب أهيي  أثاردوا العصبي  الدبيي  بين المضري  واليمني , وثوراع الخوارج , اض  يى الةكم ضنداالو 
 : وقد دردب  يى انددال الخالف  إلى بني أمي  النداه  الدالي 

  :في المجال السياسي   -
ق إلرى ابنر  أو إلرى اثنرين أو أكثرر مرن ينددل بعود من الخييفر  السراب,  تحول الخالفة إلم ملك موروس  - أ

إذ دبردلع صريا  ,  ةين  ود بالخالف  إلرى ولدير  الوليرد وسرييمان بد الميك بن مروان كما فعل ,  أوالده بالدرديب
العمرل بكدراب و , الشرورى ورد الخيفراء الراشردين ددروم  يرى مبايعدر   يرى فبعد أن كانع بيع  الخييف  فري  ,  البيع 

الةل والعدد من كبار الصةاب  وأولى األةالم والنوى فري ودؤخذ ممن ةضر المبايع  من أهل , ا  وسن  رسول  
 مالر  فري كبرار وبةضرور (  دمشرق )  أصبةع دؤخذ من الر ي  بةضور الخييفر  فري  اصرم  الدولر  . المدين  
ذا مررا رفررض ,  وكرران الخييفرر  يأخررذ البيعرر  لمررن يعوررد بالخالفرر  مررن أوالده مررن بعررده. الواليرراع فكانررع , البيعرر  أةرردواى

 .دؤخذ بالدور والايب 
حمرن  يري رضري  –الكوفر   –بعرد أن كانرع فري العرراق  إنتقال لاصمة الدولة اتسالمية إلام دمشاق –ب 
 .وفي المدين  المنور  قبل ذلك , ا   ن  
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وقد دجمعع  صبيدوم في الشام منذ الفردأ اإلسرالمي والددرع مر   ,  بني أمية انتقال سل ة الحكم إلم -ج
وبرذلك اردبررع الدباهرل الكيبير  مر  بنري أمير  برابرر  المصراهر  ,  قبيي  كيب اليمانير  المدورنر  هنراك قبرل اإلسرالم

 .وشكيع الثدل السياسي الذي د م الدول  األموي  ةدى أواخر  ودها
أداح لوا هضم الفدوةاع الدي دمع فري  ورد   نشوء لهد من االستقرار السياسي في الدولة اتسالمية -د

وادسرراع الدولرر  اإلسررالمي  إلررى أوج مسرراةدوا الدرري امدرردع مررن ةرردود الصررين , واإلضرراف   ييوررا . الخيفرراء الراشرردين
كرل  ماظردناو .. رب وبرالد النوبر  جنوبرا ومرن برالد الدفدراس شرماال إلرى بةرر العر, شرقا إلى األندلس ومراكش غربا 

 . في إرار الةكم اإلسالمي هذه الرقع  
ومررن ثررم حادع الصررف  الحمنيرر  فرري , أصاابح نظااام الخالفااة أشاابه شاايء بالنظااام الملكااي أو القيصااري - هااا

سريفدرقان وابددأ ما أخبر ب  رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم مرن أن السريران والدررين  الخالف   يى الصف  الديني 
 .أخذع الدول  بالنظام اإلداري والمالي الذي كان مدبعا في الدولدين الفارسي  والبيحنري كما . .

 

  : في المجال اال تصادي  -
هررر ودرردمير 12سررن  ( ذاع الصررواري)وخاصرر  بعررد معركرر  , دةولررع ررررق الدجررار  إلررى مررواني الشررام ومصررر

  .األسرول البيحنري
, م الكبرى وفري رييعدورا مردن الشرام ومصرر والعرراق وخراسران وشرمال إفريديرا وأصبةع  واصم بالد اإلسال

, ةيرر  احدهرررع الدجررار  . وفرري رييعدوررا  اصررم  الخالفرر  األمويرر  دمشررق ,  واصررم الرردنيا وحهردوررا .. واألنرردلس
الرررروم إلرررى برررالد , وسرررارع الركبررران يمنررر  درررربر شررررق العرررالم الدرررديم باربررر  مرررن دخررروم الصرررين وبرررالد الونرررد والسرررند 

 .وممالكوم  يى الشار  اآلخر ليبةر األبيض المدوسر 
 

 : في المجال العلمي   -
فدد اندشر صةاب  رسول ا  صيى . احدهرع الةضار  والعيوم في  ود الدول  األموي  وبياع مسدوى رفيعا 

وقررد ةمررل الدررابعون , ا   ييرر  وسرريم فرري مخديررف الرربالد المفدوةرر  واسرردورنوها والسرريما بررالد الشررام والعررراق ومصررر
فريديا الشمالي   ,  يوم الصةاب  وفدوم وسمدوم   . بعد ذلك إلى فارس وخراسان واى

ونبرر  فرري ربدرر  الدررابعين ودررابعي , ودون الةرردي  الشررريف فرري حمررن  مررر بررن  بررد العحيررح رضرري ا   نرر  
مري الرذي شرمخع  يير  منارادورا الدابعين خالل ديك الفدر   يماء أفذاذ ةفظوا  يوم الشرريع  ووضرعوا األسراس العي

 .فيما بعد 
لررى جانررب ذلررك شررود دةررول نظررام الةكررم إلررى الشرركل الميكرري الكسررروي الديصررري  أن دظوررر ظرراهر  , ولكررن واى

ةدى وجدنا في وثاهق داري  ديك المرةي  بعرض األهمر  األ رالم كرأبي ةراحم , وفدواء الدصور ,  يماء السالرين 
وفي مجاالع الةضار  األخرى من العمران والعيروم . ن بديك الظاهر  وأربابوايحرو , والةسن البصري و األوحا ي 

وبرالد الدررك إلرى ..والسرند والونرد , والرروم , كربالد فرارس , أدى دخول العرب بالد الةضاراع الدديم  .. والفنون 
ندراج نمروذج فريرد ليةضرار  , إلى هضموم لخالصر  ديرك الةضراراع ومحجورا , جوار الصين  يرع إشرعا اد  بد, واى

 ..منار  لإلنساني  إلى قرون رويي  بعد ذلك 
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  م 551- 661مد  خالفة الخلفاء االمويون وألمارهم : 

 

شورررر دسررع   شررر  سررن  وثمانيرر  أ, م    190 - 115:رضرري ا   نرر   معاويااة باان أبااي ساافيان .5
 .  اما 19هر  ن 10رجب سن    دوفي في

 هرر 12ثالثر  سرنين وثمانير  أشوررر دروفي فري ربير  األول سرن  , م 191 - 190 :ي يد بن معاوياة .4
 . اما 19 ن

 . اما 41هر  ن12دوفي في سن م  أربعون يوما  191 -191:    معاوية بن ي يد .1
هررر  ررن 11درروفي فرري رمضرران سررن  سررن  و شررر  أشررور و م    191 -191:  مااروان باان الحكاام .2

 . اما 15
 . اما10هر  ن  91و شرون سن  دوفي سن   م  إةدى 101- 191 : الملك بن مروان لبد .1
م   دسرر  سررنين وثمانيرر  أشورررر درروفي فرري جمررادى اآلخررر   151 -101 : الوليااد باان لبااد الملااك  .1

 . اما  29 ن  هر  41سن  
 21هرر  رن 44م  سرندان وثمانير  أشوررر دروفي فري  سرن   159 -151 :سليمان بن لبد الملاك  .1

 .                          اما
 م 140 159سرندان وخمسر  أشوررر دروفي فري رجرب سرن :  رضي اهلل لنهالع ي   لمرو بن لبد .9

 .  اما 20هر  ن  505
أربرر  سررنين وشورررر درروفي فرري شررعبان سررن  : م    142- 140 :ي يااد باان لبااد الملااك باان مااروان .4

 . اما  19 هر  ن 501
دسرع   شرر  سرن  وسربع  أشوررر دروفي فري   :م    121 -142 هاشام بن لبد الملاك بان ماروان .50

 . اما  12هر  ن 541ربي  اآلخر سن  
 سرن  وشوررران دروفي فري جمرادى اآلخرر  سرن  : م   122 - 121  الوليد بن ي يد بان لباد الملاك .55

 .  اما 19 ن  هر 541
هرر 541خمس  أشورر دوفي في ذي الةج  سرن  : م   122 -122 ي يد بن الوليد بن لبد الملك .54

  اما  20 ن 
هرودوفي فري 541سبعون يوما خي  سن  : م      122 -122 :إبراهايم بن الوليد بن لبد الملك .51

 .  اما 10هر  ن 514سن   اآلخر ربي 
 خمس سنين دوفي فري ذي الةجر  سرن  : م 110 - 122 كممروان بن محمد بن مروان بن الح .52

 . اما 10هر  ن514
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  الفتوحات في لهد بني أمية : 

امدردع  فدد,  اسدمرع الفدوةاع في صعود(  هر10 - 25)رضي ا   ن  معاوي  بن أبي سفيان  في  ود 
و ( قررابس)ودوغررل المسرريمون فرري إفريديرر  واسرردولوا  يررى  . شرررقا إلررى مررا وراء النوررر وفدةررع بخررارى وبررالد الصرراد

 يرى يرد  دبر  برن ( قسرنرين )و ( قفص )ثم فدةع , أمير إفريدي ,  يى يد معاوي  ابن ةدي ( سوس )و ( بنحرع)
, اسرردمرع غرراراع الصررواهف فرري جبورر  الرررومسجسرردان بعررد اندداضرروما و  وفرري المشرررق دررم فرردأ خراسرران و. نرراف 

 . ديك الااراع الدي مودع لالسديالء  ييوما( رودوس)و ( صديي )ودوالع الااراع البةري   يى جحيردي 
هر أرسل معاوي  ةمي  اسدرال ي  إلى ضواةي الدسرنريني  ليخدبر خر الردفاع البيحنرري  رن 29وفي  ام 

ر وج  معاوي  ةمي  لاحو هذه المدين  بدياد  ابن  يحيد ومع  قاهد البةر ه11وفي  ام .  (الدسرنريني  )العاصم  
و ادع الةمير  بعرد ةصرار دام سرب  , أبا أيوب األنصاريالجييل وضم إلي  الصةابي ,  األحديسفيان بن  وف 

 .وفي أبو أيوب ودفن قرب أسوار الدسرنريني وفيوا د, سنواع
اقدصررع الفدوةراع  يرى دوغرل  دبر  برن نراف  فري إفريدير  وبيوغر  ( هر12 - 10)يحيد بن معاوي  وفي  ود 

وقرد مضرى أكثرر أيرام خالفدر  فري صرراع . الد مرا وراء النورروغحا المسيمون خوارحم من بر, ساةل البةر األريسي
 بررد ا  بررن وفرري صررراع مرر  , اندوررى بددررل الةسررينالررذي و رضرري ا   نومررا مرر  الةسررين بررن  يرري بررن أبرري رالررب 

 .اد الةسينوقد ريب الخالف  بعد اسدشوالحبير 
ما  دا بعض الدوس  , دوقفع الفدوةاع  ند ةدودها السابد ( هر91 - 12) بد الميك بن مروان وفي  ود 

يرر واشرداال  بدمر  الثروراع وكران سربب ذلرك اشرداال  برد الميرك فري صررا   مر  ابرن الحب, وراء النورر في بالد ما 
وقرررد أرهدرررع  برررد الميرررك واضرررررد  إلرررى مصرررالة  الرررروم  يرررى مرررال لوقرررف , والفررردن الدررري أثارهرررا الشررريع  والخررروارج

 .هجوموم  يى الثاور اإلسالمي 
مسريم  برن فدرد دوغرل أخروه , أخرذع مسرير  الفدروح فري صرعود( هرر41 - 91)الوليد بن  برد الميرك وفي  ود 

قديبر  برن مسريم وادسر  الفردأ فيمرا وراء النورر  يرى يرد , في أذربيجان وفردأ  رددا مرن الدرالع والةصرون بد الميك 
وامدررردع فدوةررراع قديبررر  إلرررى دلدرررا نورررر ( كاشررران)و ( فرغانررر )و ( برررالد الشررراش)و ( سرررمرقند)و ( بخرررارى)ففدةرررع 
 . جيةون

هررر وجرر  ةميرر  بةريرر  بديرراد  91فرردأ المارررب وفرري سررن  , أميررر إفريديرر موسررى بررن نصررير وفرري إفريديرر  أكمررل 
لرى فاجدراح البةرر إرارق بن حيراد وجوح موسى جيشا بدياد  مواله ,  ياش بن يشيل فاحا صديي  و اد منوا باناهم

موسررى بررن ثررم لةررق برر  , (شررذون )فرري معركرر  جرررع فرري ( رودريررق)هررر واندصررر  يررى ميررك الدررور 41األنرردلس سررن  
فيورا وفردأ كثيررا مةمرد برن الداسرم الثدفري وفري الونرد دوغرل . ,واشدرك مع  في فدأ بعض األقاليم األسرباني نصير 

 .من قال وا ومدنوا
(. كاشرار)ةردود الصرين وفردأ مدينر  قديب  بن مسريم اجداح ( هر44 - 41)سييمان بن  بد الميك وفي  ود 

وفردأ  رددا مرن , فري أسربانيا -وكان قد خيف أباه في إمار  األنردلس-, بن موسى العحيحوفي األندلس دوغل  بد 
وجورح سرييمان ةمير  بةرير  بديراد  . ربرسردان قوسردان و أميرر خراسران جرجران ويحيد برن المويرب وفدأ , أقاليموا
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 مرر و ادع برأمر مرن , فةاصرع الدسرنريني  من البر والبةر, وأخرى بري  بدياد  أخي  مسيم ,  مر بن هبير 
 .بعد دولي  الخالف بن  بد العحيح 

 -البردررراع )اجدررراح المسررريمون جبرررال ( هرررر505 - 44) ,رضررري ا   نررر    مرررر برررن  برررد العحيرررحوفررري  ورررد 
و ( نرراربون -أربونرر  )واسرردولوا  يررى , أميررر األنرردلسالسررمأ بررن مالررك, بديرراد  ( فرنسررا)إلررى بررالد الاررال  (البيرينيرر 

 .ولم ددس  الفدوةاع في  ود  مر إلى أبعد من ذلك لدصر مد  خالفد , (دولوح -رولوش  )
 نبسر  برن بدياد  ( فرنسا ) دوغل المسيمون في بالد الاال ( هر501 - 505)يحيد بن  بد الميك  ود  وفي

ةدررى بيرر  أ يررى نوررر الرررون وقررام األسرررول اإلسررالمي فرري المارررب بارراراع  يررى جحيررر  , أميررر األنرردلس  سررةيم
 .صديي  وجحير  سرديني 

مي  إلررى أبعررد غايادوررا صررعدع مسررير  الفدوةرراع اإلسررال( هررر541 - 501)هشررام بررن  بررد الميررك وفرري خالفرر  
وغرحا الةجراج . أميرر خراسران مرا وراء النورر برالد الصراد والدررك, فدد غرحا أسرد برن  برد ا  الدسرري. وبياع األوج

أميررر الجررراح الةكمرري ودرراب  , بررن  بررد الميررك بررن مررروان بررالد الخررحر وأرمينيرر  وبررالد الررالن وفرررض  ييوررا الجحيرر 
) ر الخرحر ةرفارحا أقراليم بمرروان برن مةمرد هرر خيفر  فري اإلمرار  554ولما اسدشود سرن  , أرميني  غحو بالد الخحر

 . واوورد الةكم اإلسالمي في( قحوين 
ثرم دوقرف الفردأ ةدرى أيرام , وفي بالد السند دوغل الجنيد بن  بد الررةمن المرري فيورا وفردأ  رددا مرن بيردانوا

أميرررر د الررررةمن الارررافدي,  بررروفررري برررالد الارررال غرررحا . الاحنرررويين فررري أواخرررر الدررررن الرابررر  والدررررن الخرررامس الوجرررري
( دور)بين مديندي ( شار ماردل)ثم صعد شماال والددى م  ( بوردو)واسدولى  يى مدين  الاربي جنوبوا , األندلس

بسررربب , اسدشرررود فيورررا  برررد الررررةمن وهرررحم جيشررر ( م114 -هرررر 552)فررري معركررر  ضررراري  جررررع سرررن  ( بواديررر )و 
ةدرى أريرق , واسدشود مع  في ديرك المعركر  كثيرر مرن المسريمين, هاانشاال الجند بةماي  الاناهم الدي كانوا غنمو 

 (.  بالر الشوداء ) يى ديك المعرك  
فري إفريدير  و (. الباسرك -البشركنس )فارحا برالد ,  برد الميرك برن قررن وخيف  بد الرةمن في إمرار  األنردلس 

جيشا بدياد  ةبيب بن أبي  بيد  الفورري ففردأ برالد السروس وغرحا أرض , أمير إفريدي  بيد ا  بن الةبةاب وج  
د  ةسان بن مةمد برن أبري بكرر جحيردري بديا, وفي البةر المدوسر غحا األسرول اإلسالمي, (السنياال)السودان 

فارحا , ودوج  أسررول يخرر بديراد  ةبيرب برن أبري  بيرد  الفورري ومعر  ابنر   برد الررةمن, (كورسيكا)و ( سارديني )
وكرران فرري نيرر  , هررر والرردةم مرر  األسرررول البيحنررري فرري معركرر  هررحم فيوررا هررذا األسرررول544سررن  ( صررديي )جحيررر  

اضررد  ميسر  المدغري غير أن ثور  البربر بح ام  , ولي  يى الجحير  كيواةبيب أن يمضي في الفدأ ةدى يسد
 .كشأنوا في  ود الخيفاء السابدين, الشوادي وفي جبو  الروم اسدمرع غحواع الصواهف و. إلى العود 

 أسربانياوفيوا امددع رقع  الدول  اإلسرالمي  مرن , دندوي المرةي  المرواني  األولىهشام بن  بد الميك وبوفا  
. ر الونديومن بةر الخحر وأرميني  إلى المةي, والبةر األريسي والمارب األقصى إلى ةدود بالد الوند والصين

مرا دام الجوراد , وقد ا دبر الخيفراء األمويرون ةردود الربالد المفدوةر  برداياع لفدوةراع مسردمر  ال دندوري  نرد ةردود
 .وما دامع الاناهم ددف  المجاهدين لمدابع  الجواد, مفروضا  يى المسيمين لنشر رسال  اإلسالم
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وقد دولى . وفيوا دوقفع الفدوةاع, دبدأ المرةي  الثاني  واألخير  من الفدر  المرواني هشام بن  بد الميك وبعد 
الوليرد برن يحيرد برن  برد الميرك ويحيرد برن الوليرد برن  برد : كانع مد  خالفدوم سع سنواع وهرم, الةكم أربع  خيفاء

ولررم ددجرراوح مررد  خالفرر  الثالثرر  األول بضررع  . روان بررن مةمررد بررن مررروان بررن الةكررممرر و, وأخرروه إبررراهيم, الميررك
وقد أمضاها في قم  الفدن والثروراع الداخيير  الدري , (هر514 - 541)وشايع خالف  األخير المد  الباقي  , أشور

قردام مرن كبةورا, ولم يدمكن, أةارع ب  من كل جانب صريره بددير  واندورى م,  يى ما أودي من صبر وشجا   واى
فرري ديررك , يدوررا الدرري اندشرررع فرري ظيوررا رايرر  اإلسررالماوانررروع ر , وبرر  خدمررع ةيررا  الدولرر  األمويرر , بيررد العباسرريين

 .  الرقع  الواسع  من األرض
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  أسباب سقو  الدولة االموية: 

مرن صرراع كثرر مرن واةرد ومرا ولرد هرذا األمرر جعرل والير  العورد ألو  صرالات القصور للام السال ة:  أوال
 .وأرم  فيوا الثاهرين  ييوا , أضعف الةكوم  المركحي  ,  يى الميك 

 

 .   ملكأةر العصبية القبلية في الصراع للم ال :ةانيا
,   رن الخالفر ( الثراني)ظور أثر هذه العصبي  بعد وفا  يحيد بن معاوي  بن أبي سفيان ودخيي ابنر  معاوير  

وقاديرررع معرر  الضرررةاك بررن قررريس , ةررين رشرررأ نفسرر  ليخالفرر   مررروان بررن الةكرررمفدررد نصرررع قبييررر  كيررب اليمانيررر  
سررن  ( راهرر مررج )واندصرر مررروان فري وقعر  . وكرران يرد و لعبرد ا  برن الحبيرر, الشرام ح ريم الديسري  فري , الفورري

ومررن بعرردها دأصرريع العررداو  بررين , وقدررل الضررةاك بررن قرريس فرري الموقعرر  وهررحم الديسرري  ,هررر بسرروا د الكيبيررين12
وظل اليماني  ةيفاء بني أمي  ةدى خالف  الوليد بن يحيرد برن  برد الميرك ةرين ثرار , (المضري )الديسي   اليماني  و

 . يي  يحيد بن المويب بن أبي صفر  ح يم اليماني 
انضرم اليمانير  إلرى المعارضر  وقرد . الديسي  إلى األندلس وخراسران اني  وسرع العصبي  الدبيي  بين اليموقد 

 .نصرررررررررررررررررررر برررررررررررررررررررن سررررررررررررررررررريار ومرررررررررررررررررررالوا مررررررررررررررررررر  أبررررررررررررررررررري مسررررررررررررررررررريم الخراسررررررررررررررررررراني ضرررررررررررررررررررد , فررررررررررررررررررري النوايررررررررررررررررررر  
الررذي أضررعف الةكررم األمرروي فرري مداومرر  , الصررراع الدبيرري مررن هررذا, الدرراهم بالررد و  العباسرري , وقررد أفرراد أبررو مسرريم

 . الد و  العباسي  وكان من أسباب اندصارها
 

سرافهم واالمراء بذخ الخلفاء  : ا  لةةا  : وا 

برررحع مظرراهر الميررك فرري البررذخ لررد م ميكوررم , لمررا يلررع الخالفرر  إلررى بنرري أميرر  ودةولررع إلررى ميررك مررورو 
, لدنريرررق لوررروادوم بمررردةوم ونشرررر مرررآثرهم والررردفاع  رررنوم,  يرررى الشرررعراءوقرررد أفاضررروا  رايررراهم . واكدسررراب الررروالء

وادخرذوا أبور  الميرك فري مظوررهم وميبسروم , لبذخ واإلنفاقاسياس   واوادبع. والشعراء يومهذ وسيي  الد اي  واإل الم
ج  رن ومنوم من أسرف ورويع  نر  ةكايراع وأخبرار دخرر , وقد مال بعضوم إلى ةيا  اليوو والمجون. ومجالسوم

 .نراق الدين واألخالق
ويررى أنورا , لمرا فري بعضروا مرن اإلغرراق فري المبالار ,  ومن المؤرخين من يرعن في صة  هرذه الةكايراع
 .ددم  لةمي  الدنكيل بأةياهوم وأموادوم بعرد سردور دولردوم, وضعع في العصر العباسي األول ليدشوير ببني أمي 

أدخررل  يررى نظررام الةكررم كررل لررواحم فسرراد الميرروك ومررا , ذلررك العوررد  ولكررن الثابررع أن دةررول الخالفرر  إلررى ميررك منررذ
 . دةدوي  قصورهم 

 

 :جور العمال وظلمهم  : رابعا  

. وقضرري  فيوررا يالف الدديررى والشرروداء, وقررد كيفررع الدولرر  نفدرراع باهظرر . كثيررر  واجرر  األمويررون ثرروراع وفرردن 
وقرد اخدرار خيفراء بنري أمير  وال  . أفريدير اندديع إلرى وكان مورن هذه الفدن والثوراع العراق والجحير  وخراسان ثم 

والةجرراج ابررن يوسررف ,  بيررد ا  برن حيرراد وابنرر  , حيرراد برن أبيرر  مررنوم وكرران . أشررد الرجرال قسررو  مررن لورذه األقرراليم 
  .. وابن أخي   مر بن يوسف الثدفي, الثدفي
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فكررانوا هررم ومررن كررانوا , وقررد مررنةوم الخيفرراء السررير  المريدرر  لدمرر  هررذه الثرروراع والفرردن وفرررض الرا رر  بررالدو 
وكان من وجروه الظيرم الددرل . العصا  رين ويولون  من األ مال في واليادوم ينكيون بمن يد  في قبضدوم من الثاه

 .بالشبو  ومصادر  األموال
  : اتخالل بمبدأ المساوا  بين العرب والموالي : خامسا  

كران مبردأ المسراوا  الرذي أ ينر  اإلسرالم الرداف  الدروي إلقبرال شرعوب الربالد المفدوةر   يرى الردخول فري الردين 
وقررد ضررمن لوررم مبرردأ الدسرراوي مرر  , ( المرروالي )مدبررادل فعرفرروا باسررم  وقررد قررام بيررنوم وبررين المسرريمين والء, الجديررد
وقرد ربرق هرذا المبردأ فري , وما روي من أةادي  الرسرول صريى ا   يير  وسريم , ما ورد في الدرين الكريم, العرب

وسرريمان صررويب الرومرري فيررم يكررن هنرراك دمييررح بررين ,  وررد الرسررول صرريى ا   ييرر  وسرريم و وررد الخيفرراء الراشرردين
 . موما  ال نسب , وبين أي مسيم  ربي, بالل الةبشي الفارسي و

ندضرروا هررذا المبرردأ ودعصرربوا ليعرررب ووضررعوا المرروالي فرري درجرر  أدنررى فرري , ولمررا دررولى الخالفرر  بنررو أميرر . 
 . أما العييا فييعرب, إليوم باأل مال الدنياكان يعود و الةدوق والواجباع 

فررض  مرال األقراليم الجحير   يرى مرن أسريم , ولما كثررع نفدراع الدولر  بسربب الةرروب وقمر  الثروراع والفردن
الدري قضرع بإ فراء مرن أسريم مرن المروالي , خالفا ألةكام اإلسالم, كما فرضوا الخراج  يى أراضيوم, من الموالي
 . ف  العشر بدال من الخراجوألحمد  بد, من الجحي 

ود رررم , وقررد أدى الدمييررح بررين العررررب والمرروالي إلررى الدةررراق المرروالي بررأةحاب المعارضرر  مرررن  يويرر  وخرروارج
لدروميدوم , وخاصر  الفررس, وهري إةيراء المروالي, كما أدى إلى ظوور فكرر  الشرعوبي , ثورادوم  يى الةكم األموي 

 . عربودداليدهم والدفاخر بوا والةر من شأن ال
يضاف إليوا الد و  السري  الدي اخدروا بنو العباس , ديك هي األسباب الدي أدع إلى سدور دول  بني أمي 

وانضم إليوم العيويون وشيعدوم ومعوم الموالي ودوةدع صفوفوم في , ووجووا د ادوم لنشرها في العراق وخراسان
 . مداوم  الةكم األموي 

  :ن شيوخ بني أمي  في أسباب سدور دولدوموقد أورد المسعودي ما قال  شي  م
 و, فيهسروا مرن إنصرافنا ودمنروا الراةر  منرا, فظيمنرا ر يدنرا, لدد شاينا بيذادنا  ن دفدد مرا كران دفدرده ييحمنرا ) 

ووثدنررا بوحراهنررا فررآثروا مرررافدوم  يررى , فخيررع بيرروع أموالنررا, دةومررل  يررى أهررل خراجنررا فدخيرروا  نررا وخربررع ضرريا نا
فحالرررع ررررا دوم لنرررا واسررردد اهم أ ادينرررا , ودرررأخر  رررراء جنررردنا, وأخفررروا  يمورررا  نرررا, وا أمرررورا دوننررراوأمضررر, مرافدنررا

وكرران اسررددار األخبررار  نررا مررن أوكررد , وريبنررا أ ررداؤنا فعجحنررا  ررنوم لديرر  أنصررارنا, فدضررافروا معوررم  يررى ةربنررا
 . ( أسباب حوال ميكنا

 ررررب الشرررمال )لدبييررر  برررين اليمنيررر  والديسررري  ويضررريف المسرررعودي  يرررى هرررذه األسرررباب إثرررار  روح العصررربي  ا
فند   ن ذلك دعصرب الديسري  لمرروان , وافدخار كل منوما  يى األخرى واد اؤها بما لوا من المناقب, (والجنوب

واندوررى األمررر إلررى انددررال الدولرر   ررن بنرري أميرر  إلررى بنرري , بررن مةمررد وانةررراف اليمنيرر   نرر  إلررى الررد و  العباسرري 
 . هاشم
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أراد   فدرد لمر بن لباد الع يا   ولة بني أمية محاولة لإلصالو  ام بها أمير المةمنين الراشد و د تخلل د
وأن يدأسرى بسياسر  , ومرا سراء مرن سريوكوم, م في خالفد  ما اخدل من سياس  أسالف أن يدوه العحيح   مر بن  بد

اال اخدرارهم فرألحم رجرال الدولر  بالددشرف واسردبدل بعمرال الواليراع  مر, رضري ا   نومرا   مر برن الخرراب جده 
ورد جمي  ما اغدصب  الوال  وأصرةاب النفروذ مرن أمروال إلرى بيرع المرال , الشرع من أهل الددوى واألمان  والعيم و

لى أصةابوا إن كانع من أموال األفراد, إن كانع من أموال الدول   , واى
 وأخذ الخوارج بالمناظر  وةجوم فيورا.   يي بن أبي رالب رضي ا   ن  ودألف قيوب العيويين ومن  سب 

ومنرر  , وأصرريأ السياسرر  الضررراهبي  فمنرر  أخررذ الجحيرر  الدرري كرران يأخررذها  مررال الواليرراع مررن أهيوررا بعررد إسررالموم .
 . فرض الخراج  يى أراضي من أسيم منوم

صريى ا   يير  وسريم إن ا  أرسرل مةمردا  : )أجراب , الح يضر بمروارد الدولر ولما قيل لعمر إن هذا اإلص
وقررد أجرررى إصررالةاع إداريرر  وماليرر  أخرررى لررم يكدمررل دنفيررذها لدصررر مررد  خالفدرر  وهرري (.  هاديررا ولررم يرسرري  جابيررا

راشردين وقيرل خرامس الخيفراء ال, كثيرر مرن السريف و رده , وقد رفعد  ددواه وور   إلى مردب  سرامي , ونيف  سندان
 .وأن  هم أن يعيد األمر شورى بين المسيمين, إن بني أمي  دسوا ل  السم الندحا   منوم كثيرا مما اغدصبوه 

 

  . تقييم لهد بني أمية: 
, نكر أنورا كانرع أول دولر   المير  لإلسرالميفال , موما قيل في األسباب الدي أدع إلى سدور الدول  األموي 

الرقعررر  الواسرررع  مرررن العرررالم الدررري دمدرررد مرررن سررراةل البةرررر األريسررري إلرررى ةررردود الونرررد  وأنورررا هررري الدررري نشررررد  فررري
وكران , دول اإلسرالم, وأنورا كانرع أقروى, إلرى المةرير الونردي( قرحوين)ومن البةر األسود وبةر الخرحر , والصين

شرردها نشررارا وأ, وقررو  فري الكفرراح, أكثررر العصررور اإلسررالمي  قردر   يررى الجورراد, المسريمينو  صررها بفضررل العرررب 
 . وةيوي 

مر  شرعوب أخررى كانرع دددردموم فري الةضرار  ودفروقوم فري , فري الربالد المفدوةر , وفي  ودها دالقى العرب
 . واسدرا وا أن يدمثيوها وأن يضفوا  ييوا روةا إسالمي , فدأثروا بثدافادوم ودداليدهم ونظموم, المعرف 

كمررا ادسررمع بنمررو الفدرر  واسررديعاب , المارراحي واألخبررار وادسررمع الةيررا  العيميرر  بدرردوين الةرردي  والدفسررير و
 . وادسمع الةيا  الثدافي  بدراس  المذاهب الفيسفي  والالهودي  ومناظر  أصةابوا. دربيداد  لةاجاع الةيا  المدرور 

برن معاوير  برن خالرد برن يحيرد وكران , كذلك ادسمع الةيا  الثدافير  باألخرذ بعيروم اليونران فري الررب والكيميراء
, وادسمع الةيا  االقدصرادي  بنشرار الدجرار  وادسرا وا. أبي سفيان أول من اهدم بندل ديك العيوم إلى اليا  العربي 

رك  الةربي  المعروف  بذاع في أ داب المع, وخاص  بعد أن سيرر األسرول الةربي  يى شرقي البةر المدوسر
فكانرع , وادسر  نشرار الدجرار  بعرد فردأ إفريدير  واألنردلس, هر وبسر سياد  الدول  اإلسالمي   ييورا12السواري سن  

يراليررا وصرديي  وكريرع وبيحنرر  السرفن الدجارير  دمخرر فري البةررر ودسرعى برين مرواني  ددجررر , رودوس وقبررم واى
 . ع البةري  الدي كانع دشنوا  يى ديك البالد يى الرغم من اسدمرار الاحوا, معوا
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ودسرريك بررالد إيررران ومررا , فكانررع الدوافررل دعبررر الررررق البريرر  إلررى الونررد والصررين, كررذلك نشرررع الدجررار  البريرر 
ليواسمرقند وراء النور إلى  وادسمع الةيا  الحرا ي  بدروفير . بخارى وبالد الخحر ودةمل دجاردوا من ديك البالد واى

 . جنوبي العراقالسواد امي  المجيوب  من إفريدي  السدصالح أراضي األيدي الع
وببناء المدن ( البيمارسداناع)وادسمع الةيا  العمراني  ببناء المساجد الفخم  والدصور الشاهد  والمسدشفياع 

بناهرا الديرروان بنيرع مدينر  معاوي  بن أبي سفيان ففي  ود . ودور الصنا   المعد  لبناء السفن الدجاري  والةربي 
 . كا هر وفي  وده بنيع دار الصنا   في 10بن ناف  سن   دب  

وأ يررد بنرراء , وبرردئ ببنرراء المسررجد األقصررىالدرردس نيررع قبرر  الصررخر  فرري ب بررد الميررك بررن مررروان وفرري  وررد 
درولى , وأقيمرع فيورا دار لصرنا   السرفن -درونس  -( الديرروان ) وبنيرع مدينر  , هرر12الكعب  والةرم المكي سرن  

بناهررا الةجرراج بررن يوسررف الثدفرري أميررر واسررر هررر وبنيررع مدينرر  94أميررر إفريديرر  سررن  عمرران ةسرران بررن النبناءهررا 
اكدمرل بنراء الجرام  الوليرد برن  برد الميرك وفري  ورد , والبصرر الكوفر  هر لدكون وسرا بين 91 - 94سن  , العراق

وبنيرررع الدصرررور , وجررردد بنررراء الةررررم النبررروي مررر  دوسررريع  ودحيينررر  بالفسيفسررراء, هرررر41 - 91األمررروي بدمشرررق سرررن  
 . الصةراوي 

نشاء البيمارسداناع ليمرضرى  واهدم الوليد بالمرافق العام  من إصالح الررق وةفر اآلبار في رريق الة  واى
 . رى الخييف   ييوا أرحاقاوأج, وبناء دور خصصع ليمجذومين وأخرى ليعميان والمدعدين

وبنرى سرييمان وهرو ولري ليعوررد , هرر41سرن  ةيرب بنري الجرام  األمرروي فري سرييمان برن  برد الميرك وفري  ورد 
قصرر الرصراف  هشرام برن  برد الميرك بنرى هرر 504وفري سرن  . وفيوا بنى الدصور والجرام , بفيسرينالرمي  مدين  

مررروان بررن هررر بنررى 541وفرري  ررام , لحيدونرر جررام  ا, أميررر إفريديرر  بيررد ا  بررن الةبةرراب وبنررى الرقرر  بررالدرب مررن 
لكري يسرول  يير  مراقبر  مرا يجرري , والعرراقالشرام قدر  لر  برين ؤ لدكون  اصم  مالموصل قرب ةران مدين  مةمد 
 . فيوما

لى جانب النشار العمراني دمع إصالةا داري واى وهري , الدراريس بد الميك بن مروان فدد  رب , ع مالي  واى
فأمر  بد الميك أن يسردبدل اسرم المسريأ , وكان األقبار في مصر يصنعون  ويدوجون  باسم المسيأ, ورق البردي

 (َأَةٌد  ق ْل ه َو الي    ) بر 
أميرر الةجراج الثدفري وضرب , كذلك ضرب  بد الميك السك  وضرب الدنانير الذهبي  ألول مر  في اإلسالم

الررديوان مررن الروميرر  إلررى  هررر ندررل  بررد الميررك95وفرري سررن  . الرردراهم الفضرري  المندوشرر  ووضرر  لوررا الرروحن, العررراق
ومثير  فعرل  برد ا  برن  برد الميرك , فدد ندل الديوان من الفارسي  إلى العربير الةجاج الثدفي وكذلك فعل , العربي 

أميرر ةسران برن النعمران ودأسرى بر  , لدبرير  إلرى العربير هرر فدرد ندرل الرديوان مرن ا91بن مرروان أميرر مصرر سرن  
ويعدبرررر ضررررب السرررك  ودعريرررب الررردواوين دأكيررردا لكيررران الدولررر  المرررالي . فندرررل ديررروان إفريديررر  إلرررى العربيررر , إفريديررر 

 . واالقدصادي
ذا كان يؤخذ وخاصر  , فيعرل ذلرك مرا كانرع دددضري  الظرروف الةرجر ,  يى دولر  بنري أمير  الظيرم والجرور واى

 .. ن لعداهدهميالمدعصبومن , من األشداء في نضالوم كانوا, ن  ييوايالخارج أن
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ثرم , وخاصر  فري العرراق, وانردلعع فري  رد  جبوراع, وقد رأينا أن الثوراع والفدن قد أةاررع بدولر  بنري أمير 
 . وفي  ظور الخوارج الثاهرون  يى نظام الةكم, يشيع لأضةى مدرا 

 
  ظاهر  للماء السل ان في العصر االموي : 

أن , فدد اسددب  دةول نظام الةكم اإلسرالمي مرن الخالفر  إللرى الميرك  يرى يرد بنري أمير  , كما ذكرنا سالفا 
وقيرام نظرام السرير   يرى , الدصرور  من مثل ما ألف  بر الدراري  مرن فسراد, دظور دواب  النظام الميكي وأركان  

وهكرررذا ظوررررع راهفررر   يمررراء السررريران ألول مرررر  فررري دررراري  ( . األ ررروان  –الكررراهن  –الةررراكم ) أسسررروا الثالثررر  
 ..وديةق بالمأل , المسيمين لدحين مجالس األمراء وأبواب السالرين 

  بالمرصاد واسدعصى  يى ميروك فدد انبرى من أهم  الودى من وقف لوذه الفه, ولدرب العود بخير الدرون 
وقد ةفظ لنا كدب الداري  اإلسالمي منذ ذلك العود دراثا راهعا من مواقرف  يمراء . الجور الذين ددرجوا في الفساد 

 ..الةق وأهم  الودى 
جراء فري  كدراب سرير : )ومن ذلك ما قال  اإلمام الةسن البصري يوب  أولهك المدحلفين  يى أبواب األمراء  
ابرن هبيرر    نرد ةدثنا فضيل بن جعفر قرال خررج الةسرن مرن  ...بو نعيم في الةيي  ةدثنا روى أ: لنبالء أ الم ا

أمررا وا  مررا . دريرردون الرردخول  يررى هررؤالء الخبثرراء  ! ؟ مررا يجيسرركم هررا هنررا :فررإذا هررو بررالدراء  يررى البرراب فدررال 
, شرمردم ثيرابكم  و, قرد فرررةدم نعرالكم . دكم فررق ا  برين أرواةكرم وأجسرا.. دفرقروا . مجالسدوم مجالسر  األبررار 

ولكنكم رغبردم فيمرا . وا  لو حهددم فيما  ندهم لرغبوا فيما  ندكم . فضةدم الدراء فضةكم ا  . وجححدم شعوركم 
 (. أبعد ا  من أبعد.  ندهم 

 

  :وصدق ا  العظيم , كان هذا سرد لبعض أخبار بني أمي  و ودهم  
    ة َملاونَ  ت لأَك أامن ا َكاناوا َيعأ أَلوَن َعمن تامأ َوال تاسأ مأ َما َكَسبأ ا َما َكَسَبتأ َولَكا َْ  . (512:البدر )   َقدأ َخلَتأ لَ

 
************* 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  244  [  
 

 ( هـ 656-131) اخلالفة العباسيةالدولة اإلسالمية أيام 

 
  انتقال الخالفة إلم بني العباس: 

جاح الد و  السرري  الدري أريدورا د رادوم منرذ بداير  السرن  المهر  ليوجرر  اندديع الخالف  إلى بني العباس بعد ن
وفيوا انكشرف سرر الرد و  الدري كران ظاهرهرا الرد و  الخديرار خييفر  مرن بيرع يل ,  هر514ةدى سن  خراسان في 

إمعانرررا فررري , ( مرررن يل مةمرررد الرضرررا )وكررران يريرررق  ييورررا , النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم يرضرررى  نررر  المسررريمون
 . ثم دبين أنوا كانع دخفي الد و  لبني العباس.  دمانالك

أبرو العبراس  برد ا  برن مةمرد برن الكوفر  هرر دخرل 514وفي يوم الجمعر  الثراني  شرر مرن ربير  األول سرن  
بررين فيرر  ةررق بنرري العبرراس فرري , خرابرراالكوفرر  وألدررى فرري أهررل ,  يرري بررن  بررد ا  بررن  برراس وبويرر  فرري مسررجدها

 .لدب بالسفاحو  الخالف 
وأخررذ  مررا السررفاح  بررد ا  . ومررن ذلررك اليرروم ررروي  يررم بنرري أميرر  األبرريض واردفرر   يررم بنرري العبرراس األسررود

يفرراهوم والدرربض يخررر خمررروان بررن مةمررد وصررالأ ولرردا  يرري بررن  بررد ا  العباسرري يررراردون بنرري أميرر  بعررد هحيمرر  
بجمر   أثخنرواو . وأةرقروا مرا دبدرى مرن رفادورا دمشرق فنبشوا قبور بني أمير  فري  . بمصر وقدي ( بوصير) يي  في 

وسربةان  . ودشدع من نجا منوم فري اآلفراق(  فررس )كبير من بني أمي  في فيسرين فدديوهم  يى شار  نور 
  .ح ون يشاء ويذل من يشاء ويع, الذي يؤع الميك من يشاء وينحع الميك ممن يشاء 

 

 :  النتائج التي ترتبت للم انتقال الحكم إلم بني العباس

 : دردب  يى انددال الةكم إلى بني العباس النداه  الدالي 
 .إلى العراق الشام ندل العاصم  من  : أوال  
 . بالبصر  وربر الدجار  البري  بباداد والبةري , انددال النشار الدجاري إلى العراق : ةانيا  
,  يررى نيررل مناصررب الدولرر ثررم الدرررك , قيررام صررراع بررين أشررراف العرررب وأشررراف المرروالي مررن الفرررس :  ةالةااا  

يثار الموالي بوذه المناصب  . مما أدى لسدور الدول  في نصفوا الثاني دةع إداردوم كييا ,  واى
وانشراال الدولر  , م  يرى الةكرم العباسرياشدداد مداومر  النراقمين مرن العيرويين والخروارج ودروالي ثرورادو : رابعا  

 : إلى  بدمعوا مما أدى
إلرى موقرف  -وهرو موقرف الدولر  األموير   -دوقف الفدوةاع ودةول الدول  العباسي  من موقف الوجروم  - أ
ةدودا نواهي  والوقوف  ندها واالكدفراء بالردفاع , وا دبار الةدود الدي وصل إليوا األمويون في فدوةادوم,  الدفاع
 .  يى الةدود م  الروم غربا أو الدرك شرقا   نوا

ممررا اضررررها إلررى السرركوع واال دررراف بةالرر  ,  جررح الدولرر   ررن ضرربر الةكررم فرري الواليرراع اإلفريديرر  -ب 
كمررا فعررل  بررد الرررةمن بررن  . ممررا أظوررر الرردول المسررددي   ,راهنرر  قضررع برراندحاع بعررض األقرراليم مررن سررياد  الدولرر 

هر وأقرام فيورا إمرار  مسرددي  519ةين اندحع األندلس سن  , لميك األموي الميدب بالداخلمعاوي  بن هشام بن  بد ا
( ف )بعد نجاد  في وقع  , وكما فعل إدريس األول,  بد الرةمن الناصرهر في  ود 100دةولع إلى خالف  سن  
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قامد  في المارب دول   يوي  مسددي , هر514سن   إلرى ( درونس)كذلك أدى اخدالل األمور في المارب األدنى , واى
نشرراه  دولرر , هررر592 ييرر  ومنةرر  االسررددالل الررذادي سررن  إبررراهيم بررن األغيررب دوليرر   لدةررول دون , بنرري األغيررب واى

داريرا  رن دولر  بنري . امدداد دول  األدارس  نةو المشرق لرى جانرب هرذه الردول المسرددي  الدري انفصريع سياسريا واى واى
أبرو الداسرم سرماو سرن  ( سجيماسر )مرار  بنري مردرار الدري أنشرأها فري إنشأع في إفريدي  إماراع مسرددي  ك, العباس
وكانرع كرال اإلمرراردين , هررر510سرن  ( دراهرع)فرري  برد الرررةمن برن رسردم شرأها واإلمرار  الرسردمي  الدرري أن, هرر511

 . ددينان بمذهب الخوارج
كما فعل , دول مكافأ  لوم لدياموم بخدم  ال, دخصيم بعض الوال  بإقييم من أقاليم الدول  اسددالال:  خامسا  

وذلررك مكافررأ  لرر  , إمررار  مسررددي  يدوارثوررا أبنرراؤه مررن بعرردهخراسرران بررإقييم ررراهر بررن الةسررين بدخصرريم المررأمون 
 .ليدايب  يى أخي  األمين

 
 بحسب القو  والضعا وهي , ويمكن تقسيم  مرحلة الخالفة العباسية إلم ةالةة أ وار: 

 

  اااااااااااااااااااااااور القاااااااااااااااااااااااو  والعصااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااذهبي : ال اااااااااااااااااااااااور االول : 
 .( م 361-551/ ها  245 -132)

  ك   ور الضعا والتفتت وتسل  القاد  االلاجم من الفرس والتر : ال ور الةاني: 
 (م1184 -  361/    ها 435 -245)

  ااااور اتنهيااااار والغاااا و الخااااارجي ماااان الصااااليبيين والتتااااار  : ال ااااور الةالااااس : 
 (م 1253 - 1184/ ها 435-656)

 
 :الخلفاء العباسيون في بغداد  

 : ال ور االول 
   .ا ه 136 - 132 /  م 554 - 551:  العباس السفاو أبو -1
    .ا ه 153 - 136/ م  555 -554 : جعفر المنصور أبو -2
   .ا ه 168 -153/ م  535 - 555:  جعفر المنصور أبيمحمد المهدي بن  -3
    .ا ه 151 -  168 /م 536  - 535 : موسم الهادي بن محمد المهدي -4
    .ا ه  -183 151 / م 318 - 536 :  رون الرشيد بن محمد المهدياه -5
     .ا ه 183 - 183 /  م 313  -318( .   تل : ) رون الرشيدابن ه االمين -6
 . ا ه 213 -183 /  م 333  -313 : رون الرشيداالمأمون بن ه -5
   . ا ه 225 - 213 / م 342 333 -:    رون الرشيدامحمد المعتصم باهلل بن ه -3
   .ا ه 232- 225 /م 345 - 342 : رون الواةق باهلل بن المعتصم باهللاه -8
  ا ه 245- 232 /م 361- 345 (  تل: ) جعفر المتوكل للم اهلل بن المعتصم باهلل -11
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 : ال ور الةاني 

   . ا ه 243 - 245 /م 362 -361 ( تل: )  صر باهلل بن المتوكل للم اهللنتسالم -11
   .ا ه 252 243 /م 366- 362 ( تل : )احمد المستعين باهلل بن المعتصم باهلل -12
   .ا ه 255- 252/م  351- 366 (  تل : ) المعت  باهلل بن المتوكل للم اهلل -13
  .ا ه 256 -255/م  351- 351 (  تل : ) محمد المهتدي بن الواةق باهلل -14
     .اه 258 256 /م 382- 351: العباس المعتمد للم اهلل بن المتوكل أبواحمد  -15
- 258/م  812- 382 :  العباااس المعتضااد باااهلل باان الموفااق باان المتوكاال للاام اهلل أبااواحمااد  -16

 .ا ه 238
   .ا ه 285 - 238/ م  813- 812 : اهلل بن المعتضد باهللللي المكتفي ب -15
 285/م  832 - 813( خلب مرتين ةم  تال : )  الفضل المقتدر باهلل بن المعتضد باهلل أبوجعفر  -13

   .ا ه 321 -
  .ا ه 286/م  818 ( !ولي الخالفة يوما واحدا: ) لبد اهلل بن المعت  الراضي باهلل  -18
     .ا ه 322 - 321/م  834 -832 :  عتضد باهللمحمد القاهر باهلل بن الم -21
    .ا ه 328- 322/م  841- 834 : العباس الراضي باهلل بن المقتدر أبواحمد  -21
   .ا ه 333 - 328/م  845- 841 : ابراهيم المتقي باهلل بن المقتدر باهلل  -22
 - 845 ( !ماات ساملت لينااه وساجن حتام: )  القاسم المستكفي باهلل بان المكتفاي أبولبد اهلل   -23

    .ا ه 334 - 333 /م 846
   .ا ه 363 - 334/م  854 - 846( ! خلب نفسه : )  الم يب هلل ابن المقتدر  -24
 .ا ه 331 - 363/م  881- 854 : بكر ال ائب هلل بن الم يب أبولبد الكريم  -25
 - 331/ م  1131- 881: اسااحق باان المقتاادر باااهلل االمياارالعباااس القااادر باااهلل باان  أبااواحمااد  -26

    . ا ه422
 .ا ه 465 - 422 / م 1155- 1131 :  اهلل بن القادر باهلل بأمرجعفر القائم  أبولبد اهلل  -25
                     (ماااااااااات  بلاااااااااه  أبااااااااااهالن  : ) اهلل باااااااااأمراهلل حفياااااااااد القاااااااااائم  باااااااااأمرلباااااااااد اهلل المقتااااااااادي  -23

  .ا ه 435 - 465/م  1184 -   1155
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   : ال ور الةالس 

    .ا ه 512 - 435/م  1113- 1184:  اهلل بأمرالعباس المستظهر باهلل بن المقتدي  أبواحمد  -28
/ م  1135 - 1113( ون ي تلاه الباا ن : ) منصور فضل المسترشد باهلل بن المستظهر باهلل أبو -31

     . ا ه 528  -512
                    (     خلعااااااه الساااااال ان مسااااااعود: ) جعفاااااار المنصااااااور الراشااااااد باااااااهلل باااااان المسااااااتظهر باااااااهلل أبااااااو -31

   .ا ه 531 - 528/م  1136 - 1135
    .اه 555 - 531/م  1161- 1136:  اهلل بن المستظهر باهلل المرمحمد المقتفي  -32
 .ا ه 566 -555/م  1151- 1161 :  يوسا المستنجد باهلل بن المستظهر باهلل -33
 - 566/م  1131  - 1151 : اهلل بااان المساااتنجد بااااهلل باااأمرمحماااد الحسااان المستضااايء  أباااو -34

     . اه 555
   .ا ه 622 555/ م  1225 - 1131 : اهلل بأمرالناصر لدين اهلل بن المستضيء  -35
 اها 623 - 622/ م  1226- 1225 : اهلل بن الناصر لادين اهلل بأمرالنصر محمد الظاهر  أبو -36

 .  
 641 - 623/م  1242 - 1226 :  اهلل بأمرجعفر المنصور المستنصر باهلل بن الظاهر  أبو  -35

    . ا ه
م  1253 - 1242 (  تلااه التتاار : ) احمااد لبااد اهلل المستعصاام باااهلل باان المستنصاار باااهلل أبااو   -33

 .ا ه 656 641/

 
  الفتوحات في لهد الدولة العباسية: 

ومرا جررى فري  ورد الدولر  , وقفع الدول  العباسي   ند الةدود الدي اندوع إليورا الدولر  األموير  قبرل سردوروا
كاندداض بعرض نرواح , فكأنما فدةع من جديد, سي  إنما كان إخضا ا ألقاليم انددضع  ييوا ودم إخضا واالعبا

وانددرراض , هررر 514سررن  سجسرردان وانددرراض , هررر 524سررن  ربرسرردان وانددرراض , هررر 512فيمررا وراء النوررر سررن  
 . ا  يي  قمعع بشد  و نفثوراع  يى الةكم العباسي أو دمرد االندفاضاعوقد كانع هذه ,  هر511سن  جرجان 

, الجحرير  والشرامي , اإلسرالمي الثاور وقد اسدمرع غحواع الصواهف في جبو  الروم واقدصرع  يى ةماي  
بسربب الةررب األهيير  برين األمرين , 451هرر ودوقفرع بعرد ذلرك إلرى  رام 545هر ةدى  ام 524وددابعع من  ام 

وكران , ولما اسددر الميك ليمأمون اسردأنف ةمرالع الصرواهف. وما دبعوا من أةدا , من أجل الخالف , والمأمون
بعرد أن ,  وفيورا دروفي ديرك السرن , ررسروس هرر ودوقرف بورا  نرد مدينر  459يخرها الةمي  الدي قادها بنفس  سرن  

وقررد , فةمررل إليرر  فرري أغررالل ثدييرر  , أمررر أن يةمررل إليرر  اإلمررام أةمررد بررن ةنبررل ليمدةنرر  فرري مسررأل  خيررق الدرررين 
وأ يرد , فجراء خبرر وفادر  وهرم فري الرريرق , أن ال يجمعر  ا  بالمرأمون , اإلمام د ا ربر  فري الرريرق  اشدور أن

  .!اإلمام إلى باداد 
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هرر أغرار 421ففري سرن  . اإلسالمي  هدفا لاراراع الررومالثاور وأصبةع , دوقفع ةمالع الصواهف بعد ذلك
هرر 421كمرا أغراروا سرن  ( ديرار بكرر -يمد )بوا من مدين  واقدر ( شمشار)الجحري  وبياوا مدين  الثاور الروم  يى 

 يري برن : ولرم دفيرأ ةمرالع الصرواهف الدري قادهرا قاهردان شرويران وهمرا( أنراكير )الشرامي  مرن جور  الثاور  يى 
 .االثنان في  راك معوم اسدشودصد غاراع الروم و  في. و مر بن  بد ا  األقر  ,  ياألرمينيةيى 

 نشير إلى ثال  ةمالع  سكري  ضخم  دوجوع إلى برالد الرروم وكانرع ةمرالع دأديبير  يى أننا ال بد أن 
: 

فوادندر  الميكر  الدسرنريني  وفيوا بي  هارون الرشيد هر بدياد  ابن  511وجووا الخييف  المودي سن   :االولم
 .و ددع مع  صيةا م  جحي  سنوي  مجحي ( إيرين)

إيررين ) الذي خيف(  ندفور)   ندما ندض اإلمبرارور هر 591قادها الرشيد بنفس  وهو خييف  سن  : والةانية
من أمير المؤمنين هارون الرشيد : ) فكدب ل  الرشيد  يى ظورها مجيبا , وأرسل رسال  ةاد  ليرشيد , الودن  (  

 ( . !!والجررررررررواب مررررررررا درررررررررى ال مررررررررا دسررررررررم  ! ب الررررررررروم   أدرررررررراني كدابررررررررك يررررررررا ابررررررررن الفرررررررراجر  إلررررررررى ندفررررررررور كيرررررررر
 .جديد   و دد مع  هدن ( ندفور )فصالة  اإلمبرارور  , ثم غحاه واندصر  يي  

هرر انددامرا مرن الرروم الرذين أغراروا  يرى 441بنفسر  سرن   المعدصرم برا  الةمي  الدي قادها الخييف   :والةالةة
وكانررع غررار  الررروم هررذه بريررب مررن . المدينرر  فنوبرروا وسرربوا النسرراء وهرردموا (  حبرررر  )  ودخيرروا مدينرر  ر الجحيررثاررور 
فيما ضيدع  يي  الخناق ريب مرن اإلمبراررور البيحنرري , الذي كانع جيوش الخييف  دالةد بابك الخرمي الثاهر 

وقرررد اسررردجاب . اإلسرررالمي  ليضررررر الخييفررر  إلرررى سرررةب جيوشررر   نررر الثارررور أن يشرررن الاررراراع  يرررى ( ديهوفيرررل)
 )ةيرر  أسررره جرريش الخييفر   بضرر قولكرن بعررد أن كرران بابرك قررد وقرر  فري , الثارروراإلمبراررور لمريبرر  وحةرف  يررى 

 .المعدصم  قاهد (  فشيناإل
ونرادع  ,ور  في  موري  فاسردااثع بالمعدصرمفدد روع كدب الداري  أن امرأ  من نساء المسيمين كانع مأس 
فأمر بدجيريش , فبي  ذلك المعدصم , ليأدك المعدصم  يى ةصان أبيق : فدال لوا الرومي ( !  وا معدصماه : ) 

الشررا ر أبررو دمررام , المشرروور  الدرري خيرردها وقررد نفررذ المعدصررم ةميدرر  ! مررانين ألررف ةصرران أبيررق جرريش ةمررل فيرر  ث
أن النجوم والنبوءاع دشير لعدم إمكاني  النصر في ذلك : وذلك  ندما ح م المنجمون وقالوا ل  , بدصيد   صماء

صرالةين المشراهير مرنوم وكان فري جيشر  جرم غفيرر مرن العيمراء وال, فأصر المعدصم  يى الاحو وخرج , الوقع 
اندورع بوحيمر  (  مورير )مر  جريش اإلمبراررور فري معركر  جررع فري المعدصرم والددرى مةمد برن واسر  رةمر  ا  

 : وقد قال في ذلك أبو دمام شعرا جاء في مريع  . ودخريب  موري  ودةريدوا  .الروم وأسر اإلمبرارور
 . في حده الحد بين الجد واللعبي     السيا أصدق أنباء من الكتب                       

ذا كان من فدأ في هذا العصر من دول  بني العباس أمرراء , الذي درواله األمرراء األغالبر صديي  فوو فدأ , واى
العررالم  هررر جوررح األميررر حيرراد  األول بررن إبررراهيم بررن األغيررب ةميرر  بةريرر  بديرراد  الداضرري454ففرري سررن  . إفريديرر 

 . رةم  ا   أسد بن الفراع  :المجاهد 
وغحوا مسينا ضيق و بروا م,  هر415سن  مةمد بن األغيب وافددةوها أيام مالر  ومنوا أغاروا  يى جحير  

 . وهي المنرد  الواقع  في أقصى الجنوب من شب  جحير  إيراليا( calabriaكاالبريا )قيوري  

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=193#n974
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=227#n1140
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=223#n1113
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=213#n1075
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=242#n1205


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  248  [  
 

 
  تقييم العصر العباسي االول : 

فررإن العصررر العباسرري كرران  صررر , إذا كرران العصررر األمرروي  صررر الفدوةرراع اإلسررالمي يمكررن الدررول أنرر  
الةيا  العمراني  واألدبير  والفكرير  ومخديف مناةي , ر  يوم الشريع  درو وقد ظور أثرها في  .الةضار  اإلسالمي 

 . ...والعيمي  واالجدما ي 
كمررا نشررأع فرري هررذه المرةيرر  المررذاهب , و يرروم الةرردي  , كعيرروم الدرررين , فدررد درررورع  يرروم الرردين المخديفرر  

واإلمررام , واإلمررام الشررافعي , مالررك  واإلمررام, اإلمررام أبررو ةنيفرر  النعمرران ) وهرري مرردارس األهمرر  األجررالء , األربعرر  
, كانررع أقررل اندشررارا , وغيرررهم مررن األهمرر  األ ررالم الررذين كرران لوررم مررذاهب ومرردارس فدويرر  , ( أةمررد بررن ةنبررل 

الخيفراء الراشردين ودراري  , السرير  النبوير  ظورر دردوين وقد .. وغيرهم , واإلمام األوحا ي , كاإلمام سفيان الثوري 
وظورررر دررردوين الةررردي  , فوضرررعع أسرررس  يرررم الدررراري  اإلسرررالمي ,بعرررد ذلرررك مرررن أةررردا مرررن بعرررده وسررريرهم ومرررا 

, و برد ا  برن المبرارك , كالبخاري ومسريم , وبرح أهم  الةدي  األ الم ,  غير ذلكودمةيم الصةيأ من  من 
 ..وأةمد ابن ةنبل وغيرهم كثير رةموم ا  دعالى , وابن  يين  
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 ررف و قوا د اليا  لضبر لفظوا  يى نةو كرالم األ رراب ع  يوم ظور و .  ربي ودبعا لذلك درورع  يوم الع

و ظوررر  رجررال  نروا بمفرررداع اليارر  ومعانيورا المخديفرر  واسرردعماالدوا معدمرردين , وكررذلك  يرم الصرررف  النةرروعيرم ب
الدررين فكان من كرل هرذا الرذي صرنعوه  مرد  فري دفسرير , في ذلك  يى شواهد من كالم العرب وأشعارهم وأمثالوم

وغير ذلرك مرن العيروم   .أ ان الفدواء في اسدنبار األةكام من مصدريوا األساسيين وهما الدرين والسن , والةدي 
 ..الالحم  ليفد  الذي دأسسع مدارس  في ديك الفدر  

دجديررد أبرري فرري  مررن يثررار ذلررك  نجرردو الةيررا  العمرانيرر  فدررد درررورع , وأمررا فرري المنرراةي الةضرراري  األخرررى 
باداد وفي بناء المنصور مدين  ,  الواشمي وادخاذها  اصم  ل  وفي بناه  مدين  , األنبار مدين  لالسفاح  العباس

الدرري كرران سررامراء وفرري بنرراء مدينرر  , الرقرر  إلررى جانررب مدينرر  , الرافدرر  وفرري بناهرر  مدينرر  , وندررل العاصررم  إليوررا , 
ً  )اسموا  وفيما شيد في هذه المدن من , لمدوكيي  أيام المدوكلوفي بناء مدين  ا, في  ود المعدصم( من رأى رَ سُّ
 . أثار بواؤها قراهأ الشعراء, قصور
وابدرردا ا لمعرران , فدررد أضررفع نعومرر  الةيررا  رقرر  فرري الشررعر,  الةيررا  األدبيرر  فرري شررعر الشررعراءقررد دجيررع و 
ء الخيفررراء وكررران  ررررا. وألومرررع خيرررال الشرررعراء بصرررور فنيررر  لرررم يكرررن لشرررعراء العصرررر األمررروي  ورررد بورررا, جديرررد 

, ومن كران يجراريوم فري العرراء مرن الروحراء والكبرراء يشرةذ إلورام الشرعراء ويريرق لوروادوم بجيرد الشرعر, وسخاؤهم
لررى جانررب الشررعراء ظوررر الكد رر. وكرران الشررعر وسرريي  إرررراهوم والدانرري بفضرراهيوم فابدررد وا أسرريوبا جديرردا يدرروم , ابواى

شراق البيا,  يى سالس  الدعبير  .  من رقا إلى الوحار  ؤالءه ومن, نودق  المعاني واى
مررن ةكمرر  الونررد وأدب الفرررس , وفرري الةيررا  الفكريرر  نجررد أثررر الثدافرراع األجنبيرر  الدرري ةميوررا المرروالي معوررم

,  وديداهررا بمررا ندررل منوررا إلررى العربيرر , وقررد دررأثر بوررا الفكررر اإلسررالمي. والعيرروم الدربيديرر  األخرررى  وفيسررف  اليونرران
 . را فانعكسع  يي  خيرا وش

أنشررأ دارا ليدرجمرر  ثررم المررأمون الررذي وكرران الخييفرر  المنصررور أول مررن  نرري بوررذا الندررل ودبعرر  ةفيررده الرشرريد 
وخاصرر  مررا كدررب منوررا باليونانيرر  والسرررياني  ,  واشرردورع بمررا جيررب إليوررا مررن كدررب األواهررل( دار الةكمرر )أسررماها 
وقرد .. والصريدل  (  الدنجريم )الوندسر  والفيرك فري الررب و :  مرن كرل االخدصاصراع يندرجممووكل بوا , والدبري 

والفيك , والوندس , كالرب والرياضياع , ي  كان لديك الظاهر  أثرا إيجابيا دجيى في احدهار العيوم البةد  والدربيد
ولكن  لم يخيو من أثر سيبي بال  الضرر بسبب ما دخل من  يوم الفيسف  والمنررق  يرى أبةرا  ,  ..والكيمياء, 

وأوجررد مررذاهب  دديرر  , الررذي دخررل فرري  يررم العداهررد والدوةيررد (  يررم الكررالم ) ممررا أوجررد مررا  رررف بررر ,   الشررريع
الررذي يررديخم با دمرراد  , وكرران فرري رييعدوررا مررذهب المعدحلرر  ... وغيرهررا , والددريرر  , منةرفرر  وضررال  كالجوميرر  

لدرين الدي رةنرع العيمراء والر ير  والذي فجر مسأل  فدن  خيق ا.. دةكيم العدل  يى نصوم الشرع كدابا وسن  
ةيرر  يندمرري أكثررر مررن , ذا المررذهب المنةرررف إلررى يومنررا هررذاوبديررع يثررار هرر,  أيررام المررأمون والمعدصررم والواثررق 

 ! وبعضوم ال يدري .ورموح صةو  إسالمي  إلي  , يسمون مفكرين إسالميين 
فدد أدى امدحاج العررب . االجدما ي  وكان من مظاهر الةضار  الدي دميح بوا العصر العباسي درور الةيا 

 . أةدثع درورا في ةيا  األسر  والمجدم , دينإلى ظوور ربد  من المول  , وأكثرهم من الفرس, بالموالي
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أموراع األوالد اليوادي د ين ب, وحوجاع كبار الوحراء واألمراء , حوجاع الخيفاء دددمع الةاكم  ففي األسر  
ونين الةظو  , في كثير من األةيان   يى الةراهر العربياع -الحواج بعد دةريرهن داع بوهن الجواري المسدولَ  -

وقرد ضرررب الخيفرراء العباسريون فرري ذلررك . وةظرري أبنراؤهن  نررد يبرراهوم بمرا لررم يةررظ بر  أبنرراء الةراهررر,  نرد األحواج
 . المثل

ذا نةن اسدثنينا أبرا العبراس السرفاح ومةمرد الموردي برن المنصرور فكرل خيفراء , برن الرشريدومةمرد األمرين , واى
 . !!!  وجواري مةظياع  بني العباس ولدن من إماء

فكانرع , الكيم  العييا في اخديرار أوليراء العورد... وكان ألموادوم الفارسياع والدركياع والرومياع والبربرياع 
ع كرران يررؤدي إلررى فيدرروم بررين األبنرراء نررحا, صرراةب  الرردل  يررى الخييفرر  دفرررض ابنوررا ليخيررف أبرراه وديحمرر  بالعوررد إليرر 

فدررد  ورررد بالخالفررر  إلررى ابنررر  مةمرررد , وكمرررا جرررى مررر  المدوكرررل, كمررا ةرررد  برررين األمررين والمرررأمون, صررراع دمررروي
فيدبوهرا , (صربية )وهري مثيورا أمر  درد ى ( المعدرح)فحاةمدورا أم مةمرد , (ةبشري )وهو ابن أم  دد ي ( المندصر)
ولمرا  يرم هرذا مررا , (المندصرر)العورد  يرى أخير  مةمرد  وجعيرع المدوكرل يعرحم  يرى ددرديم ابنورا فري واليرر ( قبيةر )

 . فدديوه, اهدمر م  الداد  األدراك  يى قدي ,  حم  يي  أبوه
ثرررم الدركررري منرررذ أيررران , منرررذ أيرررام المرررأمون الرررذي كررران أخوالررر  مرررن الفررررس وقرررد أدى دايرررب العنصرررر الفارسررري 
فظوررع األحيراء , لفارسري  إلرى الةيرا  االجدما ير كذلك دسرربع الدداليرد ا .المعدصم  الذي كان أخوال  من األدراك 

واةدفررل باأل يرراد , الفارسرري  فرري الرربالر وددرررر فرري قصررور الخيفرراء مررا كرران مدبعررا مررن المراسررم فرري قصررور الفرررس
 ...! وغيرها من األ ياد األخرى,  الفارسي  كالمورجان والنيروح ورام

لررى انةسررار العنصررر العربرري الخررالم واردررداده إلررى إمسرراكوم بحمررام الدولرر  إبرررح دون و المول ررهكررذا سرريرر و  
وبوررا دوقفررع ةردود الدولرر  اإلسررالمي   نررد النوايرراع الدرري , الريررب  ودوقفررع فريضر  جورراد, البادير  الدرري خرررج منوررا

 :ولم دعد ديك النخب  كما وصفوا ا  دعالى بدول  .   بيادوا الدول  األموي 
    َجتأ ل ر  ٍة أاخأ َر أامن تامأ َخيأ نأ ناوَن ب الن  كا م  َكر  َوتاؤأ نأ َن َعن  الأما وأ َْ وف  َوَتنأ را وَن ب الأَمعأ را   .(550: يل  مران)  لنناس  َتأأما

 

  ظاهر  للماء السل ان في العصر العباسي االول : 
الفدورراء ورجررال الرردين ليررد موا اسرردمال   -كمررا كرران ذلررك دأب خيفرراء بنرري أميرر   –الخيفرراء العباسرريون ةرراول 

, أبري دؤاد أيرام المرأمون والمعدصرم ةدرى ظورر ابرن, فاحدادع ظاهر   يمراء السريران برروحا  ,وم  ند العام سيران
 !اقدي  يا إمام ودم  في  ندي: ل  قاهال , وبي  بأةد أدبا   أن ينصأ المعدصم بددل أةمد بن ةنبل 

فري ( ديكرورا)يرأبون أن يكونروا و , من يدف لجور أولهك الميوك , ولكن ديك األيام كان فيوا من  يماء الةق 
كما . وغيرهم كثير , و األوحا ي , وغيرهم من األ الم كسفيان الثوري , كما كان من األهم  األربع  , ةاشيدوم 

 .وقف أولهك العيماء ليمنافدين من  يماء الدصور 
وبوابرر  البرروار فرري ويعدبرونوررا أبررواب الفدنرر  فرري الرردين , وكرران جررل العيمرراء يدعففررون  ررن أبررواب السررالرين   
 .وقد سجيع سيرهم أنص  صور الثباع في ديك اآلون  . اآلخر  
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 في ذلك ال ور   أهم القضايا والمشكالت التي الترضت دولة بني العباس:  

 :  د  قضايا ومشكالع كان أهموا( هر410 - 514)ا درضع دول  بني العباس في نصفوا األول 
 

 : والية العهد   -
لدرراء العررداو  والباضرراء بررين أدع الرريدرر  ا لدرري ادبعررع فرري اخديررار وال  العوررد إلررى اندسررام البيررع العباسرري واى

وكران الموردي هردد . فالمنصور اندحع والي  العود من ابرن أخير   يسرى برن موسرى ونديورا إلرى ابنر  الموردي .أفراده
 . بددل أبي  إذا قدم  يي  أخاه جعفرا

 .   العود ونديوا إلى ابن  جعفر فددل قبل أن يدمكن من ذلكوالوادي أراد خي  أخي  الرشيد من والي
وقادير  واندورع ةيرا  المرأمون فخيع  ,  و ود بوالي  العود إلى ابن  الداصر موسىالمأمون واألمين خي  أخاه 

 . األمين بددي 
 . دآمر  يى قدل  م  المعدصم الندحاع الخالف  من  فددي  المعدصمالمأمون والعباس بن 

 . دل أبي  المدوكل ألن  أراد أن يددم  يي  أخاه المعدحوالمندصر دآمر  يى ق
 . كانع والي  العود من أسباب دفكك البيع العباسي كما كانع من قبل من أسباب دفكك البيع األمويف

 

 : الشعوبية ظاهر  النعر    -

اإلسرالم و رفروا وهم األقوام الذين فردأ العررب المسريمون بالدهرم ودخيروا فري (  الشعوب )الشعوبي  نسب  إلى 
 . أي أنوم اردبروا م  العرب برابر  الوالء, ( الموالي )باسم 

وفري ذلرك يدرول , ددروم أخرودوم  يرى رابرر  اإليمران, وقد مةا اإلسالم الفوارق الربدي  والدومير  وجعيورم إخرو 
َوة   : ا  دعالى ناوَن إ خأ م  ؤأ َما الأما ال ) : بين الموالي وبين العرب بدول وقد سوى النبي صيى ا   يي  وسيم  .  إ نن

 (لجمي إال بالتقو  أفضل لعربي للم 
وميرحوا برين العربري , الدري كانرع سراهد  حمرن الجاهيير , أةيروا العصربي  العربير , ولما درولى الخالفر  بنرو أمير 

, فريء والعرراءوكرانوا دون العربري فري ال, فكان المولى أدنرى مردبر  مرن العربري فري المردبر  االجدما ير , والعجمي
  ..!.بل كان  مالوم يفرضون الجحي   يى رءوسوم والخراج  يى أراضيوم بعد إسالموم

وكانوا أ وان العباسيين فري إقامر  , وأيدوا الد و  العباسي ,  وقد أدى هذا اإلخالل بمبدأ المساوا  إلى دذمرهم
 . دولدوم

وكانع أسرر  البرامكر  . فولوهم الوظاهف الكبرى وقد ا درف لوم الخيفاء العباسيون بالفضل وةفظوا لوم يدهم
 . فكان منوم الوحراء والوال  وكان منوم الكداب, منذ أبي العباس السفاح, أول من دددم في دول  بني العباس
يسرردظيون , وفرري حمررنوم نشررر الشررعوبيون. ودولرروا مداليررد الةكررم فرري الدولرر  ,  وفرري  وررد الرشرريد لمرر  نجموررم

بنررو  ةررل بنررو سررول والمررأمون وفرري  وررد . ب والشررعراء مررنوم يمدرردةون فرريوم أمجرراد الفرررسوأخررذ الكدررا, بةمررايدوم
الفضل بن سرول فكان ,  مةل البرامك  بعد نكبدوم -مجوسوم  وكانوا قبل إسالموم من أشراف الفرس و -راهر 

رراهر برن وكران , والدراهمين  يرى دردبير أمروره ومخررري سياسرد المرأمون وحراء الةسن بن سول ومن بعده أخوه 
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ولرم دعرد , فاندعشرع الشرعوبي , وأوالده قاد  جيوش  وبدودوم اردف  إلى سد  الخالفر  بعرد قرديوم أخراه األمرينالةسين 
 . بل دجاوحد  إلى الددح بالعرب ونشر مثالبوم والسخري  من دداليدهم, دددصر  يى مديأ الفرس ودمجيد ماضيوم

 . لعربخاض الكداب والشعراء الشعوبيون في امدداح الفرس وذم االمأمون وفي  ود 
ولررم يكدررف الشررعوبيون بالدرردح فرري ربرراه  العرررب وةيررادوم االجدما يرر  بررل دجرراوحوا ذلررك إلررى االنددررام مررن 

وداررافيوا  ررن الدرررور الكبيررر الررذي ةررد  فرري درراري  العرررب فرري , وامدرردةوا الثدافرراع األ جميرر , ثدررافدوم ومدرراموم
 .  يفيد دفضيل العجم  يى العربفسروا بعض يياع الدرين بما ةدى  , النواةي االجدما ي  والفكري 

وقررد رد كدرراب العرررب وشررعراؤهم  يررى الشررعوبيين ودفعرروا مررا قيررل فرري مثالررب العرررب ببيرران مررا لوررم مررن المحايررا 
ومن دكريم  ند ا  دعالى باخديار النبي صريى , ومن فصاة  وبيان, من كرم وشجا   ونجد  ومروء , والفضاهل

نحال الدرين  وكان ذلرك . .وبدينوم اهددى الناس وخرجوا من الظيم  إلى النور, الكريم بيادوما   يي  وسيم منوم واى
  .الصراع أح أوج  الدركيب االجدما ي 

 

 :ال ند ة حركات   -

وقرد .  يى الميةد الرذي ال يرؤمن بوةدانير  ا  وال براليوم اآلخرر -( حند كراي)بالفارسي   -يريق اسم حنديق 
الدري درد و إلرى  براد  إلورين إلر  ( مراني)و ( مرحدك) يى من ظل معدندا دعاليم  وأريدعفارس شا ع الحندق  في 

لر  الظيمرر  وأباةرع مرا ةرررم اإلسرالم مرن ةرمرراع, النرور ثررم , ودرأثرع بعداهرد الونررد الدري ددرول بالدناسرر  والةيرول, واى
 :وكانع درمي بذلك إلى دةديق هدفين, ددثرع بدثار الدشي  وأخذع دداوم اإلسالم

فساد  ديد  المسيمين -     ض  يى الةكم العربي االنددا  -  .  واى
أةررردهما سياسرري سرررا د  ييررر  ددريررب العناصرررر الفارسررري  ومشرررارك  , أمررا االنددررراض فدرررد جرررى  يرررى أسررريوبين

فدرد كانرع هرذه العناصرر دةيرم بإ راد  . وأةيانا االسددالل بوا من دون  بدفويض من , الخييف  العباسي في السير 
شرباع , دشج  ةركاع الحندق  والشرعوبي مجدها المفدود و  وكانرع دخفري أةالمورا بمراو ر  الخيفراء فيمرا يشردوون واى

ظوار الوفاء لوم   .ثم يل سول ويل راهر, ثم البرامك أبو مسيم الخراساني وكان من هؤالء . شووادوم واى
 الخرميرر  و ومنوررا ثررور  الراونديرر  و, فكرران فرري خيرر  را رر  الخييفرر  واى ررالن الثررور   ييرر , أمررا األسرريوب الثرراني

 . البابكي  وغيرها
ومررن خاللرر  , وكرران الورردف الثرراني الررذي درمرري إليرر  الحندقرر  هررو إفسرراد  ديررد  المسرريمين دةررع شررعار الدشرري 

نررع دارررر بالشرربان بمررا كرران مرراني يررد و إليرر  مررن ريررب اليررذ  فكا, دسررربع  داهررد وديانرراع الفرررس السررابد  لإلسررالم
 . بإباة  شرب الخمر وورء المةرماع ومنوم األخواع والبناع

وكرران , واشرردد المورردي فرري ددرربعوم, وقررد برردأ الخييفرر  المنصررور بددبرر  الحنادقرر  وقدررل مررن قامررع  ييرر  الةجرر 
وقد سار الرشيد بسير  أبي  وأخي   .( الوادي)سى وبذلك أوصى ابن  مو , فمن داب أريد  ومن أبى قدي , يسدديبوم

فكران إذا سرم  بحنرديق أمرر بةمير  إلرى مجيسر  وفير  المرأمون أمرا . فدعدب الحنادق  وبرش بمن ثبدع  يير  الحندقر 
يشرردرك فررري المرررأمون وكرران , فنررراظروه لعيوررم يدنعونررر  ويردونرر  إلررى اإلسرررالم - المعدحلرر  -جما رر  مررن المدكيمرررين 

 . أمر بددي , فإذا لم يكف  ن غوايد , مناظرد 
 .  يي  بعد مةاكمد  وثبوع الحندق ( اإلفشين)كذلك فعل المعدصم فددل قاهده 
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 : مسألة خلق القرآن   -

واالنفدررراح  يرررى ثدافررراع الررردول المفدوةررر  الفارسررري  , فدرررد أدى االةدكررراك بفيسرررفاع اليونررران , كمرررا ذكرنرررا ينفرررا 
ممرا , والشرقي  األخرى إلى دخول أفكار شاذ  لدى بعض من محج ذلك بعيوم الشرريع  والسريما فري مجرال العداهرد 

 –الررذين جعيرروا العدررل , مررا سررمي بمررذهب المعدحلرر  , هررا دررأثيرا فرري ديررك الفدررر  ولررد مررذاهب منةرفرر  كرران مررن أبرح 
وقرد صرار بعرض أهمر  ذلرك ! ةكما  يى النصوم الشرر ي  المةكمر  كدابرا وسرن   –بةسب فوم  دولوم السديم  

م مسرال  وفري أواخرر خالفدر  ابدردع المعدحلر  و ح ريمو, ! وأقنعروه بمرذهبوم , المذهب مدربين مرن الخييفر  المرأمون 
 . الدول بخيق الدرين الدي دصدى لضاللوا أهم  أهل السن  وفي رييعدوم اإلمام أةمد بن ةنبل 

لةرررب الررروم المررأمون دوجرر    هررر459ففرري سررن  , األخررذ بوررابالفدورراء المررأمون وفرري أواخررر  وررد خالفدرر  ألررحم 
ولمررا وصررل إلررى مدينرر  ررراهر بررن الةسررين وهررو ابررن  ررم , إسررةاق بررن إبررراهيم المصررعبيباررداد فأنرراب  نرر  فرري 

, فمرن قرال إنر  مخيروق أريدر , كدرب لناهبر  يرأمره أن يرد و الفدوراء ويسرألوم  رن رأيورم فري خيرق الدررين( ررسوس)
ومن قال باير ذلك فدد أمره أال يسدعين ب  في  مل وأن يسدر شوادد  وأن يمنع  من الدةدي  بةدي  رسول ا  

وقد ةمل إلي  ..  (ررسوس)فإن أصر بعد ذلك فييشده بالةديد ويرسي  إلي  بر, ومن الفدوى. صيى ا   يي  وسيم 
فجرراءهم خبررر وفادرر  فرري , و د ررا ربرر  فرري الرريررق أن ال يجمعرر  بالمررأمون , ل اإلمررام ابررن ةنبررل مصررفدا بالسالسرر
 . الرريق ورد ابن ةنبل إلى باداد 

فسيك , وأوصاه أن يسدمر بامدةان الفدواءالمعدصم با  قد  ود بالخالف  من بعده إلى أخي  المأمون وكان 
وقاسرى النرراس ,  الدررين مخيرروق وأمرر المعيمررين أن يعيمروا الصرربيان أن, وكدرب إلررى الواليراع بررذلكالمررأمون مسريك 

 . بين يدي  و ذب  وضرب اإلمام أةمد بن ةنبل, وقدل كثيرا من العيماء, من  مشد  وجورا  ظيما
أةمرد فدبر  أبراه وسريك مسريك  فري امدةرانوم وقدرل المةرد  , ثم أوصى المعدصم ابن  الواثق بامدةان العيمراء

ولما جرى الفرداء برين المسريمين والرروم . وسعى بالخروج  يى الواثق  ألن  لم يدل بخيق الدرينبن نصر الخحا ي 
 . فمن رفض درك في أيدي الروم,  هر أمر أن ال يفددى من أسرى المسيمين إال من قال بخيق الدرين415سن  

فأمر الواثق بضرب أ ناقوم إن لم يدولوا , فدالوا بخيد  جميعا إال أربع  نفرالثاور وأمر الواثق بامدةان أهل 
ولمرا درولى المدوكرل الخالفر  أبررل الدرول بخيرق الدررين وخررج أةمرد برن ةنبرل . فأبوا فضرب أ نراقوم, بخيق الدرين

بررن أبرري دؤاد فعحلرر  وغضررب  يررى أةمررد , فأكرمرر  المدوكررل,  مررن بيدرر  بعررد أن لحمرر  رييرر   وررد المعدصررم والواثررق
خود  وأصاب  الفال  فماع  .  وصادر أموال  وةبس  م  أبناه  واى

 

 :حيا  الترا وبداية التحلل من القيم الدينية  -
وأصربأ اليورو والمجرون والعبر  مرن سرماع , دراخيا فري األخرالق اإلسرالمي , دد أةدثع هذه الةيا  الراره ف 

ي  بأخبرار مرا  جرع بر  قصرور الخيفراء والكبرراء مرن قصرم دكراد ودرنرب كدرب الدرار  ,ذلك العصركثير من أهل 
وأظرن أن كثيررا مرن ديرك األقاصريم كانرع مرن . وال دا ي لإلفاضر  فير  هنرا , ددرب من الخيال مما يرول ذكره 

 ..ولكن الةديد  أن لكل ديك الدوويالع أصال..نس  خيال الوضا ين واألدباء و الدصاصين 
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لدصربأ فري  ,  المعرول الرذي قرد جرذور الخالفر  اإلسرالمي مرن أسرباب الددودرر  ذلرك الدررف ومرا ذكرنراوكان  
 . العصر العباسي الدالي منصبا يعب  ب  الداد  والمماليك

************* 

 
  العصر العباسي الةاني: 

با  الذي  إلى خالف  المدددي, ويمدد من خالف  المسدنصر الذي قدل أباه المدوكل بالدآمر م  الداد  األدراك      
وبداي  دةرك الددار في شرق الخالف   يى دخوم بالد , شودع خالفد  بداي  الةمالع الصييبي   يى سواةل الشام 

 .ما وراء النور 
  

  السمات التي يتمي  بها العصر العباسي الةاني: 

 :  المتغلبين للم الخالفةالقاد  تغلب  -أوال 
فررري الخرررامس  شرررر مرررن شرررور شررروال سرررن  المدوكرررل  يرررى ا  لخييفررر  يعدبرررر إقررردام الدررراد  األدرررراك  يرررى قدرررل ا

وقد . وأصبأ الخييف  روع إراددوم وأسير هواهم, وفي  اسدبد الداد  بالسير , بداي  العصر العباسي الثاني, هر421
سرميوه وصررادروا  ومرن شرراءوا ألحمروه خير  نفسرر  و, فمررن شراءوا خيعروه ثررم قديروه,   فري أيرديومأصربأ مصرير الخالفرر

 . لم ييب  أن قدل بعد خيع , وهو أول خييف  خي , وةين خي  الخييف  أةمد المسدعين با . أموال 
الخالفرر  مررن  فكرران األميررر البررويوي يررولي, ادبعرروا نوجوررم, ولمررا اسرردولى البويويررون  يررى السررير  بعررد األدررراك

 .يشاء ويخي  من يشاء وكان الخي  كثيرا ما يدم بالذل والووان
ففير  يجرري نورب دار الخالفر  وفير  يرالرب الجنرد الخييفر  الجديرد , وكان خير  الخييفر  يروم ابدوراج  نرد الجنرد

كمرا , لنراسفيضررر إلرى الدكفرف واسردعراف ا, وكان يجري  يى الخييف  المخيوع نفد  قد ال دكفير (. بيعد )برسم 
يدكفف المصريين  فكان يخرج إلى جام  المنصور و, سمي  جرى ليخييف  الداهر با  بعد خيع  ومصادر  أموال  و

..!! وذلك بعد أن كان قد ةفر األخاديد في قصرره ومألهرا ذهبرا وفضر   .دصدقوا  يي فأنا من قد  رفدم : ويدول
  !وسبةان مالك الميك 

أي , هرر291هرر إلرى خالفر  المسردظور برا  سرن  429سرن  المندصر با  خالف  قد دوالى  يى الخالف  منذ و 
المسردعين برا  والمعدرح برا  والمودردي برا  والمددردر : منوم أربع  قديوا وهرم, سبع   شر خييف , سن  414خالل 

ومررنوم اثنرران , الدرراهر بررا  والمددرري   والمسرردكفي بررا : وهررم( قيعررع  يررونوم ) ومررنوم ثالثرر  خيعرروا وسررميوا , ا برر
: وهناك خييفدان قيل في بعض الرواياع أنوما قردال بالسرم وهمرا,  الراه  المري  و: أجبرا  يى خي  نفسيوما وهم

مرن أصرل سربع   شرر  .فيكون مجموع من قدل وخي  وماع بالسرم  شرر خيفراء, المعدضد با  والمعدمد  يى ا  
!!  

 
 :ل ل الو راء ومصادرتهم  -ةانيا 
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 حلروه  فرإذا غضربوا  يير , فكران الروحير يرأدمر برأمر المدايبرين, لم يكن ةال الوحراء بأفضل من ةال الخيفاء
فدررد صررادرهما الداهررد . ولكادبرر   يسررى بررن نرروحأةمررد بررن إسررراهيل كمررا جرررى ليرروحير , وقررد يدديونرر , وصررادروا أموالرر 

 . جرى لكثير من الوحراءما ومثل ذلك بل أشد . وقديوم ضربا بالسيار صالأ بن وصيف الدركي 
, ويدكرررر نصررب  و حلرر   ررد  مررراع ال يفصررل بينومررا إال أمررد قصررير, وكثيرررا مررا كرران الرروحير ي نصررب ثررم ي عررحل
ويبررذلون , ا يرمعررون فرري دررولي الرروحار ومرر  ذلررك فررإن الكثيرررين كررانو , وغالبررا مررا كرران يندورري  حلرر  بمصررادرد  وقديرر 

 . !! المال في سبيل دوحيرهم
 بيرد ا  برن خاقران مرن ذلرك أن مةمرد برن و , ذلك أن الوحار  كانع موردا ليثراء الفاةش  ن رريرق الرشراوى

, وربمررا  ررين ليوظيفرر  الواةررد   ررددا مررن المرروظفين, كرران يأخررذ الرشررو  مررن كررل رالررب وظيفرر المعدضررد بررا  وحيررر 
 وكان أهموا ضمان الخراج ودعيرين وقيل إن   ين في يوم واةد دسع   شر ناظرا ليكوف  وأخذ من كل واةد رشو 

ويثررري برر  ثررراء , فيكررون ليرروحير  يررى مررن يوليرر  جبايرراع يجنرري منوررا ربةررا وفيرررا, الرروال  والعمررال والدضررا  والكدرراب
 . فاةشا

فرإذا أفيرأ الردس  يرى , الررامعين فري منصرب , من أجل ذلك كانع الوحار  هدفا ليدساهس من ةاسردي الروحير
وم  ذلك فدد يسيم ل  الكثير مما , ف من الدنانيروكان ما يصادر يعد بآالف اآلال, الوحير  حل وصودرع أموال 

 . أو أخفاه في مكان بعيد, يكون قد رمره في ةفر 
 

 :الكنم  ابتداع االلقاب و  -ةالةا 

فدررد . لمررا اندديررع الخالفرر  إلررى بنرري العبرراس أضررافوا إلررى هررذا اليدررب ألدابررا درردل  يررى صررف  يدميررح بوررا الخييفرر 
( المنصرور)وديدرب أخروه  برد ا  أبرو جعفرر بيدرب ( السرفاح)بيدرب , فر   باسري رف  بد ا  أبو العباس أول خيي
وهرارون ( الورادي)موسى وهارون بيدرب موسرى , وديدب من بعده ولداه( المودي)وديدب ابن  مةمد من بعده بيدب 

والداسرم ( المرأمون)و برد ا  ( األمرين)مةمرد و برد ا  والداسرم بيدرب مةمرد : ولدرب الرشريد أوالده الثالثر (. الرشيد)
 (. المؤدمن)

أضاف  إلى اسم ا  دعالى فديدب بمةمرد , ابددع لدباالمأمون ولما دولى الخالف  مةمد بن الرشيد خيفا ألخي  
 . وأصبأ الخييف  يعرف بيدب , يدهوجرى الخيفاء من بعده  يى ددي, (المعدصم با )

معرح )لدرب و ( أميرر األمرراء)ولما اسدبد الداد  األدراك بالسرير  مرنأ الخييفر  إلرى مرن بيرده السرير  مرنوم لدرب 
 (. فخر الدول ) و ( بواء الدول ) و ( جالل الدول ) و (  ضد الدول )و, (ركن الدول ( ) ماد الدول )و( الدول 

أي ( شاهنشراه)ومرنوم مرن ديدرب بيدرب , (السريران)برل أضرافوا إليورا لدرب , األلدراب بورذه  ولم يكدف بنو بوير
فكران مرن , ثرم سررع هرذه األلدراب بعرد ذلرك إلرى أمرراء األقراليم المسردديين. الذي أفدى العيماء بةرمد   ميك الميوك

ذلك أمراء بني  ديل  ودبعوم بعد, (شبل الدول )و (سيف الدول )و (ناصر الدول ): وةيبالموصل الةمدانيين في 
 (يمررين الدولرر )سرربكدكين و (ناصررر الدولرر ): وكرران مررنومغحنرر  وسررالرين , فرري مصررراإلخشرريد وميرروك الجحيررر  فرري 

لرررى هرررذ, (كمرررال الدولررر )و (جمرررال الدولررر )و (شرررواب الدولررر )و. مةمرررود  كرررأبي )ه األلدررراب أضررريفع أيضرررا كنرررى واى
 . وما شاب  ذلك (أبي المعالي)و (الفضاهل
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وخاصر  بعرد أن رفعرع  رن أيرديوم , وقد أصبةع الكنى واأللداب في العصرر العباسري الثراني مروردا ليخيفراء
 ...!يبي  األلداب لمن يريبوا اءخيفبعض الفكان معح الدول  البويوي أموال بيع المال في  ود 

 
 :مظالم لمال الخراج  - رابعا

وكان يدولى جبايدورا مر  جباير  مروارد الدولر  , يشمل الخراج ضريب  ما دخرج  األرض من ثمراع ومةاصيل
قررد  رفرروا بررالظيم والعسررف فكررانوا يجبررون و . وكررانوا يدمدعررون بسررير  كبيررر (  مررال الخررراج)األخرررى  مررال يررد ون 

 . أضعاف ما كانوا يضمنون أداءه ليدول 
 . وما كان ييدى المكيفون من صنوف العذاب, وقد روى المؤرخون ما كان يجري  يى أيديوم من المظالم

,  أو يشرركون  فير, فكانوا يعميرون  يرى االسرديالء  يرى ميراثر , ومثل ذلك يفعيون م  من ير  ميراثا ضخما
 .فإذا رفض سجنوه وأخذوا في دعذيب  ةدى ينالوا ما يريدون 

ميكوا بوا الضياع وبنوا الدور والدصرور و دردوا فيورا مجرالس , وقد جم   مال الخراج مما جنوه ثرواع كبير 
 .   وقصدهم الشعراء يدكسبون بمدةوم, الررب والسمر والشراب

يؤدي بعض  إلرى بيرع المرال ويروفر , بسيران  ماال كثيرا فيجبي, وقد يدولى الوحير م  وحارد  ضمان الخراج
 . لنفس  ما دبدى

 
 :مصادر  االموال  -سا خام

بل شرميع أمروال النراس , لم دددصر المصادر   يى أموال من يخي  من الخيفاء أو يعحل من الوحراء والعمال
 . ه المال أمر بمصادر  الدجارإذا أ وح , فكان الخييف  العباسي أو السيران البويوي, وخاص  الدجار منوم
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 :فساد القضاء  -ا دسسا

ويشردرر فري . الدضاء هو األدا  الدي دضمن سالم  المجدمر  وأمنر  بإشرا   العردل والمسراوا  برين أفررادهكان 
غيرر ررام  فري مرال وال , وأن يكرون  فيفرا, مرا يرا مداصرده ومجدوردا فير , الداضي أن يكون  الما بأةكرام الشررع

 . وال مري  لسيران في غير ما أمر ا مادر بجاه 
ومرن الفدوراء مرن كران . وكان الداضي يردحق من بيع المال في ةدود ةاجدر  وقرد يدرورع فيدضري بايرر أجرر

فيبرروء , يعدبررر الدضرراء مةنرر  وابرردالء فيررأبى دوليرر  مخافرر  أن يصرردر فرري قضرراه   ررن جررور أو ييةررق ظيمررا بأةررد
فوو ( قاض في الجن  وقاضيان في النار ) : رسول صيى ا   يي  وسيمففي ةدي  ال. بخسران يداضي  ا   يي 

 . يخشى أن يكون أةد الداضيين
ثرم , السريارفيرأمر المنصرور بضررب  ب, يريده الخييف  المنصور العباسي  يرى الدضراء فيمدنر أبو ةنيف  وهذا 
 يى الكوف  يكدب إلي  الخييف  المودي بوالي  قضاء سفيان الثوري وهذا . ل إن  ماع في الةبس يوق, يأمر بةبس 

ومثيرر  إسررما يل بررن إبررراهيم . درروارى فيأخررذ العوررد ويرميرر  فرري دجيرر  ثررم ي, أن ال يدعرررض أةررد لةكررم مررن أةكامرر 
 . و بد ا  بن وهب وكثيرون غيرهم ممن دةرج من دولي الدضاء فامدن   ن قبول . األسدي المعروف بابن  يي  

بفساد العصر وأصبأ  الدضاء  فدأثر, العصر العباسي الثانيجاء هكذا كان شأن الدضاء فيما مضى ةدى 
ولرى وحيرره أبرو الةسرن برن الفرراع , ففري  ورد الخييفر  المددردر. ن لريس مرن أهير وارددى إلي  مر !!  وسيي  لالردحاق

 . الدضاء داجرا كان أسدى إلي  معروفا
هرر ضرمن السريران 110ففري  رام . !! لداء رشراوى ومبرال  ضرخم   ومضع فدر  جرى فيوا دضمين الدضاء

لدرراء مرراهدي ألررف درهررم ,  ألبرري  بررد ا  بررن أبرري الشرروارب ومعرر  قضرراء الدضررا باررداد قضرراء معررح الدولرر  البررويوي 
 . يدفعوا كل سن  إلى خحان  السيران

وأكثررهم ممرن , ويبدو أنوا كانع مألوف   نرد بعرض أبنراء أبري الشروارب, وكان دضمين الدضاء وسيي  ليرشو 
كان ينسب إلرى باداد قاضي , أن مةمد بن الةسن بن  بد ا  بن أبي الشواربابن كثير دد روى دولى الدضاء ف

جانب كبير من  وكانوا  يى,  يى أن هذه األسر  قد دولى أكثر أبناهوا الدضاء. أخذ الرشو  في األةكام والوالياع
أول ما انةل من , وكان فساد الدضاء كما يدول صاةب المندظم, غير أن الفساد سرى إلى بعضوم, العيم والورع
 . سياس  الميك

  :رنر  برين قضرا  صردر اإلسرالم وقضرا  حمانر  فدرالهرر مدا410 رام  المدروفىمةمد بن سعد الحهري وقد أورد 
فصرار قضرا  اليروم , ألنرع أفيرس مرن الداضري: كان الرجالن يدداوالن بالمدين  في أول الحمان فيدول أةردنا لخخرر

 . !! دجاراع وأموال وال  وجبابر  وميوكا وأصةاب غالع وضياع و
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 :و الصرالات الداخليةالفتن  - ا  سابع

  : بيةالفتن المذه -أ 
وقد بدأع في أواهل . بادادفدن كان مسرةوا , وخاص  الةنابي  منوم, بين الشيع  وبين أهل السن فدن ثارع 

وكثيرررا مررا , وكانررع ددرروالى الفرردن  امررا بعررد  ررام, الدررن الرابرر  الوجررري وامدرردع إلررى أواخررر الدرررن الخررامس الوجررري
 . فينشب فيوا قدال مرير يرافد  ةراهق وددمير, كانع دشدد

وكران الد صرام مرن , وشرد األدرراك أحر أهرل السرن  ألخرذهم بمرذهبوم, أحر الشريع  لدشريعوم  وقد شد يل بوي
كمرا جراء  –ةدى بي  اإلسفاف فري إةردى السرنين  .يةرشون فيما بينوم الجانبين يثيرون شعور الررفين بالعداء و

  جمرال رمرحوا بر  إلرى جمرل موقعر  الجمرل أن يخررج الجورال والر راع مرن المنسروبين ليسرن  -في دراري  ابرن كثيرر 
واقددررل النرراس ةدررى دعريررع األسررواق والةيررا  .. ! ورفرر  الشرريع  رايررادوم و اسرردعينوا بسررب الصررةاب , وسرراروا خيفرر  

  !!واندشر الشر في باداد 
, .. وبرين الةنفير  والشرافعي, األشرا ر  الةنابير  وبرين . أهل السرن   بينأةيانا ةدى كذلك كانع دثور الفدن و 

هررر قرردم أبررو نصررر 214ففرري  ررام . ويرردفعوم الدعصررب إلررى أن يددديرروا, فكرران أهررل كررل مررذهب يدعصرربون لمررذهبوم
فواج  وام أهل السن  وأةداثوم , فو ظ بالمدرس  النظامي  ونصر األشا ر  وةر  يى الةنابي باداد الدشيري إلى 

هرر برين الفرريدين وديدورا 211رع الفدنر  فري  رام وثرا. وةميع الفدن  وقدل جما ر  مرنوم, وقصدوا المدرس  النظامي 
 . امددع إلى يخر الدرن السادس الوجريكانع دثور بين ةين ويخر و فدن أخرى 

هرر نشربع فدنر  كبررى بيرنوم 219ففي  ام , وكالهما من أهل السن , كذلك ثارع الفدن بين الةنفي  والشافعي 
فدرد روى السربكي أن اإلمرام أبرو المظفرر منصرور برن .  يبسبب دةول إمام مرن أهمر  الةنفير  إلرى المرذهب الشرافع

دةررول مررن المررذهب الةنفرري الررذي نرراظر فيرر  ثالثررين . أةمررد بررن  بررد الجبررار المعررروف بررابن السررمعاني الخراسرراني
ةدرى كرادع أن دمرأل , واضرررمع الفدنر  بيرنوم, فدامع الةرب بين جما   المرذهبين, إلى المذهب الشافعي, سن 

 .لعراق واخراسان ما بين 
يثار الخراب الذي أصاب بعض المدن في أ دراب الفردن الدري كانرع دنشرب  , ويصف لنا ياقوع في معجم 

وقرد فشرا الخرراب فري نواةيورا لكثرر  الفردن والدعصرب  : "فةرين يرذكر مدينر  أصرفوان يدرول, بين أصةاب المذهبين
وجررى مثرل ذلرك , ..."راهفر  نوبرع األخررىفكيما ظورع , والةروب المدصي  بين الةحبين, بين الةنفي  والشافعي 

 . ساو  في مدن أخرى كالري و
وقرد بنرى , كران مدعصربا ليشرافعي خروارحم أميرر , شراهخروارحم وروى اإلمام السبكي أن مسعود بن  يي وحير 

كررادع , وقامررع فدنرر  هاهيرر , أةرقوا الجررام فرر, وهررم أةنررافالمدينرر  فدعصررب  ييرر  أهررل , جامعررا( مرررو)فرري مدينرر  
 . .جم فيوا درير  ن الاالصمالجما

 :فتن الجند  -ب 
وكثيررا مرا , وكثيرا ما شابوا  يى الخييف  لدرأخر أ ريرادوم, الدييم كان الجيش في أغيب  يدألف من األدراك و

فدنرردل  فدنرر  يكثررر , وقررد يردررد شررابوم  يررى النرراس. أدى شررابوم إلررى خيرر  الخييفرر  رمعررا برسررم البيعرر  ممررن يخيفرر 
 . ضةاياها
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فراجدم  , و جحع الدول   ن رد ورم لضرعفوا وهوانورا, هر برم الناس من ا دداء الجند األدراك245م ففي  ا
 فعمرد األدرراك إلرى رفر  الصرييب  يرى رمرأ. فاسردنفروا النراس لصرد األدرراك, ن ومعوم الفدواءو العيوي الواشميون و

 . ن الناسوقدل راهف  م, ودرامى الفريدان بالنشاب واآلجر, يدةدون بذلك الدول  !!
فيررم يسرردم  السرريران , هررر دظيررم النرراس مررن ا دررداء الرردييم واقدةرراموم الرردور ودعرضرروم لينسرراء244وفرري  ررام 
فرداهموا البيروع , واهدبرل العيرارون انشراال النراس فري الددرال, فالدةموا م  الدييم في قدرال مريرر, البويوي لدظيموم

 . الخيولفأخذوا ما وجدوا من باداد واقدةم اليصوم , والمخاحن
  (:السراق و الحرامية والصعاليك  ) فتن العيارين والش ار -ج 

كانررع دخضرر  لررح يم يررد ى , فدررد دررألف مررنوم فرررق منظمرر ,  كرران ليعيررارين والشرررار نصرريب كبيررر فرري الفرردن
ناس وكان يندظم في هذه الفرق أوحاع من ال .وهو الذي يحودها بالسالح ويدولى ددريبوا ودوجيووا( مددم العيارين)

كانررع . وفرريوم الواشررمي والعيرروي وفرريوم األ رابرري والكررردي والعجمرري, فرريوم السررني والشرريعي, وأخررالر مررن الفدررراء
وكثيرررا مررا دايبرروا  يررى الشرررر  , فيايرررون  يررى منرراحل األغنيرراء, فرررقوم دندوررح انشرراال النرراس فرري الفرردن الدرري دثررار

 . !في إةدى المراع  صال  الجمع وقد بي  من قودوم أن فرضوا الخرب  لح يموم في . وهحموها
ح يم العيارين ) هر اجدم  في الرصاف  بباداد فريق منوم وألحموا الخريب أن يخرب ليبرجمي 242ففي  ام 

, ! وربمرا دولروا ةفرظ األمرن, وكرانوا يفرضرون اإلدراواع  يرى أصرةاب األ مرال. ! م  خربد  ليخييفر  والسريران( 
ومن بعرده ( البرجمي ) وقد الدحم . أفعالوم فيوا ظاهر  الثور   يى فساد الةكم وكانع. وديدب ح ماؤهم بيدب الدواد

, في مداوم  ةكم دسوده الفوضى ويراى  يير  نورب األمروال . ورريد  الصعاليك , بمعاني الثور  ( الردردي ) 
 .واخدل في  ميحان العدل وسرع في  الرشاوي

فيرم يكرن يسرمأ ألةررد مرن أ روانوم اال درداء  يرى امرررأ  أو  ! مربو ررا برالمروء هرؤالء الةرامير   وكران سريوك 
 .  وفدراهوم  وال الدعرض ألوسار الناس, أخذ شيء منوا

فكررانوا , وفرريوم فجررار وقرروادون, السررراق  يرى أن جما رراع ادخررذوا اسررم العيررارين كررانوا أقرررب إلرى اليصرروم و
. قررواد الرردييم يررد ى أبررا جعفررر بررن شرريرحاد  ألن قاهرردا مررن. يمارسررون  رردوانوم  يررى النرراس فررال ينكرهررا  يرريوم أةررد 

 . ! ضمن لوم ما كانوا يمارسون  بمبي  خمس  و شرين ألفا دينار يدفعونوا إلي  في كل شور
 

 :الةورات  - ةامنا 

منورا مرا , هرر مرا يحيرد  يرى خمسرين ثرور 111و  411نشبع الثوراع في العصر العباسي الثراني برين  رامي 
 . من خييف  وسيران, ا ما كان اندداضا  يى الةاكمينومنو, كان ثور   يى الةكم

 . ثور   رفع باسم ثور  الحن  وثور  الدرامر : وكان أهم الثوراع خررا في أسبابوا ونداهجوا ثوردان هما
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  : ةور  ال نج -أ 
,  ألد يراء والح ماء ا, فشا فيوم من األفكار الشاذ  لما   هر11ثم ثاروا سن    هر15سبق ليحن  أن ثاروا سن  

وقررد قمرر  . كرران ينررالوم مررن ظيررم مررالك األراضرري الررذين جيبرروهم مررن شرررق إفريديررا السدصررالح أراضرريومونديجرر  لمررا 
 . الةجاج أمير العراق الثوردين

قادهرا رجرل فارسري د را نفسر  مةمرد برن  يري وح رم . ثم قامع لوم ثور   ارم  في  ورد الخييفر  المعدرح برا 
ةير  هر ونحل في منرد  دد  في جنروب العرراق 411أن  قدم من األهواح سن  , اياعأن   يوي النسب ودروي الرو 

فانردس فريوم ذلرك .  وكرانوا يالقرون ظيمرا مريررا مرن أصرةاب األراضري,  كان يدوم باسدصالةوا الحنوج اإلفريديون
وأخرذ يظورر  ,وينجريوم مرن  رذاب أسريادهم, ود راهم الدبا ر  ليةرررهم مرن الررق, الرجل واد ى أن  مرن يل البيرع

 . أ ماال فيوا كثير من الشعوذ  وينبهوم بأخبار يح م أنوا من الايب, بما أودي من ذكاء وسع  ةيي , لوم
وقررد اسرردجاب لرر  األ ررراب الررذين كررانوا . وقررد أقررام د ودرر   يررى د ررو  الخرروارج وهرري المسرراوا  بررين المسرريمين

ينوبرون ,  يرى الدررى وا درراض قوافرل الةجراج الاراراع بشنشظف العيش ويعميون ل, البصر  يسكنون في بوادي 
فأباح لوم , الذين ضمر في قيوبوم الشعور باإليمان ودراخع  ديددوم وقد أغراهم بما يرم  في  الفدراء , ويسيبون

 . فاجدمعوا  يي  مؤمنين بد ود , وهي  ديد  محدك الفارسي, شيو ي  األموال والنساء
ألن العدد الاالرب مرن أدبا ر  كران , لديك الجموع الافير  بصاةب الحن  الناظم, وقد  رف الداهم بديك الد و 

وفرري . البصررر ثررم دوجرر  صررعدا إلررى , األةسرراء والبةرررين فاسرردولى  يررى , وألنوررم أول مررن اسرردجاب لد ودرر , مررنوم
 فررداهموا بجمو رر  وأمعررن أدبا رر  فيوررا نوبررا وسرريبا وقرردال, وهرري غافيرر المدينرر  هررر أغررار  يررى ديررك 411شرروال سررن  

 . فيم يسيم من أهيوا إال من هرب وهام  يى وجو  ييدمس النجا , ودةريدا
لكررن الثرراهرين مررا , إلررى المسررجد الجررام  ظنررا مررنوم أنوررم يررأمنون فيرر   يررى أرواةوررمالمدينرر  وأوى مررن ظررل فرري 

م كثيررر مررن وفرريو, ثررم اقدةمرروا البيرروع وقديرروا األرفررال وسرربوا النسرراء, لبثرروا أن داهمرروا المسررجد وقديرروا مررن أوى إليرر 
 . با واثم ومن دخيع في سوم  اسدخدموا وفجر بوا , فدداسموم اآلسرون, النساءشراهف 

هررواح بأدبا رر  إلررى األصراةب الررحن  دوجرر  البصررر  وبعررد خررراب . فأضررةع معالموررا أررالالالبصررر  ثرم أةرقرروا 
 . لددال المعدمد  يى ا  وهحم الةمالع الدي كان يرسيوا الخييف  

, لوال أن الخييفر  جمر  لر  جيشرا كثيفرا قراده أخروه الموفرق برا باداد وهم بالدوج  إلى ( واسر)وبعد ذلك قصد 
بعررد قدرال مريرر ودمكرن مررن قدير  والدضراء  يرى الفدنر  الدرري أثارهرا والدري دامرع خمررس صراةب الرحن  يرى فدايرب  

 (. هر410 - 411) شر  سن  
 :ةور  القرام ة  -ب 

, كانررع امدرردادا لوررا ومناديرر  بشررعارها وهررو مداومرر  الظيررم  لررم دكررد دندورري ثررور  الررحن  ةدررى نشرربع ثررور  أخرررى
ودنسرب , وقد  رفع بثور  الدرامر . لددسدر وراءه  ن ةديد  الحندق  الدي دةدويوا  معين  مبدأ المساوا  بين الناس

وقد كران أةرد د را  اإلمرام , ( ةمدان األشع )أن اسم   وقيل, (قرمر)هذه الدسمي  إلى رجل فارسي  رف بيدب 
  . الذين بثوم في األقرار  بد ا  بن ميمون الدداح( المندظر)اإلسما ييي 
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مرن إظورار صراةب الرحن  هرر اجدمر  ةولر  فيولورا وبردأ بمرا بردأ بر  410فيما دم الدضاء  يى ثور  الحن  سرن  
وقد د ا إلى مرذهب , وكان يخفي وراء هذا السيوك هدفا سياسيا, فجذب إلي  قيوب الناس,  دشف والورعالحهد والد

ركعدرران قبررل ريرروع , جعررل الصررال  أربرر  ركعرراع, فيرر  مررحي  مررن المحدكيرر  الفارسرري  واليووديرر  والنصررراني  واإلسررالم
وهمرا يرروم , لصرروم يرومين فري السررن وجعرل ابيررع المدردس وجعرل الدبيرر  والةر  إلرى , الشرمس وركعدران بعررد غروبورا

وأخرذ يفسرر , وفررض جحير   يرى مرن خالفر  وأبراح قدير  إن أمكرن ذلرك, و دل فري األذان. المورجان ويوم النيروح 
 . ومن ثم  رف مذهبوم بالبارني , بد وى أن آلياد  وأةكام  دأويال بارنيا يفسر ب  ظاهرها, يياع الدرين بدأويل

وقد أقام هرؤالء دولر  لورم فري الدريرف والبةررين والريمن وقرادوا ةروبرا فري العرراق , وكثرقرمر وقد كثر أدباع 
  مراجوهمروا بموالشرام فوراجموا قوا ردهم فري , الشريعي   وناح وا الفارميين ح ام  الرد و , أرادوا بوا اندحاع الخالف 

 . وقد دمكن الفارميون من صدهمالداهر  
وةميوا الةجر األسرود إلرى الدريرف , فديعوا الةجر األسود وقديوا الةجاجمك  هر أغاروا  يى 151وفي سن  

 . هر لداء السماح لوم بفرض ضريب   يى الةجاج414 اصم  ميكوم وأ ادوه سن  
ثررور  الدرامررر  والدأمررل بنداهجوررا نجررد أنوررا درجرر  إلررى ثررم , ومررن ددبرر  األسررباب الدرري انريدررع منوررا ثررور  الررحن 

 . سببين مفدرقين ومدواحيين
سرريخوم مررن العديررد  اإلسررالمي  مررن د ررا  يةميررون مررن أجررل هررو اسررداالل د ررا  الثررور  جوررل العامرر  :فرراألول 

 . ةرام ديانادوم السابد  الدي ما حالوا مدأثرين بوا
يضرراف إلررى , ن اسرردبداد الرروال  ومررن إرهرراق  مررال الخررراجهررو اسررداالل الضررجر والضرريق مرر:والسرربب الثرراني 

وكران هرؤالء مر  كرل د رو  ليدةررر مرن الظيرم الرذي يةرل . بؤس الفدراء الذين يعانون ألم الجوع والعرال  والةرمان
 . بوم والضيق الذي يكابدون 

ولررر   رررن ددبررر  و جرررح الدبارررداد وقرررد اخدرررار د رررا  الثرررور  جنررروب العرررراق والمنرررارق المجررراور  لررر  لبعررردها  رررن 
 .الثاهرين

 
 :المتغلبينالخالفة المرك ية و العباسية بين  ةم الدوليقست - تاسعا  
كانع الدول  في أيام بني أمي  وةد  شامي  من شرقوا الممدد من بالد ما بين النورين وةدود الصين والونرد  

ليرر  يرجعررون فررري دمشرررق ييفرر  وكرران يةكرررم أقاليموررا وال  يرروليوم خ. إلررى ماربوررا فرري الماررررب األقصررى واألنرردلس واى
ولمرا اندديرع الخالفر  إلرى بنري العبراس اسردديع بعرض األقراليم . ينفذون سياسد  ويةكمون بسريران , أمورهم الوام 

 . بدفويض منوم واسددل البعض اآلخر بالايب   ييوم
ر  يرى هر519ففي  ود أبي جعفر المنصور اسدولى  برد الررةمن برن معاوير  برن هشرام برن  برد الميرك سرن  

 . األندلس واسددل بوا وأنوى الةكم العباسي وأ اد الةكم إلى بني أمي 

وهرو مرن أةفراد الةسرن برن  يري برن أبري , (الرنفس الحكير )وفي  ود المنصور أيضا أنشرأ إدريرس برن مةمرد 
 . هر514رالب دول  األدارس  في المارب األقصى سن  

 .وهم من الخوارج الصفري   هر قامع الدول  المداري  في المارب األقصى520وفي 
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 .الدول  الرسدمي  وهم من الخوارج اإلباضي  ( الجحاهر ) هر قامع في داهرع 514وفي 

دولرر  األغالبرر  فرري المارررب هررارون الرشرريد بدفررويض مررن الخييفرر  إبررراهيم بررن األغيررب هررر أنشررأ 592وفرري  ررام 
 (. دونس)األدنى 

مكافررأ  لرر  خراسرران دولرر  بنرري ررراهر فرري المررأمون بدفررويض مررن ررراهر بررن الةسررين هررر أنشررأ 401وفرري  ررام 
 .لنصرد   يى األمين

غيرر أن . ودرداولع الةكرم برريرق اإلر , واسردديع  نورا, فوذه األقاليم األربع  انفصيع  ن الدول  العباسري 
ففي دول  بني أمي  في األندلس وفي دول  األدارس  في . البعض اآلخر انفصال بعضوا كان يخديف  ن انفصال

فيررم دندررر  , أمررا فرري دولر  بنرري رراهر ودولرر  األغالبر . اندرعرع الصرري  بدولر  الخالفرر  العباسري , الماررب األقصررى
 . بل ظيع  يى والهوا ودبعيدوا, الصي  بوا

 : ل  الخالف  األقاليم اآلدي انفصيع  ن دو احدادع الظاهر  و  وفي العصر العباسي الةاني
 . أةمد بن رولون  أسسوا , الدول  الرولوني  هر انفصيع مصر والشام وقامع فيوما 412ففي سن  

خراسران ن الصرفار واسردولع  يرى بح امر  اليير  برسجسردان هرر قامرع دولر  بنري الصرفار فري 412وفي سرن  
 . وقضع  يى دول  بني راهر

بح امر  نصرر برن أةمرد ابرن أسرد برن سرامان وقضرع خراسران هر قامرع دولر  بنري سرامان فري 415وفي سن  
 .  يى الدول  الصفاري 

 .وةكمع مصر والشام وامددع لييمن . هر قامع الدول  اإلخشيدي 114وفي سن  

, ي  دول  العبيديين بح ام  أبي  بيد ا  المودي وقضع  يى دول  األغالب هر قامع في إفريد441وفي سن  
 .وامدد ةكموا إلى مصر والشام والةجاح اإلخشيدثم  يى دول  بني 

الةسن : وهم  همذان والري بح ام  أبناء بوي أصبوان و وفارس في   هر قامع دول  بني بوي140وفي سن  
 .و يي وأةمد وأبناؤهم من بعدهم

 . هر444 والجحير  وةيب دول  بني ةمدان بح ام  أبناء ةمدان بن ةمدون الدايبيالموصل امع في وق 

ومن بعرده ابنر  مةمرود غحن  أمير , هر قامع دول  الاحنويين فيما وراء النور بح ام  سبكدكين145وفي سن  
 . فدضى  يى دول  بني سامان وامددع دولد  إلى الوندمةمود الاحنوي المعروف باسم 

لر  معرح الدو وقد جررد منومرا ةرين اسردولى , وسواد العراقباداد هر لم يبق في يد الخييف  سوى 149وفي  ام 
 . هر فيم يبق من الخالف  غير لدبوا112سن  باداد  يى البويوي 

 . السالجد ( الاح)هر قامع دول  الدرك 245وفي  ام 

رارلبرررك بح امررر  , البرررويويين والررردويالع األخررررى  فأحالرررع دولررر  الاحنرررويين و, الدرررادمين مرررن برررالد دركدسررران 
 , السيجوقي

ه وةد  الدول  اإلسالمي  الممدرد  مرن برالد مرا فدامع في  ودألب أرسالن خيف  ابن أخي  رارلبك ولما ماع 
هرر 210سرن   ع قامرو , برين أوالد  مر  غير أن الخالف ما لب  أن ثار بين  وبين و . الشام بين النورين إلى بالد 

 (  بالد الرومسكنوم في يدصد بوا  )دول   رفع بدول  سالجد  الروم 
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ولرررو أنورررم واجوررروه , جوررروا الارررحو الصرررييبي مدفررررقينفوا, نشرررداق برررين السرررالجد   بيرررنوم أةدرررادااالوقرررد أةرررد  
 . لدةولع مسير  األةدا  وجو  أخرى ولسيمع بالد اإلسالم من غحو ما حالع ددجرع مرارد , مدةدين
 

 :انتشار الترا و االنحالل والفساد االجتمالي في كةير من العامة والخاصة : لاشرا 
إلررى دفشرري ذلررك فرري أوسررار مخديررف , اع والمفاسررد ومررا ديرخررع برر  مررن الصرررا , فدررد أدى فسرراد الدصررور 

ونالةررظ هررذا فرري . وانفدرراح الرردنيا  يررى النرراس , نديجرر  احدهررار الدجررار  , والسرريما الموسررر  منوررا , ربدرراع العامرر  
والرذين لرم يرألوا جوردا فري األمرر برالمعروف والنوري  رن المنكرر . كثير من كداباع الو اظ والعيماء في ديك الفدرر  

ومددضررى السررنن فرري الممالررك والرردول كانررع دسررير , ولكررن  جيرر  اإلنويررار كانررع داهررر  بدررو  . لمةكررومين ليةكررام وا
 .بدول  العباسيين إلى أجيوا المةدوم 
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  ال ور الةالس من الخالفة العباسية: 

 ةيرر  برردأع الدرروى الخارجيرر  ددررربم بدولرر  اإلسررالم ودعررد العررد  لالندضرراض. ويمدررد مررن خالفرر  المسرردظور 
 . ويندوي باندواء دول  بني العباس دةع سنابك خيل الماول ,  ييوا 
   يد َذها أَل يم  َشد  َي َظال َمة  إ نن أَخأ ذا َربَِّك إ َذا أََخَذ الأقاَرى َوه   .وكان أمر ا  قدرا مددورا ,   (504:هود)  َوَكَذل َك أَخأ
 

  السمات الممي   للعصر العباسي الةالس: 
مرن وقرد دميرح هرذا العصرر بكرل سرماع العصرر الرذي دددمر   امدرداد ليعصرر العباسري الثراني هذا العصر هرو

وحاد  ييوا ما لدي العالم اإلسالمي .... وضياع العوام ودرف الخوام , االنةالل وأسباب الضعف وفساد الةكم 
وما أصاب , ندلسوكان من قبل مسدشريا في األ, من غحو ماولي أداه من المشرق وغحو صييبي أداه من الارب

  .إلى اآلن اإلسالم من مةن ما حال يهن دةع ورأدوا 
 

************* 
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 :وإىل قيام الدولة العثمانية العباسي أهم الدول املستقلة منذ قيام العصر 

 

 :في المشرق والعراق والشام ومصر  –( أ)
 

 (:م 811-363/ها 283-254)الدولة الصفارية  -1
ودوسرر   يررى ةسرراب الدولرر  الراهريرر  فرري خراسرران ( إيررران ) صررفار فرري سجسرردان أسسرروا يعدرروب بررن ليرر  ال

والدول  العيوي  في ربرسدان الدي أسسوا الةسرن برن حيرد , ( م 951/هر549)الدي أسسوا راهر بن الةسين سن  
يرا الرذي أسرس جيشرا قو , ا درفع بشر ي  ةكرم الصرفار , ولعجح دول  الخالف  العباسي  ( . م911/هر410) سن  

فاسردنجد الخييفر  بأةمرد , ثرم فكرر بارحو بارداد. قم  ب  الخوارج وسيرر  يى ررق الدجار  بين الونرد ووسرر يسريا 
 ( .م455/هر449)فوحم الصفاريين وقضى  يى دولدوم سن  , بن اسما يل أمير الدول  الساماني  

 
 (:م 815-351/ها  282 -256)الدولة ال ولونية  -2

ي مصر وهو قاهد دركي اسدفاد من ضرعف الدولر  العباسري  الدري كانرع درسرل مرن أسسوا أةمد بن رولون ف
) وقررد جرراء أةمررد بررن رولررون مصررر ناهبررا  ررن , ينرروب  نوررا فرري ةكررم الواليرراع البعيررد   ررن مركررح دولرر  الخالفرر  

الثاررور  ولمررا كيفرر  الخييفرر  بةمايرر . ووسرر  دولدرر  , فاسررددل بوررا , ثررم قيررده الخييفرر  واليرر  مصررر ( باكبرراك الدركرري 
وقرد  رم الرخراء . وبرالد النوبر  جنروب مصرر , والةجاح, ثم مد دولد  إلى ليبيا , ضم الشام إلى مصر , الشامي  
وضرم إليورا , فةفرظ أمرالك أبير  ( خماروير ) ثرم درولى بعرده ابنر  . وكان  ادال ةاحما و كون جيشا قويا ,  صره 

, ليخييف  المعدضد ثم ضعفع الدولر  ( قرر الندى ) ابند  فحوج , ودوردع العالق  بين  وبين الخييف  , الموصل 
 ( . هر444) وأ اد الخييف  العباسي ضم ديك البالد ليخالف  المركحي  سن  
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 (:م 883-354/ ها 338-261) الدولة السامانية -3

برالد مرا وأسسروا نصرر برن أةمرد السراماني فري , ودنسب ألسر  فارسي  ا دندع اإلسالم في العصر األموي  
وقرد دصردع الدولر  السراماني  , ودوسعع في  ود اسما يل بن أةمرد وضرمع ربرسردان وبرالد الرري , وراء النور 

وكيرن معظمورم , واحدهرر فري  وردهم العمرران , واسدفادوا من ررق الدجرار  , ليخرر الصيني  يى يسيا الوسرى 
. ةفيرع بالةركر  العيمير  والشرعراء واألدبراء و , فري  وردهم , وقد احدهرع ةاضرراع اإلسرالم ,  يى مذهب السن  

 .وأصبةع بخارى و سمرقند  ومدن دركسدان من ألم  ةضاراع اإلسالم 
 

 (:م 1112-814/ها 382-282) الدولة الحمدانية  -4
هرر 444وقد دأسسع فري الموصرل سرن  , وهم من أسر   ربي  ا دندع المذهب الشيعي اإلمامي اإلثنا شري 

واشدورع بجواد الروم البيحنريين . وساندد  في مواجو  الخوارج والداد  األدراك , المكدفي با  في  ود الخييف  , 
, وامدرررد ميكورررم إلرررى دمشرررق , وبدررري نفررروذهم فررري ةيرررب , هرررر 119وقرررد قضرررى البويويرررون الشررريع   يررريوم سرررن  , . 

رميون الشرريع   يرريوم هررر ضررعفع ةرالوم وقضررى الفررا111وبعررد وفررا  سريف الدولرر  سررن  , واصرردموا باإلخشرريديين 
وشراهرهم , من أمثال المدنبي الذي أذاع صريدوم , وقد اشدور بالر سيف الدول  باألدباء والشعراء . هر 144سن  

الميرررريء باألكاذيررررب و .. صرررراةب كدرررراب األغرررراني الشرررروير ( الحنررررديق ) و األصررررفواني , أبررررو فررررراس الةمررررداني 
 . الرراهف

  
 ( :م1151-818 /ها 565 -283)الدولة الفا مية  - 5

مد يا أن  صاةب الةق في الخالف   بيد ا  المودي هر بح ام  449قامع الدول  الفارمي  في إفريدي  سن  
أبرو  برد ا  الشريعي سرما ييي يرد ى وأنر  ةفيرد مةمرد برن إسرما يل برن جعفرر الصرادق وقرد مورد لديامورا دا ير  إ

 . (الدول  العبيدي ) ر و رفع ب, (كدام )وةشد لنصردوا قبيي  
وبنرع , في مصرراإلخشيد ولما رسخع قوا دها قضع  يى دول  األغالب  في الديروان ثم قضع  يى دول  

ر  الخييفر  العباسري ولم يسرد. ود يع بالدول  الفارمي المعح لدين ا  فيوا مدين  الداهر  ثم اندديع إليوا في  ود 
 . المدددر با  أن يدف  قياموا

وقررد برردأ هررذا . ثررم ةرردثع بوررا أةرردا  سياسرري  واقدصررادي  واجدما يرر  دراخررع فيوررا قودوررا واندوررع إلررى الررحوال 
واحداد الضرعف والدراخري فري . لفارمي الذي بي  من الكفر والظيم شأوا  ظيمرا الةاكم بأمر ا  الدراخي في  ود 

فدررد ولررد مررن جاريرر  دربررع فرري بيررع يوررودي يررد ى أبررا سررعيد الدسرردري ودولررع أمرر  ,  وررد المسدنصررر بررا  الفررارمي
ند هرؤالء وقرد أسر, مرنوم صردق  برن يوسرف الفالةري وأبرو سرعيد الدسردري, ددبير أمور الدول  واسدوحرع وحراء يوود

 .فاضرودوا المسيمين, مناصب الدول  إلى أبناء جيددوم من اليوود

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=322#n1588
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=298#n1473
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=298#n1473
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=298#n1473
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=334#n1636
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=365#n1765
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=411#n1978
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وفي  ود المسدنصر با  انةسر سيران الفارميين  ن بالد الشام باسرديالء السرالجد   ييورا وحالرع دولردوم 
درر  مصررر فرري و ررم الوبرراء الررذي يعدبررر أرررول وبرراء  رف. هررر 215فري جحيررر  صررديي  باسررديالء النورمرران  ييوررا سررن  

واقدرنع هرذه الشرد  الدري اصرريأ المؤرخرون دسرميدوا ( هر212 - 221)إذ امدد ثماني سنين ,  العصور الوسرى
والري  كرا وقرد , بردر الجمرالي وحيررهم  ةدرى دردارك األمرر. الداخيير  بسنين الشد  العظمرى بديرام الةرروب األهيير  

ودرحوج المسدنصرر ابندر  وولردع لر  , لرى إصرالح الربالدهر فأ اد النظام ووج  همر  إ211اسدد اه المسدنصر سن  
 (. المسدعيي)ابن  

وكان أبوه قد  ود بورا ( نحار)هر بعد ةكم دام سدين سن  اد ى الخالف  ابن  291ولما دوفي المسدنصر سن  
ن وهررو ابرر( المسرردعيي)قرردم  ييرر  أخرراه , الررذي خيررف أبرراه فرري قيرراد  الجرريش, ولكررن األفضررل بررن برردر الجمررالي, إليرر 
 . وفرق  النحاري , فرق  المسدعيي : وبددي  افدرقع اإلسما ييي  إلى فرقدين, (نحار)ودم ذلك بددل , أخد 

, هرر241وفي  ود المسدعيي بدأع الةروب الصييبي   يرى برالد الشرام واةدرل الصرييبيون بيرع المدردس سرن  
غيررر مأسرروف  –وررد الدولرر  الفارميرر  وقررد أ دررب المسرردعيي خيفرراء مررنوم المخيرروع ومررنوم المددررول إلررى أن اندضررى  

 . هر  يى يد صالح الدين األيوبي وقيام الدول  األيوبي 111سن   - ييوا 
وقرد ةكرم  يمراء أهرل السرن  األثبراع ممرن  اصرروهم بكفررهم , وكان الفارميون مرن البارنير  الشريع  الارال  

وراسرل كبرار وحراهورم الصرييبيين . الكفرر  وقد ربعع الدول  الفارمي  بالظيم والعنع فروق. وخروجوم  ن اإلسالم 
والررروم مرررارا واسرردد وهم لاررحو مصررر وو رردوهم العررون ضررد جرريش الشررام الررذي ةمررل فرري ذلررك الحمرران مومرر  جورراد 

 . الصييبيين  يى  ادد 
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 ( :م 868-835/ ها 353 -323) الدولة اتخشيدية  - 6

وأبيررى فرري صررد غرراراع , والرري مصررر  وكرران فرري خدمرر , ودنسررب إلررى مةمررد بررن رارر  اإلخشرريد وهررو دركرري 
. فرنظم الربالد وقروي مركرحه , ثرم ضرم إليورا الشرام والريمن , فأسند إلي  الخييف  والي  مصر , الفارميين  ن مصر 

, وبعرد مروع اإلخشريد خيفر  ابنر  أبرو الداسرم أنجرور وكران رفرال. ثم فسدع  القد  بالخالف  وقامرع الةررب بيرنوم 
وبعررد مرروع . فاسرردولى  يررى الرربالد , كررافور اإلخشرريدي وكرران  برردا أسررودا يخرردموم فدررولى الوصرراي   ييرر  معيمرر  

 .كافور سيرر الفارميون  يى مصر بدياد  جوهر الصديي وضموا ليفارميين 
 

 (:م 1155-845/ها  445-334)الدولة البويهية  -5
ةمد أوالد أبي شجاع ودمكن  يي والةسن وأ. البويويون أسر  فارسي  شيعي  سكنع شمال فارس  ند قحوين 

وقررد ةراول الخييفرر  المسرردكفي بررا  أن يرردخيم , مسردايين الفوضررى فرري فررارس فدضرع  يررى الكيانرراع السياسرري  , 
فرةرب الخييفر  بورم وأ رراهم . م 421/هرر 112فاسردعان برالبويويين فردخيوا بارداد سرن  , من سير  الداد  األدرراك 

ولكرونوم مرن الشريع  ( . ركرن الدولر  ) و يري (  مراد الدولر  )  وةسرن( معح الدولر  )فسمي أةمد . ألداب سامي  
اسرررردمال ( . شاهنشرررراه) وأةيرررروا لدررررب الميررررك الفارسرررري ( السرررريران )وادخررررذوا لدررررب , اندح رررروا السررررير  مررررن الخيفرررراء 

وأسرردروم السررالجد  األدررراك . ثررم دب الصررراع بيررنوم . وقرراموا بإصررالةاع , البويويررون الر يرر  بدخفيررف الضررراهب 
والحنادقررر  مرررن أمثرررال الفرررارابي وابرررن سرررينا , وقرررد شرررج  البويويرررون الةركررر  العيميررر  والسررريما الفالسرررف  . هرررر221سرررن 

 .وأمثالوم 
 

 : (م 1161-856/ ها 555-366) الدولة الغ نوية -3
قرد خراسران ميرك منصرور برن نروح السراماني وكران مرواله ( ألرب دكرين)قامع هذه الدول  بح ام  الداهد الدركري 

 اصرم  ( غحنر )مرن مدينر  فاسرددل بورا وأقرام فيورا دولر  ادخرذ , (أفاانسردان)سجسردان هر أميرا  يرى 115واله سن  
 , لوا فعرفع بالدول  الاحنوي 

الميرك  .كدكين المعرروف بمةمرود الاحنرويوقد دعاقب  ييوا واةد و شرون ميكرا كران أشرورهم مةمرود برن سرب
وادسرعع دولدر  وشرميع برالد , وةرم أصرنام الروثنيين وأدخرل اإلسرالم إليورا , الذي فدأ الوند , الصالأ المعروف 

 .وأجحاء شاسع  من الوند ( باكسدان ) أفاانيدان وما وراء النور وشرق إيران وبالد السند 
 .هر في  ود يخر ميوكوا داج الدول  خسرو ميك194ري   ييوا سن  ثم اندضى  ودها باسديالء الدول  الاو  

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=389#n1876
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 (:م 1184-1141/ ها 581-431) دولة السالجقة   -8

وهرررو ح ررريم دولررر  دركيررر  كبيرررر  كانرررع ددررررن فيمرررا وراء النوررررين , دندسرررب هرررذه الدولررر  إلرررى سررريجوق برررن دقررراق
هر يلع ح ام  هذه الدبيي  244وفي  ام . أي بالد الدرك, في منرد  واسع  دعرف بدركسدان( جيةون سيةون و)

فاجدررراح بدبييدررر  منردررر  مرررا برررين النوررررين مدوجورررا نةرررو المشررررق واندورررح انشررراال ( سررريجوق)ةفيرررد ( رارلبرررك)إلرررى 
همررذان وأحال الةكررم الاحنرروي  نوررا وأقررام فيوررا دولرر   والررري وخراسرران فاسرردولى  يررى , الاحنررويين بةررروب أنوكرردوم

 . لدوم   رفع بدول  السالجد 
هرر اسدنصرره 221وفري  رام . قرحوينربرسردان وامدردع دولدر  إلرى  وجرجران هرر اسردولى  يرى 214وفي  ام 

ان قررد اسرردولى  يررى وكرر, ليندررذه مررن وحيررره أرسررالن البساسرريريباررداد ود رراه إلررى الدرراهم بررأمر ا  الخييفرر  العباسرري 
لد ودرر  رارلبررك فاسرردجاب , السررير  واسرردبد بوررا وميررك أمررر العررراق وخرررب ليمسدنصررر الفررارمي صرراةب مصررر

وأذربيجررران الموصرررل  يرررى ثرررم اسررردولى , وقضرررى  يرررى البساسررريري وأنورررى الةكرررم البرررويوي فيورررابارررداد وحةرررف إلرررى 
إلرى سراةل البةرر األسرود ومرن شروار  سريةون وسنجار ودمع ل  السيرر   يرى الربالد اإليرانير  مرن شرار  نورر 

 .  مانإلى بةر خوارحم بةير  
فدرراب  مسررير   مرر  ووجرر   ررام ألررب أرسررالن الفدرر  إلررى ابررن أخيرر  ويلررع خرارلبررك هررر درروفي 211وفرري  ررام 

هرر  يرى رأس جريش لفردأ 212ودوج  سرن  دمشق فاسدولى  يى الشام إلى بالد ( أدسح)هر جيشا بدياد  قاهده 211
وفيورا هرحم جريش ( كررع مرالذ)بعرد معركر  ضراري  مشروور  مر  الرروم جررع فري ينير  أرماألناضول فاسردولى  يرى 

وكانررع ديررك , الررذي كرران قررد رفررض الصرريأ مرر  السرريران ألررب أرسررالن .( رومررانوس الرابرر )    الررروم وأسررر ميكرر  
ال  ولم يكن في جيش السريران الرذي ريرب مرن جنروده أن. المعرك  واةد  من مشاهد اإلسالم العظيم  م  الروم 
إال خمسر   شرر ألرف مدادرل وقرد ذكررع الروايراع أن الرروم , يخرج مع  من اردبر بالدنيا بةاج  يندظرر قضراءها 

وقد نصأ شي  السيران ل  أن يوقع المعرك  وقع صرال  الجمعر  ةير  دكرون المنرابر . ناهحوا مأدي ألف مدادل 
: وصراح بالجنرد قراهال , رض  ودذلل إلى ا  وفي أول المعرك  ألدى السيران خوذد   يى األ. دا ي  ليمجاهدين 

وأمررر الجنررد أن يخيصرروا فرري ريررب النصررر أو , (مررن شرراء االنصررراف فيينصرررف , مررا هاهنررا ميررك يررأمر فيررراع ) 
الذي سردر أسريرا بيرد السريران , فةميوا كرأس الةرب   يى خيم  اإلمبرارور رومانوس , ثم كبر وهجم , الشواد  

   .ي  في رريق الفرار والعود  إلى الدسرنريني  وانوحم جيش  الذي هيك ج
وفرري  وررده    (هميررك شررا)فخيفرر  ابنرر  ( ألررب أرسررالن)هررر أقرردم بررارني إسررما ييي  يررى اغديررال 211وفرري  ررام 

خراسران فدولر  فري , ساموا إلى دول  موح   بين أبناء البيع السريجوقيأخذع الدول  السيجوقي  في الدديم بعد اند
 . ودول  في بالد الرومالشام ودول  في 
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هرر باسررديالء 114فدررد يلرع إلرى سرنجر برن ألرب أرسررالن واندورع بوفادر  سرن  خراسران أمرا دولر  السرالجد  فري 
 .  ييواخوارحم دول  

ومرن بعرده إلرى ابنر  مةمرود ودوارثورا مرن بعرده مةمد بن ميكشاه ى وأما دول  السالجد  في العراق فدد يلع إل
 (. الثاني)هر في  ود يخر ميوكوا ركن الدين رارل 111 ييوا سن  خوارحم أبناؤه ثم حالع باسديالء دول  
: هرر برين ولدير 299برن ميكشراه واندسرمع بعرد مددير  سرن  ( دردش)فدد يلع إلرى الشام  وأما دول  السالجد  في

بعد وفا  يخر ميوكورا سريران ةيب واندضع دول  , فاخدم دقاق بدمشق واخدم رضوان بةيب, دقاق ورضوان
 مراد ثرم بديرام , هرر برد و  مرن أهيورا155 ييوا سن  ماردين صاةب نجم الدين إييااحي شاه بن رضوان باسديالء 

الرردين هررر قيررام ابنرر  نررور 125وبعررد اغديالرر  سررن  , هررر145باالسررديالء  ييوررا سررن  الموصررل صرراةب الرردين حنكرري 
 . مةمود خيفا ل  فيوا

 يررى رادكررين الداهررد ( ناهبرر )هررر باسررديالء أدابكرر  241وصرراةبوا دقرراق بررن درردش سررن  دمشررق واندضررع دولرر  
وقررد نسربع الدولرر  إليرر  فعرفررع بالدولرر  البوريرر  , هررر قيررام ابنرر  دراج الدولرر  برروري خيفررا لرر 144وبوفادرر  سررن  , السرير 

وجعيوا ةيب هر وضموا إلى 124سن   ماد الدين حنكي وامددع أياموا ةدى اسدولى  ييوا نور الدين مةمود بن 
 . شامال اصم  الدول  األدابكي  في بالد 

مررن أةفرراد سرريجوق ومررن أبنرراء , وأمررا دولرر  السررالجد  فرري بررالد الررروم فدررد قامررع بح امرر  سررييمان بررن قررديمش
ارد فيررول جرريش وأخررذ يررر( كرررع مررالذ)فدررد دررح م سررييمان  صرراباع دركيرر  فرري أ درراب وقعرر  ألررب أرسررالن  مومرر  
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هرر اسرددر فري مدينر  210الروم ويسدولي  يى األقاليم الدي يجداةوا ةدى إذا اقدرب مرن سرواةل بةرر مرمرر  سرن  
 . وأقام فيوا دول  سيجوقي  -أحنيك الةالي   -( نيدي )

برن ميكشراه فري معركر  ( دردش)واسدخالصروا مرن الشرام هر ةاول سييمان االسديالء  يى برالد 211وفي  ام 
 (. قيي  أرسالن)بينوما فيم يدمكن من الفرار وقدل فيوا فخيف  ابن  داود وديدب بيدب  جرع

اضررر قيري  , هر ثم اجداحدوا إلى يسري 240سن  الدسرنريني  ولما قدمع الةمي  الصييبي  األولى واقدةمع 
( قونير )مرن مدينر  وانسةب م  قومر  إلرى الجنروب الشررقي مرن األناضرول وادخرذ ( نيدي )أرسالن إلى الدخيي  ن 

 .  اصم  لميك 
خود  و  عهر دوفى قيي  أرسالن فدوح 100وفي  ام  إلى مجمو   دويالع  علاسدةاأقاليم دولد  بين أبناه  واى

فانروع  -وهم من سالالدوم  -هر 144سن   يى أنداضوا إلى أن قامع الدول  العثماني  . ادصيع بينوا الةروب
 . دةع جناةوا

 
 : (م  1215-1143/ ها 612-438) ريةالدولة الغو   - 11

هر بح ام   ح الدين ةسين ابن ةسرن برن مةمرد وأخرذع درحاةم 214سن  الاور دأسسع هذه الدول  في بالد 
وقرد امدردع فدوةادورا إلرى برالد الونرد ومنورا انبثدرع , هر وضمدوا إليورا194الدول  الاحنوي  ةدى قضع  ييوا سن  

 . أول ميوكوم في الوندقرب الدين أيبك دول  المماليك األدراك وكان 
 .هر149هر خضعع الدول  الاوري  ليسياد  الخوارحمي  وحالع معوا بالاحو الماولي سن  154وفي  ام 

 
 (:م 1253 -1143/ ها 623 -451) الدولة الخوار مية  -11

بح امررر  الداهرررد الدركررري , (جيةرررون)ومصرررب نورررر ( رالأو )جنررروب بةيرررر  خررروارحم قامرررع هرررذه الدولررر  فررري برررالد 
 , هر210وكان السيران السيجوقي قد واله  ييوا سن  , (أنوشدكين)

حالررر  الةكرررم خراسررران وقرررد ادسرررعع فررري  ورررد ميكورررا سررريران شررراه مةمرررود برررن إيرررل أرسرررالن باسرررديالهوا  يرررى  واى
 . هر154هر ثم باسديالهوا  يى الدول  الاوري  سن  114فا  السيران سنجر بن ميكشاه سن  السيجوقي  نوا بعد و 

 . هر اسدولى  ييوا الماول وأحالوا دولدوا في  ود يخر ميوكوا جالل الدين منكبردي149وفي  ام 
  
 (:م   1121 -1155/ ها   521  -488)الدولة االرتقية  -12

هررر 224وكرران قررد الدةررق  ررام , (أردررق بررن أكسررب)  مررن الدركمرران يررد ى دندسررب هررذه الدولرر  إلررى ح رريم  شررير 
( أردق)ولما دوفي . وما ةولواالددس فأقرع  الشام صاةب بالد ددش بن ألب أرسالن بخدم  السيران السيجوقي 

 . ونجم الدين إييااحي,  لدين سدمانمعين ا: خيف  ولداه
الجحيرررر  فدوجورررا بدومومرررا مرررن الدركمررران إلرررى , فأخرجوهمرررا منوررراالدررردس هرررر اسررردرد الفرررارميون 245وفررري سرررن  

وأقرام كرل منومرا فيمرا دميرك ( ماردين)نجم الدين إييااحي ودميك ( يمد)ديار بكر الفرادي  فدميك معين الدين سدمان 
 . دول  أرددي 
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فاسررردنجد أهيوررررا برررنجم الرررردين إيياررراحي فأنجرررردهم وقادررررل ةيررررب هرررر ةاصررررر الصرررييبيون مدينرررر  155وفررري  ررررام 
ودميرك أنراكير  أميرر ( روجي  ده سالرنو)هر وأسر ح يموم 151سن  ( سول بالر)الصييبيين في معرك  جرع في 

هرر وأقرام فيورا 145 رام  مراد الردين حنكري أقام فيوا دولر  أرددير  دعاقرب أبنراؤه  ييورا إلرى أن اسردولى  ييورا و ةيب 
 . دول  أدابكي 

 
  ( :م 1151 - 1122/ ها 558 -516) الدولة االتابكية -13

السررريران السررريجوقي  -أي ناهرررب  -( أدابرررك)برررن يقسرررندر وكررران  مررراد الررردين حنكررري ه الدولررر  إلرررى دندسرررب هرررذ
فأقام فيوا دول   رفرع الموصل هر واله السيران  يى 151وفي  ام , سيران العراقبن ميكشاه مةمود بن مةمد 
 . بالدول  األدابكي 
وقررد اشرردور  مرراد الرردين رةمرر  ا  . وأحال الدولرر  األردديرر ةيررب هررر اسرردولى  مرراد الرردين  يررى 145وفرري  ررام 

سدار  أولى اإلماراع الصييبي  في سواةل , بجواد الصييبيين   الشام واى
أجررداد النصرريري  العيويرر  الةرراكمين لسرروريا ولبنرران فرري حماننررا ) الةشاشررون البارنيرر  هررر اغدررال 125وفري  ررام 

دولرر  فرري :  األدابكيرر  إلررى دولدررين فاندسررمع الدولرر رةمرر  ا    مرراد الرردين حنكرري اغدررالوا األميررر المجاهررد  –( هررذا 
 . ةيبودول  في الموصل 

فخيفرر  فيوررا ابنرر  سرريف الرردين غرراحي األول ودعاقررب  ييوررا مررن بعررده أبنرراؤه ةدررى اندضررى الموصررل أمررا دولرر  
 . هر110 ودها باسديالء الماول  ييوا سن  

. بعده لواء جواد الصييبيين  وةمل نور الدين مةمودالميك الصالأ المجاهد فخيف  فيوا ابن  ةيب وأما دول  
 . الشاموضمع إلي  بالد دمشق هر اسدولى نور الدين  يى 124وفي  ام 

هرر 114وفري  رام . وكران رفرال صرايرا  هر خيف  فيوا ابنر  الصرالأ إسرما يل114سن  نور الدين ولما دوفي 
بشرورى .معورا دولر  واةرد  دولى صالح الدين األيوبي ضموا إلرى الدولر  األيوبير  الدري أقامورا فري مصرر فأضرةع

 . ليوةد البالد في مواجو  الصييبيين ,  يماء الشام ومصر 
  

  ( :م 1251 - 1151/ ها 643 – 565)  الدولة االيوبية -13
وكان قد دوج  إلرى , بن نجم الدين أيوبيوسف صالح الدين  وقد أسس هذه الدول  الميمون  الميك الناصر 

قاهد الجيش الذي أرسي  الميك الصالأ نرور الردين حنكري سريران ( الدين شيركوه  أسد) مصر كداهد من قواد خال  
 .الشام المجاهد  لصد ةمي  الصييبيين  يى مصر 

ليددرروى برر   يررى أمررراء الفررارميين , وحار  العاضررد  بأسررد الرردين وأسررند إليرر  الرروقررد اسرردعان الخييفرر  الفررارمي  
 رين , أسد الدين في مصر وهو يعرد العرد  لصرد الةمير  الصرييبي  ) ولما دوفي ( . شاور ) كبيرهم  المدنافسين و

وبعررد اندصررار صررالح الرردين وجرريش الشررام ومصررر  يررى الصررييبيين . الخييفرر  الفررارمي صررالح الرردين مكرران خالرر  
. الذي كان يكادرب الصرييبيين  هر بعد قدل وحيره شاور بن مجير السعدي111سن  مي دوفي الخييف  الفار, بدييل 

وألارررى , وقرررر  الخربرر  ليفرررارميين وجعيورررا ليخييفرر  العباسررري ببارررداد ,  يررى ةكرررم مصرررر اسرردولى صرررالح الررردين و 
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ثررم دصرردى , وأ رراد المررذهب الشررافعي السررني لمصررر, المررذهب الفررارمي العبيرردي اإلسررما ييي الدرراهم  يررى الحندقرر  
واسرددب لر  األمرر , لعدد مرن المةراوالع الصرييبي  مر  فيرول الفرارميين ود رم األسررول الرومراني واندصرر  يريوم 

ةضر صالح الدين إلى الشام و دد ل   يمراء الشرام ومصرر البيعر  , بعد وفا  نور الدين مةمود و .  في مصر 
وقرد سرجل  . الجحيرر ةجراح والريمن وبعرض أنةراء وضرم إليورا الثم دوسعع مميكد  , سيرانا  ل بر مصر والشام 

مةددررا .  هرر 191صرالح الردين رةمر  ا  اندصرراراع مشروود   يرى الصررييبيين أدع السردرجاع بيرع المدرردس سرن  
خودررر  , وفادررر  بعرررد , أقررراليم الدولررر ع دسرررمدوقرررد .  ةيرررم الميرررك الصرررالأ نرررور الررردين حنكررري رةمررر  ا   برررين أبناهررر  واى

وقد اسرددرع أةوالورا لربعض . هر إلى دويالع ثارع فيوا الةروب 194برى بعد وفاد  سن  الدول  الكديك دةولع و 
ثرم يلرع الشرام ليميرك الصرالأ إسرما يل الرذي ناصرر الصرييبيين , الوقع في حمن الميك العادل أخو صالح الردين 

, ييبي  السرابع  ثم دروفي نجرم الردين وهرو يصرد الةمير  الصر.  يى  م  نجم الدين أيوب الذي اسددل بميك مصر 
ويلررع إليرر  السرريرن  لدندورري الدولرر  األيوبيرر  , ( شررجر  الرردر )الررذي دررحوج حوجدرر  , فدابعوررا قاهررده معررح الرردين إيبررك 

فرري  وررد الميررك الشررام وقررد ددرراب  سرردور الرردويالع األيوبيرر  األخرررى فرري بررالد . وددرروم فرري مصررر دولرر  المماليررك 
 . دول  المماليك المميوكي الظاهر بيبرس البندقداري وضمع إلى

  
 ( :م  1515 -1251/ ها 822 - 643)  دولة المماليك  -15

الميرك الكامرل دندسب هذه الدول  إلى الميوك األدراك الرذين كرانوا مرن مماليرك السريران نجرم الردين أيروب ابرن 
قيعر  فعرفروا  -النيرل وكران يعررف ببةرر  -النيرل وكان الميك الكامل قد بنى لوم في جحير  الروض  بنورر  األيوبي

الميرك حوجر  شرجر  الردر وقرد انددرل إلير  الميرك  رن رريرق , يبركإبالمماليك البةري  وأولوم الميك المعح  رح الردين 
ودناحلرع لرر   رن الميرك فانددررل  إيبركوكانررع دولرع الميرك بعرد وفادرر  ثرم دحوجرع مرن  ررح الردين الصرالأ نجرم الردين 

 . الميك  ن رريدوا إلى المماليك
البندقداري فدضى  يى الدويالع األيوبي  فري برالد الميك الظاهر بيبرس ي  ود وقد ادسعع دول  المماليك ف

 . وضموا إلى دول  المماليك في مصرالشام 
السريران بيبررس معظرم ديرك اإلمراراع فدرد أحال , و ةمل المماليك لواء الجواد ضد الصييبيين بعد األيروبيين 

 .في  ود السيران خييل بن قالوون ( هر5445إمار   كا  ) ليحول يخرها .  
بعررد هحيمرر  المماليررك فرري  هررر444ةدررى اسرردولى العثمررانيون  يررى مصررر والشررام سررن  دولرر  المماليررك ودامررع 

 . معرك  مرج دابق 
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 ( :م1515 -1253/ ها  822-656)في مصر ( الرم ية ) الخالفة العباسية  -16

أةردهما يرد ى أبرا العبراس , هرر اثنران مرن بنري العبراس111د مددل الخييف  المسدعصم سرن  عاد ى الخالف  ب
واآلخرر يررد ى أبرا الداسرم أةمرد برن الظرراهر , ( المسردظور برا برن المسدرشررد برا  وجرده األ يرى ) أةمرد برن  يري 

 . بأمر ا  وهو أخو المسدنصر با  وييددي م  األول بالخييف  المسدظور با 
ةسرام الردين ةيرب وأثبع فيوا نسب  بشواد  جما   من  رب خفاج  فبايعر  أميرر ةيب وقد دوج  األول إلى 

 . ن العيماء وفيوم الشي   بد الةييم بن ديمي بن أبي الفوارس وبايع  مع  جما   م
وبايعر  الميرك الظراهر بيبررس وأثبع نسب  بشواد  جما   من  رب موارش فبايعر  الداهر  ودوج  اآلخر إلى 

وقرد ريرب مرن الميرك الظراهر أن يجورحه . هرر114المسدنصرر برا   رام مع  جما ر  مرن األ يران والعيمراء وديدرب ب
وقرردم أبررو العبرراس أةمررد إلررى , بدررو  ليدادررل الماررول فررحوده بدررو  قيييرر  هحموررا الماررول وفيوررا قدررل الخييفرر  المسدنصررر

 . فبوي  فيوا خيفا ليمسدنصر وديدب بالةاكم بأمر ا الداهر  
السرريران سررييم هررر بديرراد  444اسرردولى العثمررانيون  ييوررا سررن  واسرردمرع خالفرر  بنرري العبرراس فرري مصررر ةدررى 

وظيرع قاهمر  فري أ دابر  الدسرنريني  وقد دناحل الخييف  العباسي  ن الخالف  ليسيران العثماني فنديوا إلى األول 
 . م5441 /هر 5124  : الدول  العثماني  سن  إلى أن حالع بحوال
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 :الدول التي استقلت في ج ير  العرب  من العباسيين   –( ب) 
 

 ( :م 582/ ها 156)الدولة اتباضية في لمان  –15
يعرود مرذهبوم لعبرد ا  برن إبراض الدميمري . اإلباضي  هم مرن الخروارج المعدردلين الدرريبين مرن مرذهب السرن  

فريديرا وقد ةاربو ولكرن أقيير  مرنوم بدروا فري  مران , م األمويون والعباسيون ورردوهم مرن الشرام والةجراح والريمن واى
 .إلى أيامنا هذه 

وقرد كران مرن . أسسروا الجينردي برن مسرعود اإلباضري . هرر511وقد دأسسع الدول  اإلباضي  فري  مران سرن  
 .في الدجار  واحدهرع دولدوم بذلك وقد  ميوا. و الصيع بن مالك , أبرح د ادوم غسان بن  بد ا  الةميدي

 

 ( :م 1113 -818/ ها  383 -286)   -ن البحري -دولة القرام ة   -13

( الةسرين األهرواحي) وقرد ابدردأع  يرى يرد دا ير  فرارمي مدخفري هرو. وقرد مرر نبرذ   نورا لمرا ذكرنرا الثروراع 
, (قررمر)رجل فارسي  رف بيدرب . لما ماع خيف  و . الذي ةمل الد و  اإلسما ييي  إلى جنوب العراق والبةرين 

الذين بثوم في األقرار  بد ا  ( المندظر)وقد كان أةد د ا  اإلمام اإلسما ييي  (ةمدان األشع )قيل أن اسم  
 . منظم الد و  اإلسما ييي , بن ميمون الدداح

 , واإلسالموقد د ا إلى مذهب في  محي  من المحدكي  الفارسي  واليوودي  والنصراني  
فري الدريرف والبةررين والريمن وقرادوا ةروبرا فري العرراق أرادوا بورا اندرحاع  هرر  441سرن  وقد أقرام هرؤالء دولر  

وقررررد دمكررررن الدرررراهر    مرررروهمرررروا بمواجالشررررام فورررراجموا قوا رررردهم فرررري , ونرررراح وا الفررررارميين ح امرررر  الررررد و , الخالفرررر 
 . الفارميون من صدهم

وةميوا الةجر األسرود إلرى الدريرف , فديعوا الةجر األسود وقديوا الةجاجمك  هر أغاروا  يى 151وفي سن  
 .هر لداء السماح لوم بفرض ضريب   يى الةجاج414 اصم  ميكوم وأ ادوه سن  

 .هر  149وبديع هذه الدول  قاهم  إلى أن حالع سن  
 

 ( :م  1161 1131/  ها  554-421( ) اليمن  – بيد ) دولة بني نجاو في   -18
ممرا . ولكرن أفرراد األسرر  دصرار وا . وأقرام دولر  فري حبيرد . سس هذه الدولر   برد ةبشري دمكرن مرن الدةررر أ

 .هر 112الدضاء  ييوم سن  (  يي بن مةمد) مكن والي دوام  
 

 ( :م   - 1153/ ها 645  -451( ) اليمن  –صنعاء ) الدولة الصليحية   – 21
وقررد أسسرروا مةمررد الصررييةي الررذي ديدررى الررد و   يررى يررد الررد ا  . دانررع هررذه الدولرر  بالمررذهب اإلسررما ييي 

ةي  أسبل , وكانع  اصمدوم صنعاء واردبرع بصالع ودي  م  الفارميين في مصر , اإلسما ييي  في اليمن 
وقررد مرردوا نفرروذهم ليةجرراح ثررم سرردرع الدولرر   يررى يررد (..المكرررم ) و( أميررر األمررراء)  يرريوم األلدرراب السررامي  مثررل 

الدي قامع بدور هام ( أروى بنع أةمد) ومن أبرح شخصيادوم السيد  الةر  . يخر سالرين األيوبيين  دوران شاه
 .وبدي من يثارها مسجد في صنعاء . بنشر المذهب اإلسما ييي في الوند و مان 
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 ( :م 1423- 1228/ ها   326  -626( ) اليمن ) دولة بني رسول   -21

وقرد  ينر  األيوبيرون واليرا  يرى ( . ميروك الشرام قبرل الفردأ) الاساسرن  أسسوا  يي برن رسرول وهرو مرن نسرل 
وبديرع دولدر  فري سراللد  قرابر  . فمد نفوذه من ةضرموع إلى مك  , هر ثم أسندوا إلي  ةكم اليمن 114مك  سن  

وقررد . ا رر  وددرردمع فرري  وررده الصررنا   والحر , أثررروا مررن الدجررار  البةريرر  والسرريما مرر  الونررد , قرررنين وكررانوا دجررارا 
 .وشجعوا العيماء وجمعوا المكدباع . كانوا  يى المذهب الشافعي 

 
 :إفريقية التي استقلت في دول ال -(ج )  
 

 ( :م  818-555/ها 285 -141)الدولة المدارية   -22
وكرران أةررد , يررد ى  يسررى بررن يحيررد األسررود (  بررد )وقررد أسسرروا , قامررع هررذه الدولرر  فرري المارررب األقصررى 

) البربري  ثارع  يي  و واسدولع  يرى اإلمرار  الدري رهسروا أبرو الداسرم ( مكناس  ) ولكن قبيي  . لصفري  الخوارج ا
وقرد اهدمروا بالدجرار  . فري واةر  فري الصرةراء ( سيجماسر  ) وكانرع  اصرم  الدولر  مدينر     ( سمكو بن واسول 

إلرى أن دهمورم جريش , دنراحع أفرراد األسرر   ثرم. وةراحوا ثررو  كبيرر  . م  إفريديرا السروداء جنروب الصرةراء الكبررى 
 ( .هر441) وأسدر دولدوم سن  , أبي  بد ا  الشيعي دا ي  الفارميين 

  
 ( : م  813 -558/ ها 286 -162) الدولة الرستمية  -23

وقد دأسسع في دراهرع , أسسوا  بد الرةمن بن سسدم وهم من الخوارج اإلباضي  المعادين ليدول  العباسي  
ممرا . واشدور بالدجار  مر  إفريديرا السروداء وجيبروا الرذهب والرقيرق , ودميح ةكم  بالعدل في الر ي  ( . لجحاهر ا) 

ثرم دصرار ع داخرل دولردوم العناصرر العربير  والبربرير  والفارسري   يرى . مركرحا ةضراريا و مرانيرا( داهرع )أ رى 
ثرم سردرع بيرد أبري .   والمعدحلر  والشريع  والسرن  ونشأع بينوم صررا اع مذهبير  برين اإلباضري  والصرفري, الميك 

 .هر441 بد ا  الشيعي الفارمي سن  
  

 : (م  835-533/ ها 355-152)  االدارسة ةدول - 24

أرسرررل و , ( الرررنفس الحكيررر )مةمرررد المدينررر  فررري ضرررد العباسررريين قرررام , فررري  ورررد الخييفررر  أبررري جعفرررر المنصرررور
 . هر521ك  اندوع بددل مةمد سن  معر  واشدبك مع  في, جيشا  إلي   المنصور

هرر ثرار  يرى المنصرور  يروي يخرر هرو الةسرين برن  يري برن الةسرن ابرن الةسرن برن الةسرن 514وفي  رام 
وجرع بين , فأرسل المنصور جيشا لددال . السبر بن  يي بن أبي رالب ومع   ماه إدريس ويةيى ابني  بد ا 

الرنفس )وفيورا قدرل الةسرين ودمكرن  مر  إدريرس برن مةمرد , (فر )يعررف برر المدينر  الفريدين معرك  في موق  قرب 
, فعرفورا بنفسر ( أوربر )دوج  إدريس إلى المارب األقصى ونحل  يى قبيي  من البربر درد ى و . من الورب( الحكي 
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وادخذها  اصرم  لر  ( فاس)وخي  إدريس را   بني العباس وأنشأ مدين  , فبايعد  ودخيع في را د  قباهل أخرى
 . هر دول   يوي  مسددي   رفع بدول  األدارس  514أقام سن   وفيوا

واسردمرع . من قباهل البربر جيشا فاحا المارب األوسر وضم  إلرى مميكدر جند ولما اسددر إدريس في ميك  
 .هر111ديك الدول  إلى أن قضع  ييوا الدول  الفارمي  سن  

 
 ( :م  818-311/ ها  286-134) الدولة االغلبية  –25

وكران يعررف باسرم , ( درونس)  يى المارب األدنرى وافيسدول األدارس   أن دمدد أرماعهارون الرشيد خشي   
اخدياره  يرى إبرراهيم ابرن  فوق , فأراد أن يديم ةكما ثابدا ينار برجل يسددل ب  ليدف   ن  خرر األدارس ( إفريدي )

,  يى أن دكون واليد  وراثي  في مدابل مبي  من المال يدفع  إلى الخييف , هر592فواله  يى إفريدي  سن  , األغيب
ادخرذها  اصرم  لدولدر  الدري ( العباسري )مدين  د اهرا األغيب  إبراهيم بنفبنى ,  اصم  ليوالي ( الديروان)وكانع 

 .  رفع بدول  األغالب  
( أسررد بررن الفررراع)بديرراد  الفديرر  الكبيررر ( صررديي )وفرري  وررد ةفيررده حيرراد  ا  األول دررم االسررديالء  يررى جحيررر  

 . الدي قضع  ييوا  وقد امدد ةكم الدول  األغيبي  ةدى قيام الدول  الفارمي . وضمع إلى دول  األغالب 
 
 (:م   1145 -1162/ ها 541 – 453) دولة المراب ين  -26

نسرب  إلرى قبيير  )داشرفين اليمدروني هرر بح امر  يوسرف برن 211دأسسع هذه الدول  في الماررب األقصرى سرن  
 .  يى وجوهوم فعرفوا بالميثمين( النداب)وكان رجالوا يشدون اليثام ( ري لمدون  البرب
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ليصرد  نر   ردوان ألفونسرو , أشربييي ميرك المعدمرد برن  براد د و  يوسف بن داشفين الميك المجاهد وقد لبى 
دمكرن مرن هرحم الميرك هر  يى رأس جيروش مرن البربرر و 214فاجداح البةر إلى األندلس سن  قشدال  السادس ميك 

 . وخضعع بعدها دويالع رواهف الميوك لسيران المرابرين(. الحالق )في وقع  شوير  جرع في سول  األسباني
المنصرررف إلررى لورروه وفرريوم الفدررى  خيفرر  ميرروك مررن أبناهرر  فرريوم( هررر100)سررن  يوسررف بررن داشررفين وبعررد وفررا  
ولرم يخرل األمرر مرن نرحاع بيرنوم فأخرذع الدولر  فري االنويرار ورمر  بورا الموةردون , الداصررالةد  الماجن وفيوم 

 .يوسف بن داشفين هر في  ود يخر ميوكوا إسةاق بن  يي بن داشفين ةفيد 125فاسدولوا  ييوا سن  
 

 ( :م  1251 -1145/ ها 663 -541)الموحدون  -25
ومورنوررا فرري الجنرروب الشرررقي مرررن ( حنادرر  البربريررر )مررن قبييرر  , دندسررب هررذه الدولرر  إلررى مةمررد برررن دررومرع

ولمرا , قد د ا إلى مذهب الدوةيد فعرف أصرةاب  بالموةردين وديدرب بالمورديابن دومرع وكان . المارب األقصى
فأخرذ يايرر  يرى المررابرين ودمكرن , هر خيف  في د ود  ديميذه المدررب إلير   برد المرؤمن برن  يري142دوفي سن  
فررري الماررررب األقصرررى وأقرررام دولرررر   وأحال دولررر  المرررررابرينمرررراكش هرررر مرررن االسررررديالء  يرررى مدينررر  125فررري  رررام 
 . ليموةدين

هررر اجدررراح البةررر إلرررى 111ففرري  رررام . وقررد اشررددع قرررو  الموةرردين فررري  وررد ابنررر  أبرري يعدرروب يوسرررف األول
 . األندلس وأخض  بوا من ظل مواليا ليمرابرين كابن مردنيش وابن غاني 

يعدروب المنصرور وفري  ورده بيارع دولر  الموةردين أوجورا فري أبرو يوسرف هر خيف  ابنر  190ولما دوفي سن  
هرر فري 145وكران يخرهرا  رام  األسربانفدرد اجدراح البةرر إلرى األنردلس  رد  مرراع صرد فيورا  ردوان , العح والمنع 

الدي جرع من الحالق  أةيا فيوا وقع   و( كاألرا)ع بوقع  الوقع  الدي هحم فيوا ألفونسو الثامن هحيم  منكر  و رف
 . هر214قبل  ام 

مةمررد وفري  وررده أخررذع الناصررر لردين ا  هررر خيفرر  ابنر  141يعدروب المنصررور سرن  أبرو يوسررف ولمرا درروفي 
في معارك هرحم فيورا وكران أشردها وقعرا ديرك الدري جررع سرن   األسبانفدد اشدبك م  , دول  الموةدين في االنويار

برري أ)وددابعررع هررحاهم الموةرردين بعرردها فرري  وررد أخالفرر  منوررا هحيمرر  وقعرر  ( العدرراب)هررر والدرري  رفررع بوقعرر  104
 . هر152سن  ( دانس

هررر فرري  وررد يخررر ميرروكوم 119ولررم يرررل  وررد الموةرردين بعررد ذلررك فدررد اسرردولى بنررو مرررين  يررى دولرردوم سررن  
 . إدريس الميدب بأبي دبوس
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 ( :م  1451  -1251/ ها  355 -663) رين دولة بني م  -23
( جماسر يس)المديمر  فري منردر  , من قبيير  حنادر  البربرير  بد الةق المريني دندسب هذه الدول  إلى مؤسسوا 

لةررق بدبييدرر  إلررى بررالد الريررف مندجعررا وأخررذ يايررر  يررى منررارق هررر دةررول  بررد ا150ففرري  ررام . بررالمارب األقصررى
هر في معرك  هحموم فيورا ودوالرع بعرد ذلرك هرحاهم الموةردين ةدرى درم لبنري مررين 154الموةدين والددى معوم سن  

 .هر911هر وقد امددع دول  بني مرين في المارب األقصى إلى سن  119إحال  دولدوم سن  
  

  ( :م  1555  - 1235/ ها 862-633)  ي لبد الواددولة بني  يان من بن -28
ففري  رام . مرن بنري حيران بديمسران, العبردوادييامراسرن برن حيران دندسب هذه الدول  إلى مؤسسوا أبي يةيى 

وخضرعع بضر  سرنين ليسرياد  ( الجحاهرر)دولدر   يرى إفريدير  الوسررى هر اسرددل يامراسرن بديمسران واشردميع 111
 . هر414المريني  وامدد  مرها ةدى اسدولى  ييوا العثمانيون سن  
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  (:م 1534 - 1225/ ها  841 -625)  دولة الحفصيين -31

دولرر   وكرران أبررو حكريررا مررن  مررال, دندسررب هررذه الدولرر  إلررى أبرري ةفررم  مررر بررن أبرري حكريررا يةيررى الوندررادي
هرر 195وقامع بين أخالف  خصوماع اندسمع بسرببوا الدولر  سرن  , هر141الموةدين بدونس ثم اسددل  نوا سن  

وامدردع إلرى أن اسردولى  ييورا العثمرانيون سرن  , بالمارب األوسرر( بجاي )ودول  في دونس دول  في : إلى دولدين
 .هر425
 

 
 

 :الدولة اتسالمية في االندلس( د ) 
 

 ( :م 1452 -513/ ها 385 -82)   االمويين في االندلس  دولة -31
وموسررى بررن رررارق بررن حيرراد هررر بديرراد  44اجدرراح المسرريمون البةررر مررن المارررب األقصررى إلررى األنرردلس  ررام 

 . ريدي  إلى دول  بني أمي  بدمشقنصير وخضعع م  ما فدأ من بالد شمال إف
 (  :ها 152 -133)لبد الرحمن الداخل  -1

دمكرن  برد الررةمن برن معاوير  برن هشرام برن , ولما اندضى  ود األمرويين بددرل مرروان الثراني يخرر ميروكوم 
( نفح )  ودوج  مدخفيا إلى المارب الجها إلى قبيي,  بد الميك بن مروان أن يفيع من قبضدوم وأن ينجو من الددل
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فجراءه دأييردهم , أخذ يكادب من ظل من أهل األنردلس  يرى والهر  لبنري أمير , فيما ارمأن إلى نفس . وفيوا أخوال 
 . لددوم 
ونررحل , ومعرر  جمرر  مررن العرررب والبربررر, هررر اجدرراح  بررد الرررةمن البةررر519وفرري شررور ذي الةجرر  مررن  ررام  

فدخيوا بعد أن قضرى  يرى أميرهرا يوسرف برن  برد ررب  قودوج  إلى , وانضم إلي  من كان يرقب قدوم , األندلس
ومرررن ثرررم د ررري  برررد الررررةمن بيدرررب , المعدمرررد مرررن قبرررل الخييفررر  العباسررري أبررري جعفرررر المنصرررور, الررررةمن الفورررري

 (. الداخل)
وفيوم الرامعون باالسددالل , دمكن  بد الرةمن من الدضاء  يى الثوراع الدي أثارها المؤيدون لبني العباس

 -هررر 515)فجرراء بجيوشرر  سررن  , ميررك الفرنجرر , ومررنوم مررن اسدنصررر بشررارلمان, يوم مررن أقرراليم ومرردنبمررا فرري أيررد
ولررم يصرررف  بررد الرررةمن انشرراال  بدمرر  ديررك الثرروراع . ولكنرر  لررم ييبرر  أن  رراد بعررد أن فشررل فرري ةميدرر , (م 115

  اجدرذبع إليورا مشراهير الرذي أصربأ جامعرقرربر  فدرد أنشرأ جرام  ,  العمرراناإلدار  و الدي دوالع ريي  ةكم   ن 
 .  يماء المشرق 

 (  :ها  131 -152)هشام بن لبد الرحمن الداخل  – 2
, فثار  يير  أخرواه سرييمان و برد ا ,  فخيف  ابن  هشام األول بعود من أبي   هر514دوفي  بد الرةمن سن  

م مرن صرد هجمراع ميروك الفرنجر  وقرد دمكرن هشرا. وامددع ثوردوما إلرى  ورد ابنر  الةكرم األول,  يناح ان  اإلمار 
قرربر  وجردد بنراء الدنررر   يرى نورر , المهذنر قرربر  وأضاف إلى جام  , واسدولى  يى بعض قال وم وةصونوم

 . هر500ألندلس قد بناها سن  أمير االسمأ بن مالك وكان , (الوادي الكبير)المعروف باسم 
 ( : ها  216 -131)الحكم بن هشام   – 3

هر وخيف  ابن  الةكم األول بعود من أبي  فدم  ثور   مي  سييمان و بد ا  بددل 590دوفي هشام األول سن  
 . الثاوروغحا بالد الفرنج  وصد  دوانوم  يى , وقضى  يى ما نشب من فدن, األول واسدسالم الثاني

 ( :ها 233 -216) بن الحكم ( الةاني ) لبد الرحمن – 4
فرري  وررده ثررارع فدنرر  بررين . هررر فخيفرر  ابنرر   بررد الرررةمن الثرراني بعوررد مررن أبيرر 401درروفي الةكررم األول سررن   

فسرميع , وأقرام مكانورا مرسرى ليسرفن( دردمير)فدمعوا الةكرم وأمرر بوردم , (ددمير)المضري   يى منرد   اليميني  و
 . وداب  غحو الممالك النصراني رييري   صيان أهل  وأخمد, (مرسي )

 ( :ها  253-233)بن لبد الرحمن ( االول)محمد  – 5
فرري  وررده ثررار المولرردون . فخيفرر  ابنرر  مةمررد األول بعوررد مررن أبيرر , هررر419درروفي  بررد الرررةمن الثرراني سررن   

فدن  اندوع ( اييوخيو)ثار الراهب وأ(. جييد )ودةالفوا م  ميك رييري  وثار  يي  أهل , بح ام   مر بن ةفصون
ونشرربع برين مةمررد وبرين ميرروك النصرارى ةررروب اندورع بايبدرر   يريوم واالسررديالء  يرى كثيررر مرن قال وررم . بددير  

خشرخاش )السرواةل األندلسري  ودرولى قاهرد البةرير  األندلسري  ( الفرايكون  -النورمران )في  ورده هراجم . وةصونوم
 . رردهم( بن سعيد
 ( :ها  255-253) محمد  المنذر بن – 6

 . ولم يرل ةكم  سوى سندين, هر وخيف  ابن  المنذر األول411دوفي مةمد األول سن  
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 ( : ها311  -255) لبد اهلل بن محمد  – 5
وددابعرع فري  ورده ثروراع  أشربييي ثرار  يير  أمرراء . هر وخيف  أخوه  بد ا  بن مةمد411دوفي المنذر سن  

 . ا و شرين سن المولدين ورال ةكم  خمس
 : (351-311)خليفة االندلس لبد الرحمن الناصر  – 3
ةررين انوررارع سررير  , وديدررب بيدررب الخالفرر , (الثالرر )درروفي  بررد ا  بررن مةمررد فخيفرر  ةفيررده  بررد الرررةمن   

وكرران أسررالف  يديدبررون بيدررب , وهررو أول مررن ديدررب بيدررب الخالفرر  فرري دولرر  األمررويين باألنرردلسباررداد الخييفرر  فرري 
وقرد بيارع الدولر  األموير  . امدد ةكم  خمسون سن  أمضاها فري قمر  الثروراع وفري ةروبر  مر  الفرنجر (. إلمار ا)

المداخمر  الثارور ففري الدرو  كران لورا السريرر  الكامير   يرى برالد . في  وده مندوى رفعدوا في الدو  والعيم والعمران
ونفسررع بوررم  يررى , قصررادها مررن أ ررالم المشرررق وكثررر, مةجرر  العيمرراءقرربرر  وفرري العيررم أصرربةع , لرربالد العرردو

وصررب فيوررا  بدريرر  العرررب فرري الوندسرر  والبنرراء والحخرفرر  الحهررراء وفرري العمررران بنرري  بررد الرررةمن مدينرر  . باررداد
الناصررر لرردين )وقررد أضرراف إلررى لدررب الخالفرر  لدررب . فجرراءع أ جوبرر  الحمرران وييرر  مررن ييرراع الفررن الرفيرر , العجيبر 

 . فكان يعرف ب , (ا 
 ( :ها 366 -351)المستنصر باهلل الحكم بن لبد الرحمن الناصر  – 8

المسدنصرر )بعورد مرن أبير  وديدرب بيدرب ( الثراني)هرر فخيفر  ابنر  الةكرم 110سرن   بد الرةمن الناصرر دوفي 
فري  ورده أغرار . وقوررهم وصرد هجمرادوم( نافرار)و ( ليرون)و ( قشردال )فةرارب ميروك , أبير  وقد سار سرير , (با 

وغصررع بوررم , احدةررم العيمرراء  يررى بابرر .  يررى السررواةل األندلسرري  ليمررر  الثانيرر  فصرردهم( الفررايكون  -النورمرران )
ةرروع أربعماهرر  ألررف وقررد أنشررأ مكدبرر  , ودرجمررع إلررى العربيرر  كدررب كانررع دورردى إليرر  مررن أبررارر  الررروم, مجالسرر 

ولم يكن , بينما كان الجول يسود أوروبا, ولم يكن من أهل األندلس في  وده من ال يعرف الدراء  والكداب , مجيد
 . فيوا من يعرف الكداب  والدراء  إال الدييل

 ( :ها 366) هشام بن الحكم  – 11
بعورد مرن أبير  وديدرب بيدرب ( الثراني) هرر وخيفر  ابنر  هشرام111المسدنصر با  سرن  ( الثاني)دوفي الةكم  -

البشكنسري   رن ( صربأ)وكران العورد إلير  بإصررار أمر  . ولم يكن قد دجاوح الةادي   شر  من  مرره, (المؤيد با )
وقد اسدراع هذا الةاجب أن يندحع السير  من الخييف  . حوجوا الةكم وبدأييد ةاجب الدصر مةمد بن أبي  امر

 .ن يديم الدول  العامري  بح امد الداصر وأن يسددل بوا وأ
  الدولة العامرية: 

كما قضى  يى نفوذ الروحير  ثمران المصرةفي , أم الخييف  ( صبأ) يى نفوذ   ضم ابن أبي لامر - 11
وألحم  اإلقام  في الدصر وأ د ل  مرا ييوري رفرال فري مثرل سرن  ويصررف   رن الدفكيرر , وةجب الخييف   ن الناس
, خمسرين وقعر  -كمرا يدرول المؤرخرون  -ةروبرا بيارع ابرن أبري  رامر خراض . ض  يير في غير ما أريرد لر  وفرر 

وأمرر  . وماع مدأثرا بجرراح أصرابد  فري يخرر ةروبر , ومن أجل ذلك ديدب بالمنصور, كدب ل  النصر في أكثرها
 .أن يوسد في الدبر  يى لِبَنَدْيِن صنعوما مما جم   يى وجو  من غبار جواد النصارى  
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وذلرك بإثرار  الضرااهن , ميوك الفرنج  لددال المسيمين بعد وفا  ابن أبي  امر وقيام دول الرواهفدةالف ثم 
كثيررا , الذين كانوا يفرضرون  يرى مرن أ رانوه مبرال  كبيرر , بين ميوك ديك الدول واسدنجادهم بميوك وأمراء الفرنج 

 . منوا ويندوي األمر باالسديالء  يى مميكد  وررده, ما كان يعجح  ن أداهوا
فخيفر  فري الةجابر  , بعد سب  و شرين  اما من دايبر   يرى الةكرم( المنصور) توفي ابن أبي لامر - 12

وظرل الخييفر  هشرام مةجوبرا  رن . وسار فري دردبير الميرك سرير  أبير , (المظفر با )وديدب بيدب , ابن   بد الميك
 . الناس وقد بي  من العمر سبعا وثالثين  اما

فرأخرج ( شرنجول)هرر فخيفر  فري الةجابر  أخروه  برد الررةمن الميدرب بيدرب 144سرن   الملكتوفي لبد  - 13
برراألمر ثرراروا قرربر  ولمرا  يررم أهررل . فكدررب لرر  برذلك  ورردا, هشراما مررن معددير  وأكرهرر  أن يوليرر  الخالفر  مررن بعرده

وبررايعوه وديدررب  بررد الرررةمن الناصررر  يررى  بررد الرررةمن واجدمعرروا  يررى أمرروي يررد ى مةمررد بررن هشررام مررن أةفرراد 
 . وب  اندوع دول  بني  امر( شنجول)بمةمد المودي ودمكن من قدل 

 : (محمد المهدي وسليمان المستعين)لود  الخالفة إلم بني أمية 
اع وأ يررن لينرراس وفادرر  وأخرررج لوررم جثرر  شررخم واد ررى أنرر  مرر حجاا  محمااد المهاادي هشاااما المةيااد - 14

لم ييب  أن ثار  يى مةمد المودي ابن  م ل  يد ى سييمان بن الةكم و .  شبي  ب  وصيى  ييوا ودفنوا باةدفال
وقد اسدعان كل منوما بميرك مرن ميروك . والدف ةول  البربر, ابن سييمان بن  بد الرةمن الناصر وناح   الخالف 

وكران ذلرك قرربر  ودخرل سرييمان إلرى ( الموردي)دمع الايب  لسييمان بن الةكم وقدرل مةمرد  وفي الةرب, الفرنج 
فدنرراحل لسررييمان  ررن الخالفرر  وبايعرر  وديدررب بيدررب , وكرران ةيررا( المؤيررد)وأةضررر هشرراما ( هررر204 - 200)سررن  

 .  (المسدعين با )
 مراء البربرر الرذين نصرروه إقرا راع وقرد أقرر  المسردعين ح . واخدفى بعد ذلك المؤيد وقيل أن المسدعين قدي 

, وبرذلك انفررر  درد الدولر  األموير قرربر  فأ ين بدي  الروال  اسردداللوم وانفصرالوم  رن , في جنوب األندلس وشرق 
يةكم كرل راهفر  منورا ةكرام سريكوا , الصدالب  وقامع  يى أنداضوا دويالع مسددي  لرواهف من العرب والبربر و

ودعاقرب  ييورا , مكاندوا كعاصم  واسردوع مر  دول الرواهرفقررب  الرواهف وفددع  مسيك الميوك و رفوا بميوك
 . ةكام من أصول  ربي  منوم أدارس  من بني ةمود ومنوم من بني جوور ومنوم بدايا من بني أمي 

 : ر بة  يام دولة بني حمود في 

 : (  يي بن ةمود اإلدريسي والداسم بن ةمود ويةيى بن  يي بن ةمود)
 يررري برررن ةمرررود اإلدريسررري  ييررر  واسررردنجدوا بررراألمير قرربررر  سررراءع سرررير  المسررردعين برررا  فثرررار أهرررل  - 15
ين وقدررل المسرردعقرربرر  فرردخل , هررر مرر  جرريش مررن البربررر201فاسرردجاب لوررم ودوجرر  سررن  , (سرربد )أميررر , الواشررمي

فخيفر  أخروه , هرر209وكران شرديدا  يرى مماليكر  فاغدرالوه سرن  , (المدوكرل  يرى ا  الناصرر لردين ا )ولدب نفسر  
 (. المأمون)وديدب بيدب , الداسم ابن ةمود
المعديري )هرر ثرار  يير  البربرر وخيعروه وولروا ابرن أخير  يةيرى برن  يري اإلدريسري وديدرب بيدرب 251وفي سن  

ثم إنوم خيعوا ( أمير المؤمنين)فبايعوه وديدب بيدب الداسم بن ةمود خيع  البربر وأ ادوا  م   ولم ييب  أن(. با 
 . الداسم وأ ادوا ابن أخي  يةيى ليمر  الثاني 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=350#n1697
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 لود  الحكم إلم بني أمية: 
 ( المعدد, دكفيالمس, المسدظور) 

ابن هشام بن  بد الجبار ( الخامس)يةيى بن  يي وبوي  أموي يد ى  بد الرةمن قررب  خي  أهل  - 16
هررر 251ولررم ييبرر  سرروى شررور ونصررف مررن  ررام , (المسرردظور بررا )بررن  بررد الرررةمن الناصررر خييفرر  وديدررب بيدررب 

ا  برن  برد الررةمن الناصرر وديدرب بيدرب  ابن  بد الرةمن بن  بيد( الثال )ةدى خي  وبوي  أموي يد ى مةمد 
ابرن مةمرد برن  برد ( الثالر )وبعد أرب  سنواع من واليدر  خير  وبوير  أمروي يخرر يرد ى هشراما , (المسدكفي با )

بسوء دصرف  فخيعوه وأخرجوه من قررب  وقد ضاق أهل ( المعدد با )الميك بن  بد الرةمن الناصر وديدب بيدب 
 . اندرضع دول  بني أمي  في األندلس هر وب 244سن  قررب  

  : ر بة يام دولة بني جهور في 
فدرام بدردبير األمرور إلرى أن مرراع ,  يريوم الرروحير أبرا الةرحم برن جورورقرربر  ولرى أهرل المعدرد برا  بعرد خير  

هرر فأ دبر  214ةدرى خيعر  أهيورا سرن  قرربر  ومرا حال  يرى , ف  ابنر  أبرو الوليرد مةمرد برن جورورهر وخي211سن  
 . فأساء السير  فأخرجوه  نوا, ابن   بد الميك

  :أشبيليةإلم  ر بة ضم 
فميكورا وحالرع قرربر   يرى أشربييي  أميرر المعدمرد برن  براد هر حةف 219بعد خي   بد الميك بن جوور سن  

 . قررب دول  بني جوور ومعوا دول  
  دولة المراب ين في االندلس: 

واسدخيصروا مرن بنري ذي النرون و درد رييرير   يرى ( ليرون)هرر اسردولى ألفونسرو السرادس ميرك 211في  رام 
,  بيوسرف برن داشرفينالمعدمرد برن  براد فاسدنجد أميرهرا , أشبييي  يى  ةيفا م  ميوك األقاليم المسيةي  لالسديالء
فأنجرده وقردم إلرى األنردلس  يرى رأس جريش مرن البربرر وقادرل ألفونسرو , أمير دول  المرابرين في المارب األقصى

هرر 214رجرب سرن   54وذلك فري برييوس بالدرب من , رك  شوير  جرع في موق  يعرف بالحالق ومةالفي  في مع
 . األسباني في موقع  مشوود  من أيام اإلسالم واندوع بنصر المرابرين وسةق الجيش 

وبعد هذه الموقع  أخذ المرابرون يسدولون  يى دول الرواهف واةد  بعد أخرى وينفون ميوكورا إلرى الماررب 
وقررد دامررع دولرردوم ةدررى قضررى  ييوررا الموةرردون . قرربرر ى وأقرراموا فرري األنرردلس دولرر  ليمرررابرين  اصررمدوا األقصرر

 . بح ام   بد ا  بن دومرع
 دول  الموةدين في األندلس 

, وقرد أرمر  اضرمةاللوا ميروك النصرارىيوسرف برن داشرفين اضمةيع دول المرابرين في األندلس بعرد وفرا  
 األسربانهر والدةمروا مر  121فسارع الموةدون إلى صدهم ودخيع جيوشوم األندلس سن  , فدةالفوا ليدضاء  ييوا

 . واندصروا  ييوم نصرا مبينا( األرك)في معرك  ضاري   رفع بمعرك  
والددرروا مرر  جرريش , جمعرروا لوررا قررواهم وةشرردوا جيوشرروم, كرر  أخرررىبعرردها يعرردون العررد  لمعر  األسرربانوقررد أخررذ 
 . لألسبانوكانع معرك  فاصي  دم فيوا النصر ( العداب)هر في معرك   رفع بمعرك  104الموةدين سن  

 : نهاية دولة الموحدين في االندلس

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=428#n2072
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ولررم دررأع سررن   ناألسررباوأخررذع قوا ررد األنرردلس دسرردر فرري يررد , برردأ مصررير األنرردلس يودررحالعدرراب بعررد معركرر  
ثرم . فدد ثبدع خيرف ةصرونواغرنار  أما . مرسي  في أيديوم بينسي  وداني  و وقررب  هر ةدى سدرع دول  122

 أسررربانيافررري مسررريمين وبسررردوروا اندورررى ةكرررم ال( م 5244)هرررر 941سرررن   األسررربانانورررارع مداومدورررا وسررردرع بيرررد 
 . بعد ةكم دام ثمانماه   امدوم ودالع دول
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 خ سقو  أهم المدن االندلسية تاري: 

   Pmpalone                                بمبيون  : م 129 /هر  510
  Barcelona                            برشيون  : م 491 /هر  112
  Santiago                                   ساندياغو: م 441 /هر  191
                                           Leon ليون : م 5004 /هر  144
  Salamanca                               سيمند  : م 5011 /هر  221
  Colambra                                قيمرب  : م 5012 /هر  211
  Barbastro                   بربشدر: م 5011 /هر  211
  Madrid        جرير       م: م 5092 /هر  211
  Toledo                    رييري  : م 5091 /هر  211
                                        Huesca وشد : م 5041 /هر  294
                                        Tudela دريي : م 5552 /هر  101
                                Zaragoza سرقسر : م 5554 /هر  154
                                        Cuonca قوند       : م 5511 /هر  121
                   Silves                               شيب: م 5514 /هر  191
  Merida                                     مارد  : م 5444 /هر  154
  Badajos                                 برييوس : م 5444 /هر  141
  Mallorca               ( من جحر الباليار)ميورق  : م 5410 /هر  149
 Ibza                      يابس : م 5411 /هر  114
  Cordoba                   قررب : م 5411 /هر  111
  Tolavera                            ريبير : م 5411 /هر  111
  Denia                        داني : م 5419 /هر  111
                                      Cartagena قرراجن : م 5424 /هر  120
  Denia داني : م 5421 /هر  125
  Murcia مرسي : م 5221 /هر  125
  Jaen  جيان: م 5421 /هر  122
  Lisbaana  لشبون : م 5421 /هر  121
                                                Jativa شارب : م 5421 /هر  121
  Sevilla          إشبييي : م 5429 / 121
  Lerida           الرد  : م 5424 /هر  121
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  Huelva   ولب : م 5414 /هر  115
  Nibela          لبي : م 5414 /هر  115
  Cadis         دسقا :م 5414 /هر  115
  Menorca               ( بدي  جحر الباليار)منورق  : م 5491 /هر  191
                                      Giraltar جبل رارق: م 5150 /هر  104
                                                  Ceuta سبد : م 5251 /هر  959
  Ronda رند : م 5291 /هر  940
  Malaga مالد : م 5291 /هر  941
  Cudix                 وادي يش: م 5299 /هر  942
                                            Almeria المري : م 5299 /هر  942
  Granada                   غرنار : م 5244 /هر  949

 
 

************* 
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 أعمار الدول اإلسالمية 

 

 : ال دعالىق
   ا َداَء َوهللان َْ مأ شا كا نأ يَن آَمناوا َوَيتنخ َذ م  ا النذ  لََم هللان َن النناس  َول َيعأ ا َبيأ َْ لا اما ناَداو  َين ينَ َوت لأَك األأ ال م     ال ياح به الظن

 (520.يل  مران )
 

ماا شااء اهلل أن النباو  فايكم  تكون ) :أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قرال: و ن ةذيف  رضي ا   ن  
  ةام ,فتكون ما شااء اهلل أن تكاون, ةم تكون خالفة للم منهج النبو   .يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعهاتكون ةم 
اهلل إذا شاء أن   يرفعها  ةم تكون ملكا لاضا فتكون ما شاء اهلل أن تكون ةم .اهلل إذا شاء أن يرفعها  يرفعها
ةام تكاون خالفاة  .ماا شااء اهلل أن تكاون ةام يرفعهاا إذا شااء أن يرفعهاا   جبريا فتكونملكا ةم تكون  .يرفعها 

 .رواه مسيم ( . للم منهاج النبو  ةم سكت
  

, ةام جبرياة.. ملك لضاو  ..إنها ةم ةم)  : من ةدي  أنس رضي ا   ن  قال: بن ةماد الوفي رواي   
  (.!! ةم   واغيت

 .( إنها ستكون ملوك ةم جبابر  ةم ال واغيت ):  بن مالك قال  ن شور بن  ري   ن أنسوفي رواي  
 

 (.  اما 55)  ........................... هر 55 -5 .................. :الدولة النبوية 

 (. اما  10)  .......................... هر 25-55 .......... : دولة الخلفاء الراشدين

 .(  اما 40)  ........................ هر514 -24 ........... : دولة الخالفة االموية
 (.  اما 142) ....................... هر111 -514 .......... : يةالعباسالخالفة دولة 

 
 : بحسب تسلسل تاريخ قيامها..  مية المستقلةأعمار الدول اإلسال

 

 (.أ وام 901) ......... هر941 –519 ......... : دول  بني أمي  في األندلس م  دول الرواهف -5
 (أ وام 511) ........ره 441 -520 ................ : المارب األقصى  -الدول  المداري    -4
 (أ وام 521) ....... هر 441 – 514 ................... : الجحاهر/ داهرع –الدول  الرسدمي   -1

 ( أ وام 401) ....... هر 111 – 514 ............... :  -قصى المارب األ –دول  األدارس   -2
 ( أ وام 154) .........هر 144-511 ......................... :  -  مان –الدول  اإلباضي   -1
 (أ وام 554) ....... هر 441 – 592 .......................... :  -دونس –الدول  األغيبي   -1
 (  22 أ وام) ........هر 449 -412 .............. :   -إيران /سجسدان  –الدول  الصفاري   -1
 (  24 أ وام) ........هر 449 -411 ................. :  -مصر والشام  –الدول  الرولوني   -9
 ( 549 أ وام) ........هر194  -415 ...... :  -ما وراء النور و ربرسدان  -الدول  الساماني  -4
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 (أ وام 500) ........هر 144 -444 ............... :  -الموصل والشام  –الدول  الةمداني   -50
 (أ وام 504) .........هر149 -441 .................. : -الخيي  العربي  –الدول  الدرامر   -55
 (أ وام 414) ....... هر 111 – 449 ................... : -مصر والشام   -الدول  الفارمي  -54
 (أ وام 11)  ....... هر 119 – 141 ........................ : -مصر  –الدول  اإلخشيدي   -51
 ( اما 551) .......هر 221 - 112 ..................... :  -بالد فارس  – دول  بني بوي  -52
 (أ وام 514) .........هر111 -111 ................ : -أفاانسدان والوند  –الدول  الاحنوي   -51
 (أ وام 514) .........هر112 -245 ................... : -اليمن / حبيد  –دول  بني نجاح  -51
 (. اما 512) ....... هر 191 – 244 ........... : -المشرقفي بالد الري   –دول  السالجد   -51
 (. اما 19) .......هر 109 - 210 ............................. :الشام دول  السالجد  في  -    
 (. اما 411) .......هر 101 - 210 ........................ : دول  السالجد  في األناضول -    
 (أ وام 511) ..........هر154-214 ....................... : -أفاانسدان والوند  –الاوري   -59
 (541 أ وام) ..........هر121-210 ...................... :  -اليمن / صنعاء -الصييةي  -54
 (. اما 44) ...... هر  120 – 229 .............. :  -المارب األقصى  –المرابرين  دول  -40
 (. اما 521) ....... هر  151– 210 ............. خوارحم/ما وراء النور –الدول  الخوارحمي   -45
 (.أ وام 104)  ...... هر  904 – 100 .................... : (وماردينيمد في )الدول  األرددي   -44
 (. اما 522) ......هر  110 - 151 ....................... : (في الموصل)الدول  األدابكي   -41
 (. اما 19) ......هر  114 - 125 .......................... : (في الشام)دابكي  الدول  األ - 
 (. اما 511) .....هر  119 - 151  ......... : -بفاس/  المارب األقصى – دول  الموةدين -42
 (. اما 94) .....هر  129 - 112  ............................. :الدول  األيوبي  في مصر -41
 (. اما 94) ........ هر115 – 114 ............................ :الشام الدول  األيوبي  في  -     

 (. اما 114) ....... هر 411 – 141 ............................. : دول  بني ةفم بدونس -41
 (أ وام 400) ..........هر941-141 .......................... : دول  بني رسول في اليمن  -41
 (. اما 144) هر 414 – 111:  بديمسان بن  بد الواددول  بني حّيان  -49
 (. اما 522) .....هر  144 - 129  ........................... : -مصر  -دول  المماليك  -44
 (. اما 412) ..... هر  441 – 114  .......................... : الخالف  العباسي  في مصر -10
 (. اما 414) ..... هر  915 – 119  ............ : - فاس/المارب األقصى دول  بني مرين  -15
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 : أسباب انهيار الخالفة اإلسالمية

 :أهموالعل من . يعود انويار الخالف  اإلسالمي  إلى  د  أسباب 
 :إلم النظام الملكي الوراةي نظام الخالفة تحول  –أوال 

اع مرةيرررر  الميررررك وبررررد.فرررري األسررررر   لمررررا اندديررررع الخالفرررر  إلررررى بنرررري أميرررر  برررردلوا نظررررام الشررررورى بنظررررام اإلر 
وبالدو  لمن , دد  ود معاوي  بالخالف  من بعده البن  يحيد واندحع البيع  ل  بالمال لمن يخض  ليمالف. العضوض 

, ادسر  بعرد ذلرك نرراق الخيفير ثرم . مرن بنري أمير   إلى بني مرروان ابرن الةكرم, اندديع الخالف  ثم , يخض  بالدو 
 برد كمرا فعرل , من أبناه  يدوارثونورا واةردا بعرد يخرر بالدرديرب الرذي يدررره فأصبأ الخييف  يعود إلى ابنين أو أكثر

وقرد دوسرر . الوليد ثم سييمان ثم يحيد ثم هشرام:  بن الةكم فدد  ود بالخالف  من بعده إلى أبناه الميك بن مروان 
 . بين سييمان ويحيد بعود من سييمان مر بن  بد العحيح 

واسررددر نظررام الخالفرر  فرري الدولرر  اإلسررالمي  بعررد ذلررك  يررى نظررام اإلر  وأصرربةع البيعرر  رسررما شرركييا يدبررل 
العدراق لكري  ودؤخذ  ييوم األيمان المايظ  م  الةيف بالرالق و, راء والعيماءيدددموم األمراء والكب,  ييوا الناس

وفررري العصرررر العباسررري الثررراني لرررم يعرررد أةرررد يبرررالي بالبيعررر  بعرررد أن أصررربأ مصرررير الخالفررر  بيرررد . ال يدةييرررون منورررا
 :ما مفسددان أساسيدان وهوقد دردب  يى وراث  الخالف  . من الداد  األ اجم من فرس ودرك  المدايبين
 . وظاهر  االسدبداد والظيم.  ميك الصراع من أجل ال 
 :الملكالصراع من أجل  - 1

ومرن صررا اع  , وقد امدألع كدب الداري  المخديف  بصور كثير  مرن صررا اع األسرر المدعردد   يرى الميرك 
 ..الدصور داخل األسر  الواةد   يى والي  العود 

مررن برراب سررد برراب محيررد مررن  , فرر  موقررف المسرريم برراألمر الواقرر وقررد وقررف الفدورراء مررن نظررام اإلر  فرري الخال
ثم أجاحوا أن يعود بالخالف  لعدد من أبناه  , فأجاحوا ليخييف  أن يعود بالخالف  إلى ابن  أو إلى ابن أخي  , الفدن 

, ان فراجراةدى لو كر, والسيف  خالف  من ينال الخالف  بالاصب قبيوا كذلك , يدوارثونوا  يى الدرديب الذي يدرره
وبررذلك يرردخل فرري برراب اإلجرراح  جميرر  الخيفرراء والميرروك واألمررراء الررذين شررميدوم . لكرريال يبيررع المسرريمون بررال خييفرر 

 . البر منوم والفاجر .أو الدايب , قا د  اإلر 
 : ظاهر  االستبداد والظلم - 2

دؤخرذ بالرغبر  أو , ا شركيياوأصربةع البيعر  رسرم, لما انددل نظام الخالف  من قا د  الشورى إلى نظام اإلر 
 . الرهب 

وقرررد نشرررأ  رررن ذلرررك انةرررراف  رررن خرررر  . يدصررررف  يرررى هرررواه, مريدرررا ال رقيرررب  ييررر صرررار سررريران الميررروك 
 . اإلسالم ودعريل لجدوى فريض  األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر

قرد وليرع  يرريكم إنري , أيورا النراس : "خرراب أبري بكرر ةرين درولى الخالفر  فدرالفيرم يعرد األمرر كمرا جراء فري 
ن رأيدمروني  يرى باررل فسرددوني, فرإن رأيدمروني  يرى ةرق فرأ ينوني, ولسع بخيرركم أريعروني مرا أرعرع ا  . واى

وأضرعفكم  نرد الدروي , أال إن أقواكم  ندي الضعيف ةدرى أخرذ الةرق لر . فإن  صيد  فال را   لي  ييكم, فيكم
  " ةدى يخذ الةق من 
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ظراهر   هكرذا أدع و , ان  المريرق نشروب هرذا العردد الكبيرر مرن الثروراعوقد دردرب  يرى ممارسر  الخييفر  سرير
 . ك موارد الدول  وأضعفع قودواانوإلى إ, ةدجاج  يى الظيم واالسدبدادإلا

فريرق أراد الرردنيا فرردخل فرري دنيرا الخيفرراء ونررال ةظرر  : وقرد وقررف الفدورراء أمررام مشراهد االسرردبداد والظيررم فررريدين
 وفريق أراد اآلخر  وسرعى لورا فدنكرب  رنوم وصرمع  يرى مضرض. فاحداد منوم قربا ومنوم من حين أفعالوم, منوا
ويعدبر  مي   نده شواد  ,  لكيال يعمل في ظل ةكم جاهر فيسأل  ن , وأبى أن ينال  مال من والي  أو قضاء, 

 أبرو ةنيفر مرام ومن هرؤالء اإل. وهي من أسوأ شواداع الحور العميي  . ةسن سيوك من العالم ليةاكم أمام الر ي  
, ورراووس و األوحا ري وكي  برن الجرراح  وسفيان الثوري و بد ا  بن إدريس و بد ا  بن وهب و واإلمام أةمد 

فري ةرين أخرذ الربعض , غيررهم كثيررون  ...,  وسرعيد برن جبيرر, سعيد برن المسريب و , ومةمد بن أسيم الروسي 
وكمرا ةصرل , فخرج يدارع الرايان كما ةصل من اإلمام الةسين رضي ا   نر  , بعحيم  األمر والنوي العميي 

, ...وكمرا ةصرل مررن أةمرد برن نصرر الخحا رري فري  ورد الواثرق العباسرري, مرن الدرراء الرذين خرجروا  يررى الةجراج 
وصار قصارى موقف الصالةين ا دحال  .إحال  الظيم ألسباب يرول شرةوا ىولما لم دؤدي كل ديك المةاوالع إل

  . أو اال دحال  نوم إيثارا لسالم  الدين , والصدع بالةق , الدصور وةكاموا 
وييةق بوذا الفريق من دحهد ودصوف وأ رض  ن الدنيا وا دحل أهيوا وانصرف إلى  براد  ا  والدأمرل فري 

وبورذا الفريرق بردأ  ورد الدصروف . مدعدر  بيرذ  روةانير  ال دعردلوا لرذ  الةيرا  المادير فصفع نفسر  ورقرع وأ, ميكود 
 .كظاهر  رفض ليةيا  المدرف  واةدجاجا  يى شيوع الظيم واالسدبداد

وقررررد اشررررددع ظرررراهر  الظيررررم فرررري العصررررر العباسرررري الثرررراني ودضررررا فع مرررر  مضررررا ف  السررررير  بررررين الخيفرررراء 
الفصرررد وقرررر  األ ضررراء والةررربس فررري المررررامير  السرررمل والرررنف  وو ددرررل فدرررد أضررريفع إلرررى وسررراهل ال. والمدايبرررين
فكرران الخييفرر  أو الداهررد . والمرروع  رشررا وجو ررا والررررح دةررع أقرردام الفييرر  واإللدرراء فرري ةظيررر  السررباع, والدوسررير

 .المدايب يخدار لمن يددي  الميد  بإةدى هذه الوساهل 
كمرا كران ةرال بنري أمير  وبنري , م مرن الميرك العضروض وقد احدادع ظاهر  الظيرم ضرراو   نردما انددرل الةكر

كما كان ةال معظم ةكام الدايب وأمراء وميوك الدول المسددي  المدصرار   , إلى مرةي  الميك الجبري , العباس 
مررروا فرري , مضرريه  قيييرر  لميرروك وأمررراء صررالةينيكرراد ال يسرردثنى مررن ذلررك إال ومضرراع ..  يررى الميررك والسرريران 

 . كشوب المع   في سماء الظيم والظيماع , ر الميوك والسالرين سماء داري  أكث
العصررررر العباسرررري الثرررراني إلررررى نشررررار الدصرررروف والدفرررراف العامرررر  ةررررول منررررذ وقررررد أدى اشرررردداد ظرررراهر  الظيررررم 

وييدمسررون فرري جرروارهم الصرربر  يررى اةدمررال الظيررم ودعحيرر  الررنفس , يجرردون العررحاء  نرردهم واالرمهنرران, المدصرروف 
بعرد أن احداد مر  األيرام افدررراق السريران والدررين  كمرا أخبرر رسرول ا  صريى ا   ييرر  , ...نددرام لورمبو يرد ا  اال

وجاء  صر الرواغيرع الرذي أخبرر  نر  سريدنا المصررفى صريى ا  , ةدى ما إذا دخينا داريخنا الةدي  . وسيم 
وصينا إلى , (اإلسددالل)وماع ما أسمي ثم ةك, منذ أواخر الدول  العثماني  ثم ةكوماع اإلسدعمار ,  يي  وسيم 

كما سيمر بعض شواهد ذلرك فري فصرول .وليس مجرد افدراق السيران والدرين , مرةي  دواج  السيران م  الدرين 
  . و  األمر من قبل ومن بعد . الكداب الالةد  إن شاء ا  دعالى ويسر 

 :العهد  اتماء وتدخلهن في شةون الحكم وواليةال واج من  -ةانيا 
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كذلك كران . النساء ومن أ راق  ربي   يفاعكانع حوجاع وأمواع الخيفاء في  ود الخيفاء الراشدين من شر 
 . خيفاء العود األموي

مرروان برن مةمرد  يحيد بن الوليد بن  برد الميرك و: ولم يشذ  ن الدا د  سوى اثنين من خيفاء بني أمي  هما
يخرر , وهي بنع فيروح بن يحدجرد برن كسررى( شاه فرند)يد فارسي  دد ى فأم يح , يخر خيفاء بني أمي , بن الةكم

 . بالمارب األقصى ( نفح )وأم مروان بربري  من قبيي  . ميوك الفرس 
 مررن فارسرري  وروميرر  ودركيرر  و, أمررا حوجرراع وأمورراع خيفرراء بنرري العبرراس فجمرريعون مررن الجررواري المةرررراع

كررذلك كانررع حوجرراع وأمورراع . والمورردي واألمررينأبررو العبرراس السررفاح  :باسرردثناء ثالثرر  مررنوم وهررم, أرمنيرر  وبربريرر 
أو المودا  إلى األمراء والخيفاء وفريون  عالمسدبيافدد كن من نساء النصارى , أمراء وخيفاء بني أمي  في األندلس

 .  األسبانوأمراء النصارى  من بناع ميوك
وهرررارون ( الورررادي)حوجررر  الموررردي وأم ولديررر  موسرررى الخيرررحران , ومرررن أشرررور النسررراء فررري دولررر  بنررري العبررراس

. حوجرر  المعدضررد وأم ولررده المددرردر( شرراب  )و, وأم ولررده المعدررح  حوجرر  المدوكررل (دبيةرر ال) صرربية  و , (الرشرريد)
) و. حوجرر  األميررر األمرروي  بررد الرررةمن الثرراني وأم ابنرر   بررد ا ( رررروب )ومررن أشررور النسرراء فرري دولرر  األنرردلس 

 (. المؤيد)األندلسي وأم ولده هشام الةكم المسدنصر حوج  الخييف  األموي  ( صبأ
سانشو )ابن  المنصور بن أبي  امر فدد دحوج , وقد جرى  يى هذه السن  الوحراء والةجاب وميوك الرواهف

وكان حواج  منوما لارض سياسي أريد من  الددوي , (ليون)ميك ( برمود الثاني)ثم دحوج ابن  ( نافار)ميك ( الثاني
المعدمد برن ودحوج . بمن صاهروه  يى أ داه  من ميوك يخرين أو  يى أمراء من المسيمين كانوا قد خرجوا  يي 

كرذلك كران شرأن الخيفراء . فعرفرع بالرميكير  ,  ( ابرن رميرك )أميرر إشربييي  جارير  مرن جرواري نخراس يرد ى  باد 
 . الفارميين

خالف  وانشداق هؤالء الجواري األمواع دورا في سياس  الدول  أدى إلى صراع من أجل الكثير من وقد كان ل
 . وكان ذلك من أسباب ضعف الدول  وانويارها, بين األخو  وأبناء العموم 

فكان الوحراء والكبراء يدفون  يى بابوا , من شأن في  ود حوجوا, حوج  المودي, من ذلك ما كان ليخيحران
لدرردخل فرري شررهون الدولرر  الخالفرر  أراد الةررر مررن شررأنوا ومنعوررا مررن ا( الوررادي)ولمررا دررولى ابنوررا موسررى . لةاجررادوم

 . كما قيل فعميع  يى قدي 
,  يررى أخيرر  المندصررر فرري واليرر  العوررد( المعدررح)حوجرر  المدوكررل أغرررع حوجوررا بددررديم ابنوررا ( قبيةرر  )وهررذه 

 . فكانع سبب قدل حوجوا المدوكل
ي ليداللر  ويكفر, المعدضرد وولري  ورده المددردر الكيم  العييا في قصرر مشاغبادوا و فدد كان لوا ( شاب)أما و 

 . قورماندوا دولع النظر في المظالم  ما ح موا من أن  يى ذلك 
منافسرر  (  بررد ا )لدرردف   ررن ابنوررا  بررد الرررةمن بررن الةكررم مررؤامر  لددررل حوجوررا  ةاولررع فدررد ( رررروب)أمررا و 
وقررد اكدشررف حوجوررا  برد الرررةمن المررؤامر  وداررابى  رن فعررل حوجدرر  وظررل مةدفظررا , فرري خالفرر  أبير ( مةمررد)أخير  

 .بإيثاره لوا ودلوا  يي  لفرر ةب  لوا
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لوالي  العود ولمرا يبير  الةادير   شرر  مرن ( هشاما)فدد فرضع ابنوا الةكم المسدنصر حوج  ( صبأ ) وهذه 
 .  مره

دفردن حوجورا بردلوا ودصربي  بجمالورا فينريرق فري الدارحل بورا بشرعر  رذب حوج  ابرن  براد ( الرميكي  ) وهذه 
جونرررا بمررراء الرررورود فصرررن  لورررل رينرررا لمرررا اشررردوع أن دعرررافس الررررين ةدرررى فررررش لورررا المسرررك والكرررافور مع, رقيرررق

   رررن أمرررور الدولررر  إلرررى لورررو أغررررى بررر  ألفونسرررو السرررادس الميرررك دصررررفف!! كفالةررراع رأدورررن مرررن نافرررذ  الدصرررر 
ثم اسدولى  األسبانفدف   ن  , ح يم المرابرينيوسف بن داشفين لوال أن أنجده , فوم باالندضاض  يي , اإلسباني

 ( .أغماد ) ليدرض الشعر في سجنونفاه إلى المارب األقصى م  حوجد  وأوالده .  يى ميك  
فيوم دداليدهن الدي نشرأن  ييورا ورفعرن  ندن أبناءهن بأخالقون ورسخوال ريب أن األمواع األجنبياع قد خي  

ودولى , وفيوم من  اش في نعيم الدصور فايب  يي  اليوو والمجون, ى سد  الةكم أبناء فيوم من لم يبي  الةيمإل
وصدق  مر رضي .  فاندادوا ألرما وم وأهواهوم وكانوا من أسباب انويار الدول , من وحراء وقاد , الةكم أ وان

 . ا   ن  
 : قال  مر: ةر قال  ن خرش  بن الفدد ورد في مصنف ابن أبي شيب   

لم ي ل أمر بني : )  ن  بد ا  بن  مرو قال  وكذلك جاء في    ( .تهلك العرب حين يبلغ أبناء بنات فارس) 
 ( . إسرائيل معتدال حتم نشأ فيهم أبناء سبايا االمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا

 
  : تجنيد الموالي -ةالةا 

كران و , جنرد مرن األدرراكوصرار أكثرر ال, يجريشلالرراب  العربري  دةرولخالفر  لما دولى المعدصم بن الرشريد ال
و ظم شأنوم فري  ورد الخييفر  الواثرق ومرن بعرده  . يى الةرب والددال ونربةي  ي, أرفاالدركسدان أدي بوم من ي  

 . وارددى فريق منوم إلى ردب  الداد , المدوكل
ود الدري وقفرع  نردها فدروح الخيفراء الراشردين ومرن ومن ذلك الوقع أضةى اإلسالم في ةال  دفاع  رن الةرد

يعدصبون إذا ما دأخرع أرحاقورم ويورددون بالعصريان , وقد دةول الجند الموالي إلى جنود مردحق . بعدهم بنو أمي 
 . وقد ردبوا ألنفسوم ةدوقا  ند نصب الخييف  يعرف برسم البيع 

 
 :السرا  حيا  الترا و: رابعا

 يرررى فانبسررررع أسرررارير الررردنيا , وددسررر  ةدرررى بيارررع مندواهرررا فررري العصرررر األمرررويأخرررذع الفدوةررراع ددررروالى 
ودراولرررع , سررررا  النررراس وفررري العصرررر العباسررري بيررر  السررررف غايدررر   نرررد الخيفررراء واألمرررراء والررروحراء و. المسررريمين
 . من كل جنس ولون.. مثل الةور دخرر في أبواهوا جوار , وادسعع الدور, الدصور

, يردادهررا الشررعراء ويدبررارون بوصررف مررا يجررري فيوررا مررن لوررو و برر , س الرررربدصررور بمجررالال وقررد ةفيررع
وقد دونرع أخبرار ديرك المجرالس ومرا كران . الجواهح  يى أقدارهم, فينالون بما دجود ب  قراهةوم ودنريق ب  لووادوم

 . في دواوين الشعراء وكدب األدب واألخباروةدى الخمور يجري فيوا من إسراف باليوو والمجون 
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فدد كان مبذرا مرؤثرا , السرف ما روي  ن درف الخييف  المدددر ن مشاهد اليوو والعب  ومظاهر الدرف ووم
ومن فنون لووه أن  أراد في يوم أن يشرب  يى نرجس . وقد وحع جواهر الخالف  ونفاهسوا  يى ةظاياه, ليشوواع

ار مرا اةدراج إلير  البسردان مرن السرماد بمدرد, فاسردبدل السرماد بالمسرك, وكران وقرع دسرميد الرحرع, في بسدان قصره
فاندوبر  الخردم والعراميون , فيمرا قرام أمرر بنورب المسرك,  واصرربأ مرن غرده, وجيس يشررب يومر  ولييدر , وسمد ب 

 . وخرج من  مال  ظيم, في البسدان واقديعوه من أصول النرجس
برن حبيد  بنع جعفرر  يى  ففي  رس الرشيد, السرف ما كان ينفق في أ راس الخيفاء ومن مشاهد الدرف و

قرردم الرشررريد مررا لرررم يدرردم المررررأ  قبيوررا مررن الجررروهر والةيرري والديجررران واألكاليررل وقبررراب الفضرر  والرررذهب , المنصررور
خمسرون ألرف ألرف  -سروى مرا أنفدر  الرشريد  -مرال وقرد بيارع نفدر  هرذا العررس مرن مرال بيرع ال, والريب والكسو 

سرررول وح رررع رقررراع بأسرررماء ضرررياع وقصرررور  برررنبررروران بنرررع الةسرررن  يرررى المرررأمون وفررري  ررررس . درهرررم( مييرررون)
وقرد , فكران الرذي ييرددر شريها يةربس  يير , ونثرع بين أيردي العرروس, وجعيع الرقاع في بنادق المسك, وصالع

 .  دا ما أنفد  والد العروس, درهم( مييون)قدرع نفد  ذلك العرس بأربعين ألف ألف 
الدررراري  لنرررا وصرررفا مسررروبا الةدفرررال الخييفررر   فدرررد ةفرررظ, السررررف خدررران أبنررراء الخيفررراء ومرررن مشررراهد الدررررف و
وقيرل إن النراس كرانوا يسردكثرون مرا , وقرد بيارع نفدادر  سرد  وثمرانين ألرف ألرف درهرم, المدوكل بخدان ولده المعدرح

 . في خدان ابن المدوكل ما أنسى ذلك ثم أدى ما أنفقالمأمون أنفق في  رس 
 . ةفدد  بدصر الحهراء( خدان)في إ ذار  بد الرةمن الناصر ومثي  ما أنفد  الخييف  األندلسي 

ددردم فرري وصرارع , المررا م الشرروي اندشررع ف. السررف الرنوم فرري الرعرام وفري النكرراح ومرن مشراهد الدرررف و
  .., أوان من ذهب وفض 

 . وأضةى قول  مويك  يريبوا من أراد االسدشواد, وقد أحاح سيف الجالد ميحان العدل فأصمع الةق
السررف برل كانرع دةفرل  ولم دددصر مجالس الخيفاء ومن سار سيردوم من السرالرين  يرى مشراهد الدررف و

وربمررا دةيررل الةضررور مررن أبورر  الميررك لمحيررد مررن , لنرردماء يدومررون بضررروب اليوررو المرراجنفكرران ا, برراليوو والعبرر 
 .فاهرر ال و نوع من اليووأوقد دأسى الوحراء والكبراء بسيردوم و كانع دجري في مجالسوم مشاهد فيوا . العب 

 

 :انهيار الدول اإلسالميةتتابع أسباب وعوامل  و من

 :ارتقاء ملوك صغار سد  الملك  -1
 ( : إمار  الصبيان ) ابدييع األم  بما أخبر  ن  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من فدد . 

بعين , ومرن إمرار  دعروذوا برا  مرن سرن  سر: )  قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم : هرير  يدرول  يأبفعن 
 ( .الصبيان 

وأمرا . وقرد بردأ هرذا منرذ  ورد بنري أمير  ,ارددى سد  الميك ميوك صاار منوم أرفال ومنوم أةردا  مراهدرونف
 : ذكر فيما ييي ررفا منومفي المرةي  الدي نةن بصددها فن
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  :في دولة بني العباس** 

 .   سن هر و مره ثال   شر 441المدددر خيف أخاه المكدفي سن   -أ
 .هر و مره سد   شر  اما211المدددي خيف جده الداسم بأمر ا  سن   -ب
 .هر و مره سبع   شر  اما291المسدظور خيف أباه المدددي سن   -جر
  

 : في الدولة السلجو يةو **  
 . !! و مره أرب  سنواعبركياروق لثاني خيف أباه اميكشاه  -أ

 . أربع   شر  امااألول خيف أباه و مره مةمود بن مةمد بن ميكشاه  -ب
 

 :  في الدولة الفا ميةو **  
وكران أبروه الةراكم قرد خيرف , هرر و مرره سرد   شرر  امرا255الظاهر بن الةاكم بأمر ا  خيف أباه سرن   -أ

 . ! هر و مره أةد  شر  اما111أباه العحيح سن  
 . هر و مره سب  سنين241المسدنصر خيف أباه الظاهر سن   -ب
وما أدري بأي أةكام سريأمر  .!! هر و مره خمس سنين241  خيف أباه المسدعيي سن  اآلمر بأةكام ا -جر

  !مثل هذا الرضي  ؟
 .هر و مره سبع   شر  اما122الظافر خيف أباه الةافظ سن   -د
 . ! هر و مره خمس سنين124الفاهح خيف أباه الظافر سن   -هر
 .  اما هر و مره أةد  شر111العاضد خيف جده الةافظ سن   -و
 

 :  في الدولة االتابكيةو ** 
 . ! هر و مره  شر سنين114الثاني خيف أباه مودود بن  ماد الدين حنكي سن   ح الدين مسعود  -أ

 . !هر و مره  شر سنين194سن   ح الدين مسعود نور الدين أرسالن خيف أباه  -ب
 . ! اما55هر و مره 114الصالأ إسما يل خيف أباه نور الدين مةمود بن  ماد الدين حنكي سن   -ج
 

 :  في الدولة االيوبيةو ** 
هرر و مرره  شرر 141األيروبي خيرف أبراه العحيرح  ثمران سرن   المنصور مةمد ةفيد الناصر صالح الدين -أ
 . ! سنين

شرراه ابررن الميررك الصررالأ نجررم الرردين  األشرررف موسررى ةفيررد الميررك الكامررل األول خيررف ابررن  مرر  درروران -ب
 .!! هر و مره سد  أ وام129أيوب سن  

هرر و مرره ثرال  154 الميك العحيح مةمد خيف أباه الميك الظاهر غاحي بن صالح الردين األيروبي سرن  -ج
 . !! سنواع
 . ! هر و مره سب  سنين112يوسف بن العحيح مةمد خيف أباه سن  ( الثاني)الناصر صالح الدين  -د
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 : في دولة المماليكو ** 

 .هر و مره سب  سنين119سن  ك الظاهر بيبرس الميالميك العادل سالمش خيف أباه  -أ
هررر و مررره 141سررن  ( فرري واليدرر  األولررى)ابررن الميررك المنصررور قررالوون خيررف أبرراه الميررك الناصررر مةمررد  -ب

 . افي واليد  الثاني  أربع   شر  امو . دس  سنين 
 .! الميك األشرف كجك خيف أباه الناصر مةمد بن قالوون و مره سب  سنين - جر
 . الميك الصالأ إسما يل بن الناصر مةمد بن قالوون خيف أخاه شعبان و مره سبع   شر  اما -د
خيررف أخرراه سرريف الرردين ةرراجي بررن الناصررر مةمررد بررن قررالوون و مررره أةررد  شررر ر ةسررن الناصررالميررك  -هررر

 .  اما
 

 : في الدولة االموية باالندلسو ** 
 . هر و مره  شر سنين111هشام الثاني المؤيد بن الةكم المسدنصر خيف أباه سن  

 

 : في دولة المراب ينو ** 
 . هر و مره  شر سنين125سن  إبراهيم بن داشفين إسةاق بن  يي بن يوسف بن داشفين خيف ابن أخي  

 

 :  في دولة الموحدينو ** 
 .هر و مره سد   شر  اما155المسدنصر أبو يعدوب بن مةمد الناصر خيف أباه سن  

 
************* 

 
برل  يرى سربيل , ددنا من أرفال وأةدا  ومراهدين رقوا سد  الميك  يى سبيل الةصرمن  ما مر لم يكن و 
وهرذا , فدد أداح نظام الخيفي  في دول اإلسالم أن يخيف االبن أباه أو أخاه ولو لم ددروفر فير  أهيير  الةكرم. المثال

دأ الشرورى وأن يكرون راشردا ألن شرور الخالفر  أن يدروم اخديرار الخييفر   يرى مبر, ما ال يأديف م  شريع  اإلسالم
 . فضال  ن الشرور األخرى  سييم العدل ومن أهل العيم

وقد أدى نظام الخيفي  في الميك واردداء الصاار سد  الةكم إلرى درحاةم الروحراء واألمرراء فري الوصراي   يريوم 
وال الدولر  كمرا يشراء ألن من يةظى بذلك دؤول إلي  السير  الفعيي  في الةكم وفي الدصرف بأم. أو النياب   نوم

ذا وق  االخديار  يى واةرد مرنوم. فيانى غناء فاةشا أقريم االةدفرال بخالفر  الخيرف فيرحين بحينر  الميرك ويكسرى , واى
وقرد يردراع الصراير , وقد يكون الخيف صايرا فيةمي  من اندصب وصيا  يي  ويدخل ب  مكان االةدفال, بكسود 

وكران فري الخامسر   -كما جررى ليفراهح الفرارمي , فح امويجري ل  أمر  وقد يشدد رو  , مما يشود فيندف  بالبكاء
فاردراع الصربي , ةين ةمي  الوحير العبراس برن أبري الفررج الصرنواجي ودخرل بر  إلرى مكران االةدفرال -من العمر 

 . !!فأفاض من كرم   يى معالي الوحير .. مما رأى وبال  يى كدف الوحير
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ذا كان الخيف ةدثا ةجحوه بالدصر وةجبوه  ن الناس وجمعوا ل  صبي  في مثل , بعد االةدفال بخالفد , واى
ذا كرران الخيررف مراهدررا ألورروه بررالجواري وبكررل مررا ياررري مررن كرران فرري مثررل سررن  مررن أنررواع المدرر  .  مررره يال بونرر  واى

 .واليوو الماجن كما جرى ليظافر بن الةافظ الفارمي ةين بوي  خيفا ألبي  وهو في السابع   شر  من العمر
  

 :الصراع للم الملك  -2
إلررى نررحاع بررين ميوكوررا وصررراع مريررر أدى إلررى انويارهررا  كثيررر   أدى انشرررار العررالم اإلسررالمي إلررى دويررالع

بالسررير  واهدمررار بعضرروم ( األدابكرر )كمررا أدى دربرر  الصرراار واألةرردا  سررد  الميررك إلررى اسرردهثار نرروابوم , وحوالوررا
 . ببعض الندحاع هذه السير  واسدبدادهم بوا

 : ففي دولة السالجقة -أ
فيما , قد  ود بالخالف  من بعده إلى ابن أخي  سييمان بن داود, مؤسس دول  السالجد , األولرارلبك كان 

ثرم ثرار  يير  ابرن  مر  قرديمش , بن داود السيرن  من أخير  سرييمانألب أرسالن هر اندحع 211سن  رارلبك دوفي 
 . وقدي ألب أرسالن بن أرسالن بياو فدادي  

هر فخرج  يي  سييمان بن قديمش ودمكن من بسر نفوذه 211بعد وفاد  سن  سالن ألب أر أباه ميكشاه وخيف 
هر ثار قاورع برن داود  يرى 211وفي  ام . كما أوضةنا من قبل( األناضول) يى قسم كبير من يسيا الصارى 

 . وأسره ثم قدي همذان بناةي  ميكشاه فيدي  كشاه ميابن أخي  
خراسرران واسرردولى  يررى بعررض مرردن ميكشرراه  يررى ابررن أخيرر  ( درردش بررن ألررب أرسررالن)هررر ثررار 211وفرري  ررام 

 . فميكوا وأقام فيوا دول  سيجوقي   يى نةو ما بينا من قبلالشام بالد ( ددش) يى أن يميك ميكشاه فصالة  
السرريرن  ( دردش)سريرانا أ ظررم  يرى السرالجد  فريرب بركيراروق فخيفر  ابنر  ميكشرراه هرر دروفي 291وفري  رام 

هرررر قدرررل فيورررا 299مرررن أجيورررا وجررررع بينومرررا معركررر  فاصررري  سرررن  بركيررراروق يدادرررل ( أصررربوان)لنفسررر  ودوجررر  إلرررى 
 (. ددش)

( مةمرد)و ( سرنجر)ةدرى ناح ر   يرى السريرن  العظمرى أخرواه ( ددش)يفرغ من قدال  م  بركياروق ولم يكد 
 يرى دولر  السرالجد  خوارحم وجرع بينوما ةروب أدع إلى وهن فيوم وضعف واندوع باسديالء دول  ميكشاه ابنا 

 .في المشرق
 
 : دولة الفا ميةفي الو  -ب

ثم أخذع في الدردي واالنويار فري المعح لدين ا  بياع الدول  الفارمي  أوج رفعدوا وأقصى سعدوا في  ود 
 : ا الدردي إلى العوامل اآلدي  ود ابن ةفيده المسدنصر بن الظاهر بن الةاكم بأمر ا  ويرج  هذ

هررر ولررر  مررن العمررر سرررب  سررنين فدولرررع 241فدررد بويرر  خيفرررا ألبيرر  الظررراهر سررن  . صررار سررن المسدنصرررر -أ
ودركع أمرور الدولر  برين يردي والددر  ووحيرره أبري منصرور صردق  , الخصيان العناي  ب  واإلشراف  يي  الجواري و

 .بن يوسف الفالةي
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سوداء ليوودي يد ى أبا سعد إبراهيم بن سول الدسدري وكان الظاهر قد اشدراها وكانع أم المسدنصر جاري   
 . اسدولدها ابن  المسدنصر من  و

أسيم واردفر  شرأن اد ى أن  وكان يووديا ثم , ولما خيف المسدنصر أباه وحر ل  أبو منصور صدق  الفالةي
مسدنصررر سرريدها أبررا سررعد الدسرردري اليوررودي وولررع أم ال, اليوررود فرري حمرران وحاردرر  وأسررندع إلرريوم مناصررب الدولرر 

 . وأخذ اليوودي في اضرواد المسيمين, وظيف  المسدشار لوا و ودع إلي  بإدار  أمالكوا
وقررد اسرردمال الفالةرري الجنررد األدررراك فدديرروا , أخررذ الرروحير الفالةرري والمسدشررار الدسرردري يدناح رران السررير  -ب

وثرارع الفدنرر  , ي فشرر ع فرري شرراء العبيرد السرود فدديروا الفالةريبرأمره الدسردري وندمرع أم المسدنصرر  يرى الفالةر
 . هر وأخمد الفدن 211فددم إلى مصر سن   كا أمير , الجماليبدر بين األدراك والعبيد ود ي الداهد 

, هر فخيف  في الوحار  وفري قيراد  الجريش ابنر  األفضرل أبرو الداسرم شاهنشراه291الجمالي سن  بدر دوفي  -جر
, اسدولدها ولدا سماه أةمرد وكران لر  مرن حوجر  أخررى ولرد اسرم  نرحار نصر قد دحوج بأخع األفضل ووكان المسد

 . وهو أكبر أوالده وقد  ود إلي  بخالفد 
الجمالي بدييل وولى األفضل ابن أخدر  أةمرد الخالفر  ولدبر  المسردعيي وقدرل بدر ودوفي المسدنصر بعد وفا  

 . النحاري  المسدعيي  و:   اإلسما ييي  إلى شررينوقد أدى ذلك إلى شرر الفارمي,  نحارا
أنراكيرر  هررر واسرردولع  يررى 244سررن  الشررام فرري أيررام المسرردعيي اجداةررع الةميرر  الصررييبي  األولررى بررالد  -د

هررر ولررم درردمكن الةاميرر  241سررن  الدرردس ثررم اسرردولع  يررى مدينرر  . وكانررع إمرراراع مسررددي , و يررى مرردن السرراةل
اجداةوررا الصررييبيون وةيررع بوررا الكارثرر  الكبرررى وأقاموررا الصررييبيون  اصررم  لمميكرردوم الفارميرر  مررن الرردفاع  نوررا ف

 . فيوا
هررر درروفي المسرردعيي فخيفرر  ابنرر   يرري ولرر  مررن العمررر خمررس سررنواع ولدبرروه بيدررب اآلمررر 241وفرري  ررام  -هررر

م  يى قدير  ودرولى ولما شب اآلمر برم ب  و ح . الجمالي حمام الةكم واسدبد ب بدر بأةكام ا  ودولى األفضل بن 
وكرران اآلمررر قررد منرراه بررالوحار  فدديرر  وخيفرر  فرري ,  دنفيررذ الددررل رجررل مدرررب مررن اآلمررر يررد ى أبررا  بررد ا  البررراهةي

 . هر وديدب بالمأمون151الوحار  سن  
فررأةس , وكرران يرمرر  بالميررك فررادفق مرر  البررراهةي  يررى قدررل أخيرر  اآلمررر, وكرران لخمررر أخ يررد ى جعفرررا -و

هررر ثررم لدرري اآلمررر المصررير نفسرر  إذ دررربم برر  جما رر  مررن اإلسررما ييي  154فددررل البررراهةي سررن  اآلمررر برراألمر 
وقديررروه وهرررو يجرروح الجسرررر إلرررى جحيرررر  الروضررر  ثرررم يدررربض  يررريوم ( وهرررم خصررروم اإلسرررما ييي  المسررردعيي )النحاريرر  
 . ويدديون

 رقرر  وبانيرراس وبيررروع  )هررر ثررم اسرردولوا  يررى 104سررن  ررررابيس وفرري أيررام اآلمررر اسرردولى الصررييبيون  يررى 
 . هر وةاولوا غحو مصر159سن  صور ودسيموا مدين  (  وصيدا
وولررى الرروحار  أةمررد بررن , بعررد مددررل اآلمررر خيفرر   بررد المجيررد بررن مةمررد بررن المسدنصررر وديدررب بالةررافظ -ح

فأسرراء , ولررم ييبرر  أةمررد أن اغديررل فررولى الةررافظ الرروحار  ابنرر  الةسررن وكرران ولرري  وررده, الجمرراليبرردر األفضررل بررن 
 . السير  وقدل كثيرا من األمراء وصادر األموال ودوا د  يى قدل من سيم من األمراء فددي  أبوه الةافظ بالسم
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هررر فخيفرر  ابنرر  إسررما يل وديدررب بالظررافر و مررره سرربع   شررر  امررا وأقرراموا لرر  122درروفي الةررافظ سررن   -ةررر
واندرحع اإلسركندري  الةسرن  يري برن سرالر والري سييمان بن مصار وحيرا فأقرام فري الروحار  شرورين وخررج  يير  أبرو 

 . من  الوحار  وديدب بالعادل سيف الدين
هررر اغدالرر  ربيررب لرر  يررد ى نصررر بررن العبرراس بررن أبرري الفدرروح الصررنواجي فدررولى أبرروه العبرراس 129وفرري  ررام 

في بهر وفدد ولرم يعيرم فأو ح إلي  أبوه أن يددي  فددي  ورماه , مولعا بابن  نصر -فيما يدال  -الوحار  وكان الظافر 
, أخرروي الظررافر بدديرر  فدديومررا ودخررل إلررى الدصررر وأخرررج  يسررى بررن الظررافرالعبرراس الصررنواجي بدديرر  أةررد وادوررم 

ونظرر . ن والفدوراء فبرايعوه ولدبروه بالفراهحوةمي   يى كدف  ودخرل بر  إلرى مجيرس فير  األ يرا, و مره خمس سنواع
العبراس من قبل ودرولى  ذكرنا الرفل إلى المشود الةافل وسم  ضجي  الناس فارداع وبال  يى كدف الوحير كما 

ولرم ييبر  أن , فاسدبد واسدباح األرواح واألمروال, ويلع إلي  أمورها, دينالوحار  وديدب باألفضل ركن الالصنواجي 
العبراس ودمكن مرن الدربض  يرى الداهر  فدصد راله  بن رحيك , ثار  يي  الجند والناس واسدنجدوا بأمير الصعيد

 . قديوما وولى شاور بن مجير السعدي خيفا ل   يى إمار  الصعيد و يى ابن  نصر والصنواجي 
الوحار  خيفا ليعباس الصنواجي وديدب بالميك الصالأ واسددل برأمور الدولر  وأخرذ يك راله  بن رح دولى  -ر

وكان الفاهح , وبرم الناس بدصرفاد , فساءع سيرد  وضاق ب  رجال الدصر, يبي  الوالياع لألمراء ويجم  األموال
كفالررر  الفررراهح إلرررى  مدررر   فيمرررا  يرررم برررذلك سرررارع إلرررى قديورررا وندرررل, فشرررر ع دعرررد العرررد  لدديررر , بكفالررر   مدررر  الكبررررى

 . الصارى
هررر درروفي الفرراهح  ررن  شررر سررنين وجرراء رالهرر  بةفيررد ليةررافظ الفررارمي يررد ى  بررد ا  بررن 111وفرري  ررام 

رالهرر  بررن وكرران رفررال فرري الةاديرر   شررر  مررن  مررره فبويرر  بالخالفرر  ولدبرروه بالعاضررد واسرردمر , يوسررف بررن الةررافظ
وكانرع  مر  الفراهح الصرارى الدري دولرع ر ايدر  بعرد مددرل أخدورا قرد  حمرع  يرى قدير  ودمكنرع . في الوحار رحيك 

 رحيك بن راله  من دس جما   الغديال  فدديوه ودولى الوحار  من بعده ابن  
مر  جمر  الدراهر  فدصرد , وكان رامعا بالوحار ,  يى رحيك, أمير الصعيد, ثار شاور بن مجير السعدي -ي

وكرران مررن , فناح رر  فيوررا ضرررغام برن  ررامر اليخمرري, مرن أ ررراب الصررعيد وقادررل رحيرك وقديرر  واسرردولى  يررى الروحار 
 . ر واندحع من  الوحا, أمراء رحيك وأ وان 

, فأنجررده لدرراء شرررور دعوررد بورراالشررام صرراةب  مرراد الرردين حنكرري فررحع شرراور إلررى نررور الرردين مةمررود بررن  -ك
وقادررل الدرراهر  وقصررد الجرريش , ومعرر  ابررن أخيرر  يوسررف بررن أيرروبأسررد الرردين شرريركوه وجوررح لرر  جيشررا بديرراد  الداهررد 

ولمررا اسررددل شرراور .  دمشررقضرررغاما فرري معركرر  قدررل فيوررا ضرررغام وأ يررد شرراور إلررى الرروحار  و رراد أسررد الرردين إلررى 
فوجر  نرور الردين جيشرا إلرى , مصرر بالةكم خشي من أرماع نور الدين مةمود فةالف الصرييبيين وأدخيورم أرض

فررأخرج الصررييبيين منوررا وقرربض  يررى شرراور , ومعرر  ابررن أخيرر  يوسررف بررن أيرروبأسررد الرردين شرريركوه مصررر بديرراد  
 . وقدي 

فدرروفي بعرردها بسررد  أشررور فأسررند الخييفرر  أسررد الرردين شرريركوه الرروحار  إلررى العاضررد الفررارمي أسررند الخييفرر   -ل
ولررم ييبررر  صررالح الررردين أن قررر  الخربررر  , صررالح الررردينالناصررر لررردين ا  الرروحار  إلرررى ابررن أخيررر  يوسررف ولدبررر  
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واسرررددل . وكررران يخرررر خيفررراء الفرررارميين, ومررراع العاضرررد المسدضررريء برررأمر ا ليعاضرررد وخررررب ليخييفررر  العباسررري 
 . صالح الدين بمصر وب  قامع الدول  األيوبي 

بمرا كران يجرري برين الررامعين برالوحار  , وقد  يق المؤرخ المصري ابن دارري برردي فري كدابر  النجروم الحاهرر 
ذا  حل أةدهم برآخر أراد هالكر  ولرو إ, وهذا شأن أرباب المناصب)... في العود الفارمي من دآمر وقدال فيدول 

 (. وهذا البالء من ديك األيام إلى يومنا هذا, هيك العالم مع 
  

 : الدولة االيوبية وفي-و
والةجررراح والررريمن الشرررام دولدررر  الدررري ضرررمع مررر  مصرررر برررالد , قبيرررل وفادررر , قسرررم صرررالح الررردين األيررروبي -أ

, ومردن السراةل البنر  األفضرل  يريدمشرق فجعرل , أ مامر  برين أبناهر  وبرين إخودر  وأبنراهوم وبرين أبنراء, والجحير 
وأ مالوا البن  الميك الظاهر ةيب وجعل الميك العحيح  ثمان البن  الشام وجعل مصر وجنوب , وهو أكبر أبناه 

, (األول)شراه  ألخير  الميرك المعظرم درورانبعيبرك وجعل ( األول)خي  الميك العادل والكرك ألاألردن وجعل , غاحي
وجعل ةما  البرن أخير  الميرك المظفرر ددري الردين  مرر برن نرور الردين رادكين وجعل اليمن ألخي  سيف اإلسالم 

 .مةمد بن أسد الدين شيركوه البن  م  ناصر الدين ةمم وجعل , شاهشاهن
مررن أخيرر  دمشررق أن يسرردخيم الميررك العحيررح  ثمرران فةرراول , ثررم مررا لبرر  هررؤالء أن دنرراح وا واخدصررموا -ب

وولرى  ييورا  مر  الميرك العرادل وولرى أخراه  ييرا  يرى دمشرق هرر ودميرك 145ودمكن من ذلك سن  , األفضل  يي
 . صرخد
ولر  مرن العمرر  شرر الميرك المنصرور مةمرد فيخيفر  ابنر  الميرك العحيرح  ثمران هر يدروفى 141وفي  ام  -جر

 . سنين ويدولى  م  الميك األفضل ر ايد  والنياب   ن 
الندحا وررا مررن  مرر  الميررك العررادل دمشررق  هررر يجوررح الميررك األفضررل جيشررا ويدوجرر  برر  إلررى141وفرري  ررام  -د

سرريف الرردين فيوحمرر  الميررك العررادل ويدوجرر  إلررى مصررر فيرردخيوا ويخيرر  الميررك الداصررر المنصررور مةمرردا ويسرردولي 
ويجعير  ولري  ورده ويرولي ( األول) يى مصر ويولي  ييوا ابن  الميك ناصر الدين مةمردا وييدبر  بالميرك الكامرل 

وهكذا ددةول السيرن  في مصر والشام من أبناء صرالح الردين إلرى دمشق ى  يى ابن  اآلخر الميك المعظم  يس
 . أخي  الميك العادل وأبناه 

هرر أراد الميرك 142, وفري  رام(. األول)هر يدوفى الميك العادل فيخيف  ابنر  الميرك الكامرل 151وفي  ام  -هر
يسردنجده , ميرك األلمرانفردريرك الثراني فكدرب إلرى الميرك , مرن  مر  الميرك المعظرم  يسرىدمشرق الكامل أن يندرحع 

وكرران الميررك فردريررك ينهررذ فرري قبرررم مرر  ةميرر  صررييبي  . الدرردسأن يسرريم  دمشررق  يررى  مرر  ويعررده إن هررو دسرريم 
وقد أصاب  من درأخره فري دجويحهرا ةرمران مرن , من المسيمينبيع المددس واسدرداد الشام جوحها ليددوم إلى بالد 

هرر وكران الميرك المعظرم  يسرى قرد 141سرن  (  كرا)واسدجاب فردريك لريب الميك الكامل وقردم إلرى مدينر  . البابا
 الميك الناصر داود ابن  دمشق دوفي قبيل قدوم  وخيف  في 

و وض  الميك الكامل  نوا دمشق فدناحل ل   ن , ووجد الميك داود أن ال قبل ل  بةرب  م  ومع  الصييبيون
وقد وفى الميك الكامل . دمشقالشوبك وولى الميك الكامل أخاه الميك الصالأ إسما يل  يى  صرخد و بالكرك و
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فدخيوا ودوج نفس  ميكا  ييوا في كنيس  الديام  و اد إلى , إلى فردريكالددس فسيم دمشق و ده بعد أن دسيم 
واشدرر  يي  بموجبوا أن ال , لمد   شر سنواع( يافا)وكان الميك الكامل قد  دد مع  معاهد  صيأ في . بالده

من االسديالء  يى الميك الناصر داود هر دمكن 111وفي  ام . يعمر الصييبيون خرابوا وأن ال يبنوا بوا ةصونا
خراج الصييبيين منوا لمخالفدوم شرور معاهد  الددس   . وكانع قد مضع  ييوا المد  المةدد  فيوا( يافا)واى
و بكرر وييدرب بالميرك العرادل هر يدوفى الميك الكامل فيخيف  بعود منر  ابنر  سريف الردين أبر111وفي  ام  -و

فيررفض اال درراف بأخير  ويدوجر  ( الرهرا وةرران يمد و )أمير الميك الصالأ نجم الدين ويبي  الخبر أخاه ( الثاني)
ويبير  الخبرر الميرك الصرالأ إسرما يل فيرندم  يرى ابرن أخير   .إلى مصر ويجم  مماليرك أبير  ويخير  أخراه ثرم يددير 

 . وفيوا يموعدمشق ويعددي  بديع   -دمشق وكان في  -نجم الدين ويدبض  يى ابن   مر 
بين  م  الميك الصالأ إسما يل ويدجورح كرل منومرا لددرال و الميك الصالأ نجم الدين ويشدد النحاع بين  -ح

الدردس فييبي الصييبيون ريب الميرك الصرالأ إسرما يل فري مدابرل اسردالموم , بالصييبيينالصالأ اآلخر ويسدنجد 
وفي المعرك  . ةممالثاني صاةب إبراهيم بن شيركوه والميك المنصور صر داود الميك الناوينضم إلي  كل من 

الميرك الصرالأ جنرد الميرك الصرالأ إسرما يل إلرى جنرد فدرد انضرم . ةد  ما لم يكرن بالةسربان( غح )الجاري  قرب 
واندوع المعرك  بوحيم  , وكانوا من الخوارحمي  الذين هربوا من الماول وأنفوا أن يةاربوا م  الصييبييننجم الدين 

 . منكر  ليصييبيين وأسر الكثير منوم
من  م  الميك الصالأ إسما يل و وض   نوا دمشق الميك الصالأ نجم الدين هر دسيم 121وفي  ام  -ح

الدردس  -الميرك الصرالأ نجرم الردين الذين انضموا إلرى  -ويسدرد الجند الخوارحمي  . أ مالوما بصرى و ببعيبك و
بعرررد أن دكررررر اةداللورررا مرررن , نواهيرررا إلرررى المسررريمينالدررردس ودعرررود , فررري ذلرررك العرررام ويخرجرررون الصرررييبيين منورررا

 . هر121, , 111, 141 241سن  : الصييبيين أرب  مراع
الميك أيوب أثناء الةمي  الصييبي  السابع  الدي قادها الميك الصالأ نجم الدين هر يدوفى 121وفي سن   -ر

ويخيف نجم الدين أيوب ابنر  , يؤسر الميك الفرنسيهر وفيوا يوحم الصييبيون و 121ميك فرنسا سن  لويس الداس  
فرراهدمرع مرر  , ومرر  مماليررك أبيرر شررجر  الرردر فرراخديف مرر  حوجرر  أبيرر  , وكرران شررابا فيرر  ر ونرر  الشررباب, شرراه درروران

شاه هم أنفسوم الذين كيفوم نجم الدين  إن الذين قديوا دوران: )ل ابن داري برديويدو . أربع  منوم  يى قدي  فدديوه
شراه اندضرى  ورد  وبددرل دروران( أيوب من قبل بددل أخي  سيف الدين أبي بكر فكان موع ابن  مددرا  يرى أيرديوم

 (. البةري )الدول  األيوبي  وقامع من بعدها دول  المماليك 
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  : حريةفي دولة المماليك الب و -د
( خيرريال)وأنجررب منوررا ولرردا سررماه شررجر  الرردر كرران الميررك نجررم الرردين أيرروب قررد دررحوج جاريرر  دركيرر  دررد ى  -أ

 إيبركالمميروكي  رح الردين شراه ثرم دحوجرع الداهرد  فكانع دد ى أم خييل وقد دسيرنع بعد مددرل ابرن حوجورا دروران
 . هر129ودناحلع ل   ن السيرن  فكان أول سيران مميوكي يدولى السيرن  سن  

بر  ابنر  ألنر  بياورا أنر  ينروي خر إيبرك يرى قدرل حوجورا  رح الردين شرجر  الردر هرر أقردمع 111في سرن   -ب
وبعرد قدير   ورد البنر  , واسدعانع  يى قدي  بمماليكوا فدديوه ضرربا بالدباقيربالموصل الدين لؤلؤ أمير بدر األمير 

 .  يي بخالفد  فدبض  ييوا وأمر بدديوا ضربا بالدباقيب كما فعيع بأبي 
  مرن مصرر مر  ونفير إيبركهرر أقردم الداهرد المميروكي قررح  يرى خير   يري برن  رح الردين 111وفي سرن   -جر
ودوجوروا يريردون مصرر الشرام وكان الماول قرد اجدراةوا برالد . وولى الداهد بيبرس البندقداري إمار  الجيوش, أسرد 

وفير  كانرع الموقعر  الكبررى (  رين جرالوع)فدددم قرح ليداهوم بجيش يدوده بيبرس وجرى اليداء في موض  يرد ى 
من شجا   فاهد  وما أبردى قاهردهم بيبررس مرن مورار  فري الةررب الدي كدب فيوا النصر لجيش المماليك بما أبدوا 

 . ح يم الماولهوالكو وكان صور ( كدباانوين)وقد دشدع جيش الماول وقدل قاهده 
فدرد كران و رده برأن يولير   يرى , غديرال السريران قررحفي أ دراب ديرك المعركر  أقردم الداهرد بيبررس  يرى ا -د
بعد جالء الماول  نوا وأن يعود ل  بالسيرن  من بعده فأخل السيران بو ده فأقردم  يرى اغديالر  مر  ةيب مميك  

 . جما   من الداد  المماليك
 يررى دررولى بيبرررس السرريرن  وديدررب بالميررك الظرراهر ودامررع سرريرند  ثمانيرر   شررر  امررا قضررى خاللوررا  -هررر

إلررى مصررر وأجيررى الصررييبيين  ررن مرردن السرراةل وةرررر سررن  الشررام وضررم بررالد الشررام اإلمرراراع األيوبيرر  فرري بررالد 
وكانررع , هررر غررحا بررالد سررالجد  الررروم111وفرري سررن  , وغررحا كييكيررا األرمنيرر  وأخضررعوا لسرريران أنراكيرر  هررر 111

 . وفيوا محق جيشوم( ألبسدين)ى مشمول  بةماي  الماول فةررها منوم بعد موقع  كبرى جرع في مكان يد 
فخيفرر  ابنرر  ناصررر الرردين مةمررد بركرر  ( ألبسرردين)هررر فرري أ درراب معركرر  111درروفي الظرراهر بيبرررس سررن   -و

وبعرد سرندين مرن سرريرند  أقردم المماليرك  يررى خيعر  لسروء درردبيره , وديدرب بالميرك السرعيد و مررره ثمانير   شرر  امررا
 . الدين وولوا الداهد قالوون ناهبا  ن بدر ولدبوه بالميك العادل وولوا أخاه األمير سالمش و مره سب  سنين 

هرر ودرولى السريرن  وديدرب بالميرك المظفرر سريف 119الردين سرالمش سرن  بردر لم ييب  قرالوون أن خير   -ح
الردين وقرد امدردع سرريرند  أةرد  شرر  امررا ةررر خاللورا مررا دبدرى فري يررد الصرييبيين مرن قررالع وةصرون فري بررالد 

يديدرب بصرالح الردين  هر يدروفى قرالوون فيخيفر  ابنر  خييرل و194وفي  ام . وررابيسالالذقي  مديندا  ومنواالشام 
 . بعد معرك  شديد  م  الصييبيين كا ثم يسدولي  يى ررروس ويسدرد من الصييبيين قيع  صفد ومدين  

ديرال السريران صرالح  يرى اغ( الجرين)و ( بيردرا)هر يدردم قاهردان مرن قراد  المماليرك همرا 141وفي  ام  -ةر
( كدبارا)إذ أقردم الداهرد , ولرم ييبر  هرذا فري السريرن  إال يومرا واةردا, خيفرا لر ( بيردرا)الردين خييرل برن قرالوون وقيرام 

 يى قدي  وقدل من اشدرك في اغديال السيران صالح الدين خييل واخدرار المماليرك مةمرد برن قرالوون أخرا خييرل 
 . من العمر دس  سنينسيرانا فبايعوه ولدبوه بالناصر ول  
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وقرررد ةررراول الداهرررد . أن خيررر  مةمرررد برررن قرررالوون مررردعيال بصرررار سرررن  ودرررولى السررريرن ( كدبارررا)لرررم ييبررر   -ر
وديدب ( الجين)هر فدولى السيرن  141وخي  نفس  سن  دمشق ولما  يم بذلك هرب إلى , (كدباا)اغديال ( الجين)

ديل وأ يد إلى السيرن  مةمد برن قرالوون وقرد بير  مرن هر اغ149بالمنصور ةسام الدين وبعد سندين أي في  ام 
 . العمر أربع   شر  اما

ثرم , هر يخي  مةمد بن قالوون ويدولى السريرن  قاهرد مميروكي يرد ى بيبررس الجاشرنكيري109وفي سن   -ي
ه ويعرراد إلررى السرريرن  مةمررد ابررن قررالوون ليمررر  الثالثرر  وهررو فرري الخامسرر   شررر  مررن  مررر ( هررر104)يخيرر  بعررد سررن  

فكان أرول ميوك المماليرك  وردا وأ ظمورم موابر  وأغرحرهم ,  اما( 15)هر وقد امددع سيرند  125ويدوفى سن  
 دال وأةسنوم سياس  وأكثرهم شجا   وأةسنوم دردبيرا وقرد بيارع دولر  المماليرك فري  ورده ذرو  اردداهورا ثرم دروالى 

 .  ييوا أبناؤه وأخذع شمسوا في الكسوف
كرران أولوررم أبررو بكررر سرريف الرردين الميدررب , بعررد مةمررد بررن قررالوون ثمانيرر  مررن أبناهرر دررولى السرريرن  مررن  -ك

وديدررب بالميررك ( كجررك)هررر ودررولى السرريرن  مررن بعررده أخرروه 124بالمنصررور ولررم ييبرر  سرروى سررن  واةررد  وخيرر  سررن  
األشرررف  ررالء الرردين و مررره خمررس سررنين وخيرر  بعررد أقررل مررن سررن  ودررولى السرريرن  مررن بعررده أخرروه أةمررد وديدررب 

يديدب بالميك الصرالأ  مراد  بالميك الناصر شواب الدين وبعد شورين من سيرند  يخيع  أخوه إسما يل ويددي  و
 هر 121الدين ويسدمر إسما يل في السيرن  ثال  سنين يددل بعدها سن  

يديدرررب بالميرررك الكامرررل سررريف الررردين وبعرررد سرررن  مرررن سررريرند  يخيررر   و( األول)ويدررولى السررريرن  أخررروه شرررعبان 
يديدب بالميك المظفر سيف الدين وبعد  و( ةاجي األول)جن ويددل في سجن  ويدولى السيرن  من بعده أخوه ويس

يديدب بالميك الناصرر ناصرر الردين ويخيفر  مرن  هر و129أقل من سن  يخي  ويددل ذبةا ويولى أخوه الةسن سن  
سيرن  المماليك البةري  من بعده إلى  ودمدد. يديدب بالميك الصالأ صالح الدين هر أخوه صالأ و114بعده سن  

الجراكسرر  ودندورري سرريرندوم  هررر ثررم دنددررل إلررى المماليررك البرجيرر  وهررم كالبةريرر  مررن المماليررك األدررراك و192سررن  
 . هر444بالفدأ العثماني سن  

 
 : دولة المراب ينوفي  -ها

ثررم أخررذع ( هررر 111 - 211)وابنرر   يرري يوسررف بررن داشررفين بيارع دولرر  المرررابرين مندوررى  الهررا فرري  وررد 
إبرراهيم بررن : وقرد درولى ميرك المرررابرين فري يخرر  ورردهم ميكران لرم يبيارا الةيررم وهمرا. مسرير  أةرداثوا فري االنةرردار

برن  يري برن يوسرف برن داشرفين وابرن  مر  إسرةاق برن  يري برن يوسرف برن داشرفين وقرد بوير  األول سرن  داشفين 
هر بعد وفا  أبي  ولم يدمكن المرابرون في  وده من صد الموةدين في معرك  اندوع بوحيمدوم والدبض  يى 120

قديروه وقديروا معر  مرن وجردوا مرن مرراكش فيمرا اةدرل الموةردون . هر125 إبراهيم وقدي  ومبايع  الثاني من بعده سن 
 . أمراء المرابرين وقضوا  يى دولدوم

  دولة الموحدين -و
وذلرك بعرد اندصراره  يرى ( هرر190 - 141) بياع هذه الدول  أوج قودوا في  ود ميكوا أبي يوسرف يعدروب 

ثرم أخرذع فري االنةردار فري  ورد ابنر  مةمرد الناصرر . هرر145سرن  ( األرك)في وقعر  قشدال  ألفونسو الثامن ميك 
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أبري )هر ثرم هرحيمدوم فري وقعر  104سن  ( العداب)في وقع   األسبانإثر هحيم  الموةدين أمام ( هر155 - 141)
 (. هر140 - 155)هر في  ود ابن  يوسف المسدنصر 152سن  ( دانس

هر ودولي  أبري مةمرد 145ول ابن يعدوب سن  وقد اشدد الوهن في الدول  بعد خي   بد الواةد ابن يوسف األ
هررر وقديرر  ودوليرر  يةيررى بررن مةمررد 142 بررد ا  ابررن أخيرر  يعدرروب المنصررور وديديبرر  بالميررك العررادل ثررم خيعرر  سررن  

لررروهن شرررد  ةرررين رفرررض  مررر  أبرررو العرررالء إدريرررس برررن يعدررروب المنصرررور واحداد االمعدصرررم برررا  الناصرررر وديديبررر  
دولر  فرري األنرردلس : اال درراف ببيعدرر  وبايعرر  أهرل األنرردلس وديدررب بالمرأمون واندسررمع دولرر  الموةردين  يررى نفسرروا

إلى المارب الندحاع الميك من ابن أخي  واالنددام ممن قديوا أخاه الميك العادل المأمون ودوج  . ودول  في المارب
لداء شررور قشدال  وكانع أم  منوم وقد أمده ب  الميك اإلسباني فرديناند الثال  ميك  األسبانواسدعان بجيش من 

إذا دخيوا وأن من أسيم مراكش في  كنيس  األسبانمنوا أن يعري   شر  ةصون مما ييي إشبييي  وأن يبني لجنده 
 . من جنده ال يدبل إسالم 

وقدررل شرريوخ الموةرردين الررذين المعدصررم بررا  فوررحم ابررن أخيرر  يةيررى مررراكش مررن اقدةررام المررأمون وقررد دمكررن 
ولرم . األسربانكنيسر  لجنرده مرراكش شرور الميك اإلسباني فسيم  الةصون العشر  وبنى في المأمون ونفذ . بايعوه

وفرري غيابرر  بوررذا , فدوجرر  لددالرر  وةاصررره( سرربد )أبررو موسررى  مررران بررن يعدرروب أميررر  ييبرر  أن ثررار  ييرر  أخرروه
مسررر ا ومرراع فرري المررأمون و رراد مررراكش الةصررار  رراد ابررن أخيرر  يةيررى ومعرر  جمرروع مررن العرررب والبربررر ودخيرروا 

هر وبوي  من بعده  بد الواةد الرشيد واسدمر النحاع برين األ مرام وأبنراهوم إلرى أن اسردولى  يرى 110 الرريق سن 
يدرب برأبي دبروس المالواثرق برا  هر في  ورد يخرر ميروك الموةردين أبري العرالء إدريرس 119بنو مرين  ام مراكش 

 . وب  اندضع دول  الموةدين وقامع  يى أنداضوا دول  بني مرين
 
  : دول الشمال اتفريقيوفي  - 

قامررع مررراكش إلررى دررونس بعررد الدضرراء  يررى دولرر  الموةرردين الدرري كانررع دسرريرر  يررى الشررمال اإلفريدرري مررن 
حيرران مررن بنرري  بررد الررواد فرري  ودولرر  بنرريمررراكش دولرر  بنرري مرررين فرري المارررب األقصررى و اصررمدوا : دول ثررال 

و اصرمدوا مدينر  ( درونس)ودول  بني ةفم في الماررب األدنرى ( ديمسان)و اصمدوا ( الجحاهر)المارب األوسر 
 . دونس

هم و فأسريم. وقد أنوكدوم الةروب والثوراع والفدن الدي ثارع بينوم وشايدوم  ن نصر  إخروانوم فري األنردلس 
سررن  دررونس هررر ثررم 414سررن  الجحاهررر العثمررانيون فرردأ النورمرران ةدررى  و سررباناألوكررانوا هررم  رضرر  لاررحو  لألسرربان

 . هر451دول  بني الةسن العيويين سن  مراكش هر وقامع في 494
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 :االنصراا إلم اللهو والمجون  -3

إلررى ديررك األسررباب الدرري أدع إلررى دشرردع الدولرر  اإلسررالمي  واندسرراموا إلررى دول ثررم دسررارع انويارهررا ودعرضرروا 
يضاف سبب يخر أداها من سوء سريوك بعرض الةراكمين وانصررافوم إلرى اليورو , أداها من المشرق والماربلاحو 

وغالبرررا مرررا يكرررون هرررؤالء ممرررن دولررروا الميرررك صررربيانا يرررولى  يررريوم نرررواب يعميرررون  يرررى إشررراالوم بررراليوو , والمجرررون
فأخرذ يعرب مرن , فدةرع غراهرحهفإذا بي  الصبي سرن الشرباب د, ويصرفونوم  ن شهون الةكم ليسدديوا ب  من دونوم

 . داركا أمور الدول  لوحراه  ونواب  واألمثي   يى ذلك كثير  ونةن نورد ررفا منوا, شوواد 
خيرف أبراه الظراهر و مرره سرب  مي المسدنصرر الفرارأن  )فدد روي ابن داري بردي في كدابر  النجروم الحاهرر  

ولما شب كان أمره قد اضمةل لدشاغي  باليوو والشراب والررب وكران مرن . سنين ونشأ  يى ةب اليوو والمجون
( جرب  ميرر )إلرى مكران قريرب مرن الدراهر  يرد ى ( النفريس مرن اإلبرل) ادد  فري كرل سرن  أن يركرب  يرى النجرب 

المجانرر  ومعرر  الخمررر فرري الروايررا  رج إلررى الةرر   يررى سرربيل الوررحء ووهررو موضرر  نحهرر  فيخرررج إليرر  بويهرر  أنرر  خررا
 (.  وضا  ن الماء ويسدي  ليناس كما يسدى الةاج في رريق مك ( األواني)

فماذا ندول في خييف  دوالى الدةر  يى برالده سرب  سرنين ةدرى أكرل النراس المرودى ولةروم األرفرال يفعرل مرا 
خالفد  قد اسدكان لسيران وحيره بدر الجمالي ولريس لر  مرن  مد نراه في و , روي  ن  ويوحأ بركن من أركان الدين

 .األمر شيء
ابرن ( أدسح)المعروف باسم , إن الميك المسعود يوسف صالح الدين الثاني : )كذلك يروي ابن داري بردي 

دار المسرعى  هرر فكران ينرام فري154هر فاسردولى  يرى مكر  سرن   155الميك الكامل األيوبي كان قد واله أبوه سن  
 .(  سكران ويخرج أ وان  يمنعون الناس من الصياح والضجي  في المسعى

فدد كان هذا الميك يووى خادمرا  )ثم إليك ما يروي  ابن األثير  ن جالل الدين منكبردي يخر ميوك خوارحم 
لم يسم  بمثير  وال  فأظور الميك من الةحن والوي  والجحع  يي  ما, فادفق أن ماع الخادم( قيي )خصيا ل  يد ى 

 -( دبريرررح)وأمررر الجنرررد واألمرررراء أن يمشرروا فررري جناحدررر  رجالرر  وكررران مودرر  فررري موضررر  يبعررد  رررن , لمجنررون لييرررى
أرسرل ( دبريرح)فيمرا وصرل إلرى , فمشرى خيرف جناحدر  راجرال فألحمر  أمرراؤه برالركوب,  د  فراس  - اصم  الدول  

أنكر  ييوم أنوم لم يظوروا من الةحن والبكراء أكثرر  و, ففعيوا, مإلى أهل البيد فأمرهم بالخروج لديدي دابوع الخاد
 . مما فعيوا وأراد معاقبدوم  يى ذلك فشف  فيوم أمراؤه فدركوم

نمرا أخرذ يسدصرةب  معر  ةير  سرار وهرو ييررم ويبكري , وامدنر  مرن األكرل والشررب, ثم إن  لم يردفن الخرادم واى
فإذا قيل إن  ماع قدل , ي الخادم وال يدجاسر أةد أن يدول إن  ماعيعن, اةميوه إلى فالن: فإذا قدم إلي  رعام قال

ثرم انفرض . إنر  يدبرل األرض ويدرول اآلن أنرا أصريأ ممرا كنرع: فكانوا يةميون إلير  الرعرام ويدولرون ليميرك, الداهل
 (.  ن  أمراؤه فبدي ةيران ال يدري ما يصن  وراسل وحيره واسدمال  فيما ةضر إلي  قدي 

الميررك الناصررر صررالح الرردين الثرراني ابررن العحيررح مةمررد ابررن الميررك الظرراهر غرراحي صرراةب  وهنرراك خبررر  ررن
ولما اجدراح المارول . فدد دولى الميك و مره سب  سنين وشب  يى ةب اليوو داركا أمور الدول  إلى وحراه . ةيب

 . هر غادرها إلى دمشق111ةيب سن  
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قردم , لمرا رةرل إلرى المشررق( هرر191: ع)سري ويروي صاةب نفرأ الريرب أن األديرب األندلسري موسرى العن
, وكرران الماررول قررد أمعنرروا فرري ةيررب قرردال وسرربيا ودخريبررا, المررذكور هررذا  إلررى دمشررق وفيوررا الناصررر صررالح الرردين

, فدخل  يى الناصر صالح الردين يعحير   يرى مرا فعير  المارول بمدينر  ةيرب ومرا ةرل بورا مرن المصراهب والمةرن
فورو ال يبكري لفدرد ميكر  . د أبيادرا فري مميروك لر  يورواه قدرل فري ديرك الكارثر  فأضرب الناصر  ن سماع ذلك وأنش

نما يبكي لفدد ةبيبر  ميرك المارول ومعر  أخروه الميرك هوالكرو ثرم نرراه بعرد ذلرك هاهمرا  يرى وجور  ةدرى لجرأ إلرى . واى
إلرريوم ولمررا بيارر  هحيمرر  هوالكررو وأمررراء يخرررون مررن البيررع األيرروبي فأةسررن ( الثرراني)ر سرريف الرردين غرراحي الظرراه

 .  هر قدي  وقدل من كان مع  من األمراء119سن  (  ين جالوع)الماول في 
يخر خيفاء بني العباس المسدعصم با  ربا في كداب  داري  الدول اإلسالمي  أن الخييف  كذلك يروي ابن ربا

ؤه وكرران نرردما, ال يكرراد مجيسرر  يخيررو مررن ذلررك سررا   واةررد , فرري باررداد كرران شررديد الكيررف برراليوو وسررماع األغرراني
, وقررد كدبررع لرر  الرقرراع مررن العرروام. ال يرا ررون لرر  صررالةا, وةاشرريد  جمرريعوم منومكررين معرر   يررى الدررنعم بالميررذاع

 .وفيوا أنواع الدةذير وألديع األشعار في أبواب دار الخالف  
وممرا اشردور  نر  أنر  كدرب إلرى . كل ذلك وهو  راكف  يرى سرماع األغراني وميكر  قرد أصربأ واهري المبراني

وفرري ديررك الةررال وصررل رسررول , ر الرردين لؤلررؤ صرراةب الموصررل يريررب منرر  جما رر  مررن أهررل الررررباألميررر بررد
انظررروا إلررى المريرروبين : يريررب مررن برردر الرردين منجنيدرراع ويالع ةصررار لةصررار باررداد فدررال برردر الرردينهوالكررو 

  .وا  يى اإلسالموابك
ذا  رجنا  يى دول  المماليك نجد منوم من شاف بالجواري ودخيرى  رن أمرور الدولر  إلرى نوابر  كالميرك  .. واى

فدد شاف  ةب الجواري فأسرن قيب  وكانع لون الكيم  العييا في . الصالأ إسما يل بن الناصر مةمد بن قالوون
 .وكان يؤثر الجواري السود, ء والرربالدول  وأ رض  ن ددبير الميك بإقبال   يى النسا

دةسن الضرب  يى العود ودجيد الاناء فدحوجوا وكان أخوه الميك ( ادفاق)ةظيع بةب  جاري  سوداء دد ى ف 
  .!!.هر خيف   ييوا أخوه ودخل بوا ليي  وفاد 121فيما ماع الصالأ إسما يل سن  , شعبان يوواها

فدحوج بوا ليي  خي  أخي  ( ةاجي)هر خيف  أخوه الميك المظفر 121ثم قدل سن  الميك الكامل شعبان ولما خي  
وهذا ثال  سيران من أبناء مةمد , فاند  فأنعم  ييوا بأربع  فصوم وسع لؤلؤاع ثمنوا أربع  يالف دينار!! 

بوذه الجاري  السوداء وفي كل مر  كان يعدد العدد لوا  يى أخ من اإلخو  الثال  قاض م   بن قالوون يدحوج
 . يم  بأن العدد بارل لدجاوح العد  المفروض   يى حوج  المدوفى

  نرررد اإلخرررو  الثالثررر  مرررن الةرررظ والسرررعاد  مرررا ال يعررررف المررررأ  فررري حمانوررراالسررروداء وقرررد نالرررع هرررذه الجاريررر  
.!!!!!!!!!!!!!  

 :ال وقد قال الشا ر مجنون لييى في مةبوبد  السوداء فيم 
 يدولون  نك سوداء ةبشي            ولوال سواد الرمسك  ما انباع غاليا            

 .و  في خيد  شؤون , ... ( فيوال سواد الحهفع ..)  وةري بوذا الفاسق أن ينس   يى منوال  
************* 
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  :في حياة المجتمع اإلسالميأثر ما تقدم من األسباب 

السياسررررري  واالقدصرررررادي  , كررررران مرررررن الربيعررررري أن درررررنعكس هرررررذه األسرررررباب فررررري ةيرررررا  المجدمررررر  اإلسرررررالمي
 . واالجدما ي 

 :تفر ت الكلمة و مب االلداء :  في الحيا  السياسية - 1
دفككورا فري العصرر  واحداد, وبردأع ددفكرك منرذ بداير  العصرر العباسري األول, فددع الدول  اإلسالمي  وةددوا

قامرع , وفري إفريدير . السريجوقيين الاحنرويين و السامانيين و ففي المشرق قامع دول  ليبويويين و. العباسي الثاني
في المارب األقصى دول  األدارس  وفي المارب األدنى ومصر والشام دول  الفارميين وفري األنردلس قامرع دولر  

, فخييفرر   باسرري فرري باررداد وخييفرر  إدريسرري فرري المارررب األقصررى, لودوح ررع الخالفرر  بررين هررذه الرردو , لألمررويين
ولرم يدرم برين , وخييف  أموي في قرربر  وأمرراء غيبروا  يرى بعرض المنرارق واسردديوا فيورا, وخييف  فارمي في مصر

 اضراع الدريفاالند فضال  رن الثروراع و, بل كثيرا ما كانع دسدعر بينوم الةروب, ديك الدول  واإلماراع سيم داهم
واندورررع برررذلك إلرررى ةالررر  مرررن الضرررعف والررروهن فيرررم ددرررو  يرررى صرررد العررردوان المسررريةي الرررذي كررران , كانرررع ددخييورررا

وامدن  بافدراق المسيمين إلى دول مدناةر  ودوح وم في شري  مدنرافر  أن , وقد روقوا من الشرق والارب, يدرصدها
 . يجمعوا شميوم لمواجو  ذلك العدوان الذي انصب  ييوم

 يى رييري  واسدولى  األسبانميك , هر اسدولى ألفونسو السادس241و  211الواقع  بين  امي ففي الفدر  
, وهرم ألفونسرو السرادس باالسرديالء  يرى إشربييي , هرر291سرن  ( بينسري ) يرى  األسبانح يم المردحق  ( الكمبيادور)

 . فأندذها المرابرون وأسدروا ةكم أمراء الرواهف وأقاموا في األندلس دول  لوم
هررر قامررع د ررو  البابررا أوربرران الثرراني ألمررراء اإلقررراع فرري أوروبررا 249و  291وفرري الفدررر  الواقعرر  بررين  ررامي 

نداذ بيع المددس من يد المسريمين الةراكم وكران مرن أسربابوا إقردام الخييفر  الفرارمي . لالسديالء  يى بالد الشام واى
 .  يى هدم كنيس  الديام  في بيع المددسبأمر ا  

, فدادوا الةمي  الصييبي  األولى, وقد وةدع د و  البابا صفوفوم وكانع قد فرقدوا الةروب الدي نشبع بينوم
وأن يةديروا مدينر  , ضرولأن يجداحوا برالد األنا, كما نوهنا بذلك من قبل, أداح لوم الصراع بين ميوك السالجد  و
ثرم ادبعروا السراةل , أنراكير  وأن يجداةوا بالد الشام وفيوا اسدولوا  يى معرر  النعمران و, (قوني )ثم مدين  ( نيدي )

ثررم  رجرروا  يررى مدينرر  بيررع المدرردس , (الرميرر )و ( قيسرراري )و( يافررا)و ( ةيفررا)ثررم  يررى ( ررررابيس)فاسرردولوا  يررى 
 . بيد اإلسبان( رييري )وهي السن  الدي سدرع فيوا مدين  , هر241ن  نيسان س 41فاسدولوا  ييوا في 

, ليصييبين الددل والنوب وهدك األ راض( جود فروا دو بويون)وفي بيع المددس أباح قاهد الةمي  الصييبي  
فرد ونصبوا قاهدهم ميكرا  يرى بيرع المدردس ثرم دوجوروا إلرى دمشرق فةاصرروها ودوجر  و , فيم يدصروا فيما أبيأ لوم

مررن أهررالي المدينرر  برهاسرر  قاضرري دمشررق حيررن الرردين أبرري سررعد الوررروي إلررى باررداد يسرردعينون بالخييفرر  المسرردظور 
 . ودمكن أهل دمشق من صد الصييبين, بكى الوفد لعجحه فأظور الخييف   جحه وبكى و, با 
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بين واسرردولوا  يررى واسرردمرع ةمررالع الصرريي, جبيررل فاسرردولوا  ييومررا ودوجرر  الصررييبيون بعررد ذلررك إلررى  كررا و
ةدرى وةرد صرالح الردين األيروبي جمروع المسريمين , كثير مرن المواقر  فري برالد الشرام وفيورا بنروا الدرالع والةصرون

 . ودم  يى يده جالء الصييبيين, بعد قضاه   يى الدول  الفارمي 
 

 :في الحيا  اال تصادية  - 2
ال يمكرررن دوام العمرررل واإلندررراج والدبرررادل فبدونررر  , ددوقرررف سرررالم  االقدصررراد  يرررى  امرررل أساسررري هرررو األمرررن

وقررد نشربع فري العصرر األمروي وفري العصرر العباسري األول ثرروراع , واالدجرار وأكثرر مرا يعيرق األمرن هرو الثروراع
وألن النراس كرانوا , ولكنوا لرم دنرددم مرن نشرار الةيرا  االقدصرادي  لدروفر الدرو   يرى قمعورا, كثير  شايع الدولدين

نمرا كانرع , العيش من خيراع الفدوحينعمون في بةبوة  من  فيرم دكرن ديرك الثروراع ثروراع فدرراء أو مسدضرعفين واى
 . أو فدن دثيرها العصبياع الدبيي , يدور الصراع فيوا ةول الخالف , في جيوا ثوراع سياسي 

منوررا الدةررر وديررف المةاصرريل , ومرر  ذلررك فررإن الرربالد اإلسررالمي  كانررع دصرراب فرري بعررض مناردوررا بجررواهأ
أمررا فرري العصررر العباسرري . ولكررن ذلررك لررم يكررن ليرررول, كرران ينشررأ  نوررا مجا رراع ويندشررر الوبرراء, ربيعيرر  بكرروار 

فكانع ثور  الحن  الدي اسدمرع خمس  شرر  , الثاني فدد ثار الفدراء والمسدضعفون  يى ظيم الوال  و مال الخراج
الررذين , األرض مرن أيرردي العراميينفدكرع فرري خاللورا بررالكثير مرن النرراس وخربرع الكثيرر مررن المردن وةرمررع , سرن 

 . انديبوا إلى ثاهرين ومخربين
وفررري خاللورررا اخدرررل األمرررن و رررا  , وقرررد أ دبرررع هرررذه الثرررور  ثرررور  الدرامرررر  الدررري امدررردع نةرررو سررربعين سرررن 

ونشررر أ ررراب البرروادي فرري الوثرروب  يررى قوافرررل . ينوبررون ويسرريبون ويدديرررون, اليصرروم فسررادا فرري المرردن والدرررى
وقرررد أدى ذلرررك كيررر  إلرررى . فدوقفرررع الدجرررار  وامدنررر  الةررر   رررد  سرررنواع, ر   يرررى قوافرررل الةجررراجالدجرررار وفررري اإلغرررا

اضرررراب الةيررا  االقدصررادي  وحاد  ييوررا درروالي الكرروار  الربيعيرر  ومنوررا الررحالحل وفيضرران األنوررار ورايانوررا  يررى 
 . فدكا ودةصدهم ةصدا وما ينشأ  نوا من قةر ومجا اع يديوها أوبه  كانع دفدك بالناس, األراضي الحرا ي 

 

 :في الحيا  االجتمالية  - 3
فدرد . انعكس في ةيا  المجدم  اإلسالمي مرا  انراه فري ةيادر  السياسري  واالقدصرادي  مرن فوضرى واضررراب

يلررع معوررا ةيررا  المجدمرر  , اسرردذلد  األةرردا  السياسرري  وأفدردرر  األةرردا  االقدصررادي  ودشرردع شررمي  فرري دويررالع
ودسرريك , دررحين لوررم ظيموررم لدررنعم بعرايرراهم, الدفررع ةررول ميرروك وأمررراء مدايبررين, يررا مدرفرر اإلسررالمي إلررى ربدرر   ي

وربدرر  سررفيى يشرري  فيوررا الفدررر والبررؤس والةرمرران ويةميوررا ذل الةاجرر  إلررى . سرريوكوم فيمررا ينكررره الرردين واألخررالق
 . سيوك ما ال يةي  الدين أيضا
كران يجرري فري الربدر  , وما يدبعوا من لورو وفجرور دعاري الخمر  ند السفي  منوم وفي كيدا الربددين شاع 

, العييا والسفيى, وبين الربددين. وكان يجري في الربد  السفيى في مظاهر الةر  والبؤس, العييا بمظاهر الدرف
وفيوا الصيةاء من أهل , وفيوا العيماء من فدواء ومةدثين ومفسرين, وهي الربد  الوسرى, كانع ربد  الخاص 

وال مسررم  لدررول  رراذل , مدررام يرردنيوم مررن الميرروك واألمررراء, كمررا كرران ألسررالفوم, ولررم يكررن لوررؤالء, وىالحهررد والددرر



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  312  [  
 

النرراس بشرررب مررن  كثيررر فدررد جوررر, ولرريس لوررم سررير  دمكررنوم مررن الررردع بررالدو  لمررا يجررري مررن الفررواةش, ونصرريأ
 . ر وييدمسون معددوا في األدي, يدعارونوا في ةاناع الخمارين وفي المدنحهاع, الخمر 

وقرد مورد , هذه هي السماع العام  الدي كانع درب  المجدم  اإلسالمي في العصر العباسي الثاني وما داله
بما ساد في  من مظاهر الدرف واالنصراف إلى المالذ والجور بوا م  كثير من اليوو , لوا العصر العباسي األول

وةمراد مري  برن إيراس أشعار أبي نواس وأخباره م  وهذا ما نراه مبسورا في , والمجون والدةدي ليدين واألخالق
  .من الماجنين  وغيره من شعراء ذلك العصر, الوليد ومسيم بنابن هرم  وفي أشعار , والب  بن الةباب  جرد و

وكما نراها مبسرور  فري كدرب األدب واألخبرار كاألغراني والعدرد الفريرد ونواير  األرب والنجروم الحاهرر  و يرون 
وكمررا نراهررا منثررور  فرري كدررب الدرراري  واألخبررار كررالربري وابررن األثيررر ومررروج , وغيرهررا مررن كدررب األدب, األخبررار

ن كران فيورا كثيرر  –وكيورا شراهد . وغيرهرا مرن كدرب الدراري ابرن كثيرر ودراري  بارداد ودراري  , وديالذهب ليمسع واى
 . وادعاليم اإلسالم  ند الربد  الةاكم  ومن الدف ةول الدراخي في دنفيذ  يى  -من الدس والدأليف 

وقرد أخيرع بر  األهرواء الدري اشردد فيورا الصرراع  يرى الميرك , وكان أول ما انةسرر مرن دعراليم اإلسرالم العردل
ويأخرذ , خييفر  أو ميكرا أو سريرانا أو أميررا, يمارسوما صاةب السرير   يرى هرواه, وما يدبع  من الظيم واالسدبداد

ظراهر  الخروف , وبررحع فري هرذا الجرو المشرب  برالظيم, فيددل ويصادر األموال وال معدرب لمرا يشراء, الناس بالظن 
 . ومعوا ظاهر  النفاق

وأصبأ الخاهف في معرحل , وكالهما من العوامل الدي  ريع العدل  ن النمو فجف  راؤه ودراخع  حاهم 
. وسرريك مسرريك الحهررد والدصرروف ريبررا ليسررالم , أو دعرضرر  لمررا يخشرراه,  ررن الةيررا  العامرر  خوفررا مررن وشرراي  واش

فوررم فيمررا , لينررالوا رفررده, يررحين برر  المنررافدون صررن  السرريران فيحيدونرر  رايانررا, النفرروس ضررعافلنفرراق فرري وشرراع ا
 . يفعيون  أ وان  في الظيم

ليررك مررا دونرر  , وقررد دون روا  موثوقررون مررا شررودوا مررن ظرراهر  الظيررم والجررور فرري العصررر الررذي  اشرروا فيرر  واى
وفي  يصف مرا  اينر  فري بارداد قبرل , (صور  األرض: )في مددم  كداب , هر111سن   المدوفىابن ةوقل الرةال  

السريما , وأ انني  يى درأليف هرذا الكدراب دواصرل السرفر وانح راجي  رن ورنري مر  مرا سربق بر  الدردر: )... سفره
, ودواصل الشداهد  يى أهل المشرق والعدوان, وكيب الحمان, بجور السيران, لورروالشوو  لبيوغ ا, الرحق واألثر

واخردالل الرنعم وقةرر , ودعاقرب الكيرف والمصراهب, وكثرر  الجرواهأ والنواهرب, واسدهناس سالرين  بالجور والرايان
 (. الديم

ليك ما دون  الفييسوف  وفي  يبين أسباب ضعف السرير  وانويرار ( دجارب األمم)في كداب  مسكوي  المؤرخ واى
 : الةكم في العصر العباسي

هل أدي هؤالء الميوك إال من سوء دةفظوم واشرداالوم  رن ضربر أمرورهم ودفدردها بيرذادوم , فييعدبر الناظر )
غفالوم أمرر أصرةاب األخ, وشووادوم برار ودرركوم دعررف نيراع وحراهورم وقروادهم وأمرور  سراكرهم ودعروييوم  يرى واى

كيرررف كانرررع , وقيررر  دصرررفةوم أةررروال الميررروك قررربيوم ممرررن اسرررددامع أمرررورهم, االدفاقررراع والررردول الدررري ال يوثرررق بورررا
أوال بالرردين الرررذي يةفررظ نظرراموم ويميرررك , نيرراع أصررةابوم بضرررروب الضرربر وكيررف ضرربروا ممرررالكوم و, سرريردوم
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والدفدررد لوررم يومررا يومررا وةرراال فةرراال ,  يرري مرردبري أمررورهم  ثررم بأصررةاب األخبررار الثدرراع والعيررون المررذكا, سررراهرهم
 (. والبرش بمن ال ةيي  في اسدصالة  وال دواء لسيرد , ودرك إيةاشوم ما أمكن ومدارا  من دجب مداراد 
 :ثم إليك ما دون  اإلمام السيوري في داريخ 

درقررع كيمرر  اإلسررالم وسرردر اسررم العرررب مررن الررديوان وأدخررل األدررراك فرري الررديوان فرري دولرر  بنرري العبرراس اف ) 
واندسرمع الممالرك  رد  أقسرام وصرار بكرل قررر قراهم يأخرذ , وصارع لوم دول   ظيم , واسدولع الدييم ثم األدراك

 (. الناس بالعسف ويميكوم بالدو 
, فرأغفيوم  رن  ردوهم, جراروهم فري الدررففدد , ولم يكن أمراء وخيفاء األندلس أفضل ةاال من أهل المشرق

مرن ( بررنر )األسربان فري قرير   هرر جررع وقعر  برين المسريمين و211ففي سرن  . فسرا  ييوم وأخرجوم من ديارهم
 (. بينسي )ومنوا دوجووا الةدالل , وفيوا دايب اإلسبان  يى المسيمين( بينسي )أ مال 

 : ما ةل بأهل بينسي  ةين داهموم اإلسبان فيدولابن بسام ويصف لنا 
مدبيرون  يرى , معرضرون  يرى أمرر الرعرن والضررب, ونحل الفرن   يى بينسي  وأهيوا جاهيون برالةرب)... 

وخررد وهم بررذلك , ومرر  مررن فيورراوأظوررر الفرررن  النرردم  يررى مناحلوررا والضررعف  ررن مدا, اليررذاع مررن األكررل والشرررب
وخرررج , وخرررج أهررل البيررد بثيرراب حينرردوم, وكمررن فرري  ررد  أمرراكن جما رر  مررن الفرررن , فانخررد وا وأرمعرروهم فرمعرروا

فاسددرجوم الفرن  ثم  رفوا  ييوم فاسدأصيوهم بالددل واألسر ومرا نجرا مرنوم , معوم أميرهم  بد العحيح بن  امر
 (.  وخيم األمير نفس, إال من ةصن  أجي 

وقدررررل , فررررإن ألفونسررررو السررررادس اسرررردظور  يرررريوم -ابررررن بسررررام كمررررا يدررررول  -( رييريرررر )وهكررررذا جرررررى ألهررررل 
ار  خارجرا  مرا ألرف غفر, لمرا خرجروا إلريوم فري ثيراب الحينر , وكان من جمي  ما غنم  الفرن  مرن أهيورا, جماهيرهم

 .سواها 
مراراع المسريمين الدري دهموررا , ولريس أوجرح وال أبير  فري وصرف ةرال األنردلس ينرذاك  وةرال معظرم ممالرك واى

أةوال األنردلس فري ( ابن ح م االندلسي)مما وصف ب  اإلمام الجييل . الصييبيون و الددار كذلك بعد ذلك بدييل 
, فدال يرةم  ا  كيماع دةس األسرى يشر  مرن برين ةروفورا . الدرن الخامس الوجري مما أةدث  ميوك الرواهف 

وأ جررب مررا فيوررا أنوررا دصرريأ لوصررف أةوالنررا هررذه األيررام فرري ظررل ةكامنررا ودعرراونوم مرر  الصررييبيين  يررى بعضرروم 
 . و يى شعوبوم 

 ( : التلخيش في وجوه التخليش) في كداب, قال ابن ةحم  ن أمراء األندلس في حمان  
لوجوه كةيار  . وهي فتنة سوء أهلكت االديان إال من و م اهلل تعالم . به نسأل اهلل السالمة  فهذا أمر امتحنا] 

أولها لان آخرهاا , ولمد  ذلك   أن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه . ي ول لها الخ اب 
ا مان شانهم الغاارات للاذي تروناه ليانا. سااع فاي االر  بالفسااد , محارب هلل ورسوله صلم اهلل لليه وسالم 

بااحتهم لجنادهم   اب ال رياق. للم أموال المسلمين من الرلية التي تكون في ملك مان ضاادهم  ضااربون . وا 
. مسل ون لليهود و النصار  للم   وارع  رق المسلمين . للج ية والمكوس والضرائب للم ر اب المسلمين 

 .امة إنفاذ أمرهم ونهيهم غرضهم منها استد. معتذرون بضرور  ال تبيح ما حرم اهلل 
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. الالبسون جلود الضاأن للام  لاوب الساباع, وال يغرنكم الفساق والمنتسبون إلم الفقه , فال تغال وا أنفسكم  
 .الناصرون لهم للم فسقهم . الم ينون الهل الشر شرهم 

لمنكر وذم جميعهم فالمخلش لنا منها   اتمساك بااللسنة جملة وتفصيال إال لن أمر بالمعروا أو نهي لن ا
, فاانحن نااراهم يسااتمدون النصااار .واهلل لااو للمااوا أن فااي لباااد  الصاالبان تمشااية المااورهم  لبااادروا إليهااا . 

فأخلوهااا ماان اتسااالم ولمروهااا , وربمااا أل ااوهم الماادن والقااالع  ولااا, ويمكنااون لهاام ماان حاارم المساالمين 
 .بالنوا يس 

. فمان لجا  لان ذلاك رجاوت أن تكاون التقياة تساعه .  لعن اهلل جميعهم وسل  لليهم سيفا من سايوفه 
 .أهر (  هذا مب أنه لو اجتمب كل من ينكر بقلبه لما غلبوا للم أمرهم. وأن ينكر بقلبه 

************* 

 
 :ضعف الوازع اإليماني وأثره في انهيار الدولة اإلسالمية 

, إلةسرراس بالعرردل وبكررل مكررارم األخررالققرروي ا, دررد كرران إيمرران المسرريمين األولررين ناصررعا ال دفسررده األهررواءل
, وكرانوا فيورا مرثال يةدرذى. ,ودخرل النراس فري ديرنوم أفواجرا لمرا رأوا مرن صردق د رودوم, فدادهم إلى الفدأ العظريم

 .وأقبيوا  ييوا إقبال  اشق غاب رقيب , دعيدوا بأذيالوا, بنعماء الدنيا وأسرفوا منوا  فيما درف أخالفوم
قررد ةرراد بالمسرريمين  ررن خررر  , فرري الرا رري وغالبيرر  الر يرر  عف الررواحع اإليمرراني يسرردفاد ممررا ددرردم أن ضررو  
وبرين , فاإلسالم أقام اإليمان رقيبا  يى أ مال اإلنسان وحوده بدق  الةرس فري الدمييرح برين الخيرر والشرر, اإلسالم

 .الخير والعدل والفضيي يفدد اإلةساس ب, دعصف األهواء باإليمان و ندما , وبين العدل والظيم, الفضيي  والرذيي 
وقضرى سريف الظيرم , فأخفرع صروع الةرق, الظيرم مةرل العردلةرل دراخع رقاب  اإليمان  يى أ مالوم لما و 

وبرررح البارررل يخدررال فرري قصررور , وأضررةع الدررو  هرري الةرراكم الررذي ال يرررد والةكررم الررذي ال يررندض,  يررى صررولد 
فشاع الفساد , فألواهم  ن مصالأ األم , العب  والمجونمدشةا بكل مظاهر , الخيفاء واألمراء والوحراء واألثرياء

, وقفررح إلررى مناصررب الدولرر  المنررافدون ومررنوم مررن ادخررذ الرردين سرريما ليوصررول إليوررا, فرري الةكررم والدضرراء واإلدار 
وقامرع لورم دولر  فري , وسادع الفوضى فكانع غنما ليصروم والعيرارين, فساهموا في اإلفساد وأ انوا  يى الظيم

 . وا قاد  من الجيش لداء جحي  يدداضونوا مما ينوبونيةميباداد 
, وخمردع همدر , فضرمر سرا ده وفدرد قدردر   يرى الددرال, وقورر ومذلر , و اش  ام  الشعب في فدر وخروف

وأخرذ ينظرر إلرى الشرعوب ددددمر  , فأوقفر  الرحمن  رن المسرير, فأضةى في ةالر  رق فدرد فيورا قدردر   يرى اإلبرداع
فري جمير  الردول الدري , إلرى هرذه الةالر  يل أمرر المسريمين. فال يسدري  ةراكا, ل اليدينوهو معدود اليسان ومايو 

 . لدساوي العي  فيوا, دشدع فيوا دولدوم
تادالم  يوشاك أن )  :لورم  إلير  ةرين قرال سيؤولونما  يعيم صيى ا   يي  وسيم كان  قد كان رسول ا  و 

بال أناتم يومئاذ , ال:  ال. أمن  لة نحن يومئذ يا رسول اهلل؟: وا ال. لليكم االمم كما تدالم االكلة إلم  صعتها
 االوا , وليقذفن في  لوبكم الاوهن, ولين لن اهلل من  لوب لدوكم المهابة منكم, كةير ولكنكم غةاء كغةاء السيل
 . (  حب الدنيا وكراهية الموت: وما الوهن يا رسول اهلل؟  ال
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************* 

 
 : طان خالل المرحلة العباسية تفشي ظاهرة علماء السل

 : قال ابن المبارك رةم  ا   أساس  فساد فهدين من الناس هم العيماء والةكام كماوفساد الخيق , إن فساد الدين
 وهل أفسد الدين إال الملوك          وأحبار سوء ورهبانها                 

ةجرر    اإلخررالد إلررى األرض وةررب المررال والجرراه , يدررول وفسرراد الةكررام سرربب  فسرراد العيمرراء , وفسرراد العيمرراء سرربب
واصرفا  ةرال  يمراء  صرره بعرد أن ذكرر مرن مواقرف  يمراء السريف , رةمر  ا   أباو حاماد الغ الاياإلسرالم اإلمرام 

و اصرر الدولر  , وكان قد  راش فري الدررن الخرامس .  ودضةيدوم في سبيل الةق و دم اكدراثوم ببأس السالرين
 :بعد أن وهنع  رى الخالف  العباسي  ,  اصرها من الممالك المسددي   وما, السيجوقي  

ن تكلماوا لام تساالد أ اوالهم أحاوالهم , فلام ينجحاوا . وأما اآلن فقد  يدت اال مااع ألسان العلمااء فساكتوا )   وا 
ء , وفسااد ولو صد وا و صدوا حق العلم الفلحوا , ففساد الرلايا بفسااد الملاوك , وفسااد الملاوك بفسااد العلماا

, فكيا  العلماء باستيالء حب المال والجاه , ومن استولم لليه حب الدنيا فلم يقدر للم الحسبة للم االراذل
 .1/44إةياء  يوم الدين ج(  للم الملوك واالكابر , واهلل المستعان للم كل حال

وكران , وأهمر  البردع , الرين وأما اإلمام الجييل ابن ديمي  فدد قضى  مره في صراع م  من فسد من  يمراء السر
معاصررا ليدولرر  المميوكيرر  فرري الدرررن الثررامن فرري  وررد مةمرد بررن قررالوون فيمررا كانررع هجمرراع الددررار دعصررف برربالد 

, ةدى بي  ب  أن يدول مما يرى من نفاق  يماء السالرين ومماألدوم لألمراء  يى جورهم وفساد أةوالوم . الشام 
 : فدال 

واتباب حكام الحااكم المخاالا  , صلم اهلل لليه وسالم لمه من كتاب اهلل وسنة رسوله ومتم ترك العالم ما ل  )
 . 111-114م 11الفداوى ج( !!   لحكم اهلل ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا واآلخر 

ن فري و يمراء السريرا, فدد مر قول  يعرض بفدواء الدصور , وأما ابن ةحم الذي  اش حمن ميوك الرواهف 
 : حمان  

. ذرون بضررررور  ال دبررريأ مرررا ةررررم ا معدررر. مسررريرون لييورررود و النصرررارى  يرررى قررروارع رررررق المسررريمين ) .. 
 .غرضوم منوا اسددام  إنفاذ أمرهم ونويوم 

الالبسااون جلااود الضااأن للاام  لااوب , وال يغاارنكم الفساااق والمنتساابون إلاام الفقااه , فررال داررالروا أنفسرركم  
وقررد رفةرع كدررب الدرراري  بمررا سررجي  ...(  الناصاارون لهاام للاام فسااقهم. ل الشاار شاارهم الم ينااون الهاا. السااباع

وأهمررر  الوررردى الرررذين ا دحلررروا قررررار الظيرررم والضرررالل ممرررا  رررانوه وشررراهدوه مرررن فسررراد ربدررر   يمررراء ,  يمررراء الةرررق 
 .ومماألدوم لألمراء, السالرين 

باجديراح غراراع األ رداء , سرنني الدردري لددراب  العدراب ال, وكان هذا مرن أسرباب فسراد األةروال الدري موردع 
 :قال دعالى . لعدر ديار المسيمين 

  َناَها رأ ََِدمن لا  ا الأَقوأ َْ ََِحقن َعلَيأ ا  َْ ِ ي ََِفَسقاوا  ا  َْ ِ ي َر تأ َنا ما َية  أََمرأ ل َك َقرأ ْأ َنا أَنأ نا يرا   َوإ َذا أََردأ م    (51:اإلسراء)  َتدأ
 ..ومن  اش فيوا من ةكام ومةكومين  وهكذا جرع السنن  يى ديك الممالك
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   يد َذها أَل يم  َشد  َي َظال َمة  إ نن أَخأ ذا َربَِّك إ َذا أََخَذ الأقاَرى َوه   .   (504:هود)  َوَكَذل َك أَخأ
 :قال دعالى .. وبديع العبر  مرير  والسنن ماضي  , وهكذا مضع األمم ودفانع الدول 

  َنا إ لَى أا َسلأ ونَ َولََقدأ أَرأ عا ْاامأ َيَتَضارن اء  لََعلن ارن َبأأَسااء  َوالضن مأ ب الأ َناها َِأََخاذأ ل َك  نأ َقبأ وا ب اه  *  َمٍم م  ارا كِّ اوا َماا ذا اا َنسا َِلَمن

او ل سا بأ امأ ما اإ َذا ها َِ َتاة   مأ َبغأ َناها وا ب َما أاوتاوا أََخذأ حا َِر  ٍء َحتنى إ َذا  لِّ َشيأ َواَب كا مأ أَبأ  ْ َنا َعلَيأ يَن *  نَ ََِتحأ م  الناذ  َقاوأ اَع َداب ارا الأ َِقاط 

ينَ  ن  َربِّ الأَعالَم  دا ل  وا َوالأَحمأ  .(  24 - 21:األنعام)   َظلَما

وسرردرع بررالد , واجدرراةوم الماررول مررن الشرررق , وهكررذا هجررم الررروم  والصررييبيون  يررى بررالد المسرريمين مررن الارررب 
وددشررعر لورررا , ا الدرراري  أهررواال يشرريب لررذكرها الولرردان ليسررجل لنررر. اإلسررالم والمسرريمين دةررع سررنابك خيررل العرردو 

 .بما كسبع أيدي الناس ةكاما ومةكومين و  األمر من قبل ومن بعد .  األبدان 
يد  )    ْ َو َش َع َوها مأ َرى ل َمنأ َكاَن لَها َقلأب  أَوأ أَلأَقى السن كأ ِ ي َذل َك لَذ   . (11:قّ )(  إ نن 

  
************* 
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 لعامل اإلسالمي رجي لاخلاغزو ال
 

ودنرراحع ميوكوررا , فرري خضررم ديررك األةرردا  الدرري سررادع العررالم اإلسررالمي مررن اندسررام دولرر  ودسررارع انويارهررا 
فناء بعضوم البعض بالةروب في الدحاةم  يى السير  واالسدهثار بوا, وسالرينوا وأمراهوا وقاددوا   . واى

 . وان انصب  يي  من المارب والمشرقفي خضم ديك األةدا  كان العالم اإلسالمي هدفا لعد
 يرى برالد الشرام  سب  ةمالع صرييبي خالل قرنين من الحمان  فمن المارب شنع أوروبا المسيةي   يي *  
  . ومصر

  . وكانع البابوي  صاةب  الد و  لوذه الةروب, وفي بالد األندلس ددابعع ةمالع اإلسبان الصييبي 
الردول اإلسرالمي  فري برالد مرا برين النوررين ودجاوحدورا إلرى ( راالددر ) ومن المشرق اقدةمع جيوش الماول* 

 . الصارى وأخيرا بالد الشام مدجو  إلى مصر اإيران والعراق ويسي
همررا وقررد دمكنررع دولرر  األيرروبيين ومررن بعرردها دولرر  المماليررك مررن صررد هررذه الةمررالع فرري مرروقعدين شررويردين 

 . ددار م  ال ( ين جالوع)و , م  الصييبيين ( ةرين)
أمرا فري برالد األنرردلس فكران الصرراع  يرى الميررك برين الميروك واالنشراال برر   رن أمرور الردويالع المدصررار   

 . الددر المةدوم لينواي  الدي خدمع بوا دول  اإلسالم بعد ةكم دام ثماني مه   ام
 

 :يون يخرجون المسلمين من جنوب إي اليا وصقليةالنورماند -أوال
ى العرب  يى جحير  صديي  بدياد  قاضي الديروان أسد ابن الفرراع فري  ورد حيراد  ا  هر اسدول454في  ام 
وضررمع ,  اصررم  لوررا( بررالرمو)هررر وأقيمررع مدينرر  429واكدمررل فدةوررا سررن  ( دررونس)أميررر إفريديرر  , األول األغيبرري

 . إلى دول  األغالب  في دونس
( برراري)إيراليررا واسرردولوا  يررى مدينرر   هررر اجدرراح العرررب البةررر مررن شررمال صررديي  إلررى جنرروب441وفرري  ررام 

 . وألةدوها بدولدوم بصديي 
وألةدوهرا بردولدوم  بيد ا  المودي هر اندضع دول  األغالب  باسديالء العبيديين  ييوا بح ام  441وفي  ام 
إذ ثرار الكيبيرون فري صرديي   يرى ةكرم العبيرديين واسردديوا بورا بح امر  , هرر111ي درونس ةدرى سرن  الدي أقاموها فر

 . الةسن بن  يي الكيبي
 toncred deدنكريررد ده هودفيررل )هررر اسرردولى النورمانررديون  يررى جنرروب إيراليررا بح امرر  214وفرري  ررام 

hauteville ) (. باري) وأقاموا فيوا دول  نورماندي  وأخرجوا العرب من مدين 
( rober jescar iروبير جيسركار األول )هر اجداح النورمانديون البةر إلى صديي  بح ام  212وفي  ام 

كرران  الررذي, وأحالرروا الةكررم العربرري وانررروى  يمرر ,  هررر290وأخررذوا بررررد العرررب منوررا وأدمرروا االسررديالء  ييوررا سررن  
 .  اما( 410)خفاقا مد  
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 : بابها ولواملهاأس: الحروب الصليبية -ةانيا 

 . ديني  وسياسي  واقدصادي : درج  هذه الةروب في أسبابوا إلى ثالث   وامل مجدمع 
بفرنسرا ( clermont ferrandفري مدينر  كييرمرون فرران ( أوربران الثالر )فري أ دراب خرراب ألدراه البابرا ف
راررور البيحنررري ألكسرريس م اسرردجاب فير  لنررداء مررن اإلمب5041 / 299سررن   -دشرررين الثراني  -نرروفمبر  41فري 

لررربس لبررراس النسرررك و ررررف ببرررررس . كرررومنين يريرررب منررر  العرررون ضرررد السرررالجد  األدرررراك واى رررالن الةررررب  يررريوم
 .وفيوا د ا إلى ةرب المسيمين واسدرداد بيع المددس من أيديوم, الناسك

, وأمررراء اإلقررراع ,(أرقرراء األرض)األقنرران  الفدررراء و: وقررد اسرردجاب لنررداء البابررا وصررية  الراهررب فهرراع ثررال 
دفدك فيوم األوبه  الدي كانع , فأما الفدراء وهم الربد  الكبرى فكانوا يعيشون في قي  وةرمان. وأصةاب الدجاراع

يميكوررم السرريد اإلقرررا ي مرر  , وهررم األرقرراء المردبرررون بأراضرري السرراد  اإلقرررا يين, دجدرراح أوربررا ومررثيوم األقنرران
الدررو   كانررع هررذه هرريو , وررا كررل النعرريم ويرمعررون بافررران الكنيسرر  لخرايرراهمفكرران هررؤالء يةيمررون برربالد في. األرض

 . الروةي  الدافع  ليةرب
ذلررك أن و , فهرر  دميررك اليدررب والمررال وفهرر  فديررر  دميررك اليدررب وال دميررك المررال, وأمررا أمررراء اإلقررراع فكررانوا فهدررين

مررال ودخررم اآلخرررين مررن األبنرراء شررريع  اإلر  فرري نظررام اإلقررراع كانررع ددضرري بدوريرر  الولررد البكررر اليدررب وال
أي الذين ال يميكون شيها أو يريرق  يريوم ( sans avoirالمعدمين )وكان يريق  ييوم اسم , باليدب دون المال

 . أي الذين ال يميكون أرضا( sans terreبدون أرض )اسم 
سرببا فري  درد أيرديوم وكانع الرد و  ليةررب الصرييبي  , وكان األمراء المالكون لإلقراع في صراع فيما بينوم

, أما األمراء الذين ال يميكون فكانوا يندح ون معيشدوم بالددل والددال. بالصيأ ودةويل الصراع إلى قدال المسيمين
, فكانرررع الرررد و  لةررررب المسررريمين منفرجرررا لورررم ومنعرجرررا فررري سررريوكوم, يندمرررون  يرررى مجدمررر  خصررروم بالةرمررران

وأما أصةاب الدجاراع فوم أصرةاب المردن . وغناهم ينعمون بوا فانضمع أفواجوم إليوا رمعا في أرض يميكونوا
وقرد , البةري  الذين يميكون السرفن ويةيمرون بالوصرول إلرى شروار  برالد الشرام إلقامر   القراع دجارير  مر  مردنوا

  بيحا والبندقي  اإليرالي  أةالموا وجنرع أرباةرا كبيرر  فري ندرل الةمرالع الصرييبي  واالدجرار مر ةددع مدن جنو  و
 : هدي  اماوقد دعاقبع الةروب الصييبي  في سب  ةمالع في مدى م. بالد مصر والشام

 

  ( م  1185/ ها 481)   االولمالصليبية الحملة: 
 : وددسم إلى قسمين 
جموع غفير  غير مندظم  وال ودكونع من  , واألسدف موندي , وقد قادها بررس الناسك  :الحملة الشعبية 

فرنسرري وصرردرع مررن بيررد  ( بابررا)ألن الررد و  لةرررب المسرريمين جرراءع مررن , مررن الفرنسرريين وكرران أكثرهررا, مؤديفرر 
وهو االسم الدديم ليفرنسريين فري لذلك كان المسيمون يسمون الصييبيين بالفرنج  . فرنسي  ونادى بوا راهب فرنسي

فدرراديوم , النوررب والسرريبوا دمرردوا فرري رررريدوم , ذلررك الحمرران مررن العرروام والاوغرراء دةركرروا بايررر دجويررح وال درديررب 
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, و بررروا منوررا إلررى أسرريا الصررارى , ثررم مررروا بالدسرررنريني  , النرراس  يررى رررول رررريدوم فرري بيرردان أوربررا الشرررقي  
 . وهناك دولى السالجد  الدضاء  ييوم بكل سوول  

لى قيراد  وقرد درو . خيير من أمرراء أوربيرين  دألفع هذه الةمي  منوقد دةركع في إثرها وقد  :حملة االمراء  
ودمكنررع الةميرر  مررن شررق , ديررك الجمرروع أمررراء فرنسرريون دوجورروا بوررا برريررق البررر واجدرراحوا بوررا مدينرر  الدسرررنريني 
فرقر  ادجورع شررقا واةديرع , رريدوا إلى الةدود الفاصي  بين شرق األناضول وبالد الشام فافدرقع إلى ثال  فرق

 ( baudouinبودوان األول )صييبي  بح ام   إمار  هر وأقامع بوا 245سن  ( edesseالرها )مدين  
هرر 244وفرق  ادجوع نةو الجنروب ودخيرع برالد الشرام بادجراه سراةل المدوسرر واةديرع مدينر  أنراكير  سرن  

ثررم ادجوررع نةررو ( bohemond II  )بوهمنررد الثرراني النورمانرردي )بح امرر  أخرررى   صررييبي  إمررار وأقامررع فيوررا 
ولرم دردمكن الةامير  الفارمير  مرن الردفاع  نورا , ربدرع  ييورا بةصرارهام وأ5044/هرر 241الددس فوصريدوا سرن  

م وأثخنرروا الددررل فرري أهيوررا مررن مسرريمين 5044سررن   /يوليررو  /دمرروح  51فاسدسرريمع ودخيوررا الصررييبيون فرري يرروم 
ويعدرررف المؤرخررون األوروبيررون بوررول مرا فعيرر  الصررييبيون وفرري ذلررك ددررول المؤرخرر  ,  ويورود ومسرريةيين أرثرروذكس

إن المذبةرر  الدرري أقرردم  : )فرري كدابوررا  ررن الةررروب الصررييبي (  zoe oldenburgحوي أولرردنبورغ  )مانيرر  األل
 (.  دعد في  داد أكبر جراهم الداري   ييوا الصييبيون في اجدياةوم الددس 

 godefroy deغرودفراده بويرون  )وقرد أقرام الصرييبيون فري الدردس مميكر  صرييبي  بح امر  أميرر اليرورين 

bouillon ) م دوج  لةصار  كا فأصاب  سوم فددل وخيف  أخوه 5500وفي  ام(   بودوانbaudouin.) 
 

  (:م  1145/ ها 538) الةانية الصليبية الحملة 
وأسرردر , مدينرر  الرهررا مررن الصررييبيين حنكرري   مرراد الرردينم اسرردرد أميررر الموصررل 5522 /هررر 114فرري  ررام 

ميررك ألمانيرا ولررويس ( Conrad III)       كرونراد الثالر   فدألفرع بسررببوا ةمير  صررييبي  ثانير  بح امرر  إماردورا 
وبعد أن اغدال الةشاشون البارني   مراد , ولكن  ماد الدين حنكي دةرهم . ميك فرانسا (  Louis ix) الداس  

) واسردراع اسردرداد مدينر  انراكير  سرن  , ابنر  نرور الردين حنكري لرواء الجوراد ضرد الصرييبيين ةمل , الدين حنكي 
ثررم درراب  نررور الرردين . أدراجوررا بعررد فشرريوا فرري ةصررار دمشررقالةميرر  الثالثرر   ررادع هكررذا و , ( م  5511/ هررر 114

 .جوادهم ريي  ةياد  بال كيل 
وددالع , م الدول  األيوبي  ةمل األمان  بوم  ودفاني وأقا, ولما ور  صالح الدين األيوبي مميك  نور الدين 

جران ) ةير  أسرر فيورا ميرك بيرع المدردس الصرييبي( م5591/ هرر 191)اندصاراد  إلى أن دوجوا بمعركر  ةررين 
. و قدل أرنار الذي قر  رريق الة  وكان سربب انويرار الودنر  بينر  وبيرنوم , وكبار أمراء الصييبيين ( لوحجنان 

ممرا سربب قردوم ..وصريدا , ويافرا , وةيفرا ,و قيسراري  , و كرا , فاسدرد ربريا , ح الدين بعد ةرين ثم داب  صال
 .الةمي  الثالث  
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  ( م1135/ ها 533) الةالةةالصليبية الحملة : 
دألفررع ةميرر  صررييبي  ثالثرر  بح امرر  فردريررك باربرراروس األول ميررك ألمانيررا , نديجرر  اندصرراراع صررالح الرردين  

(Fredric barbarous  ) و( فيييب أوغسعPhilippe Augusta  ) ريدشارد قيب األسد  )ميك فرنسا و
Richard Coeur de lion  )ميك إنكيدرا . 

 وقررررد سرررريك فردريررررك رريررررق البررررر واجدرررراح الدسرررررنريني  إلررررى بررررر األناضررررول وغرررررق أثنرررراء  برررروره نورررررا فرررري 
اخدالفر  مر  ريدشرارد قيرب األسرد وح مروا أن ذلرك  بعردو اد فيييب أوغسع إلرى فرنسرا , ودشددع ةميد  (  كييكيا )

هرر 191)ولكرن صرالح الردين دمكرن مرن فردأ بيرع المدردس ,دراب  رريدر  شارد قيب األسرد فدرد دأما ري. مرض كان ل
رجر  ريدشرارد  .(م 5544 -هرر 199) ريدشارد قيب األسد د ي بصريأ الرمير  سرن    دد صيةا م ثم ( م5591/

  . يى إثره إلى بالده 
  

 ( م 1183/ ها 585) لحملة الصليبية الرابعةا : 
فري  رام و , ميوك أوربرا السردرداد بيرع المدردس ( أنوسع الثال ) اسدصرخ البابا , بعد اسدرداد بيع المددس 

ديبرررو )و ( برررودوان الداسررر  أميرررر فالنررردر)دألفرررع ةميررر  صرررييبي  أ ررردها أمرررراء فرنسررريون مرررنوم   م5404 /هرررر  149
وقد ادفدوا مر  مالةري البندقير   يرى . وكانع مصر هدفا لوم, ويخرون( لويس أمير بيوا) و( الثال  أمير شامباني
مررنأ البنادقرر  امديرراحاع دجاريرر  فدةررول قرراد  , ولمررا  يررم الميررك العررادل األيرروبي بوررذا االدفرراق. نديوررم إلررى اإلسرركندري 

وا  ييورا برودوان الداسر  ولّر( م 5402/هرر100)سرن  الةمي  إلى الدسررنريني  فاجداةوهرا وأقراموا فيورا دولر  الدينير  
ولكرن بعرض جنرود . م 5410/هرر  119ميكا وأ ينوا المذهب الكاثوليكي وقد اسدمرع هذه الدول  قاهم  ةدى سن  

, الةميرر  دررابعوا رررريدوم وانضررم إلرريوم بعررض الصررييبيين مررن سررواةل الشررام وهرراجموا مدينرر  رشرريد فرري دلررع النيررل 
  .لم دةدق هدفوا كةمي  صييبي   ادوا خاهبينو وفشيوا في دخولوا 

 

 ( :م  1212/ ها 613) حملة اال فال ** 
ودعراظم الةمراس , بعد شيوع أخبار سدور بيرع المدردس وفشرل الةمير  الرابعر   رم السرخر األوسرر األوربير  

سرر  الررذين ح ررم أةرردهم أن العنايرر  اإللويرر  كيفدرر  بديرراد  الةميرر  وانضررم بعررض الدساو , الررديني ةدررى بررين األرفررال 
ةير  , ةير  ةميردوم السرفن إلرى مروان  الشرام , ةي  دوج  باألرفال من قادهم إلى موان  إيراليا , ليدروي  لوا 

  .يروى أن دجار الرقيق غدروا بوم ةي  با وهم في أسواق النخاس  في المشرق 
 

  ( :م 1212/ها 614) الحملة الصليبية الخامسة 
ميررك بيررع ( Jean de brienneجرران ده بريرران ) امرر  م بح 5454 /هررر  151دألفررع هررذه الةميرر  سررن  

نديجر  مررض إلى مصر فاسدولع  يى مدين  دميار الةمي  وادجوع , الذي أراد ةماي  أمالك  في الشام المددس 
ثرم , ففردأ الفالةرون  يريوم سريول مراء النيرل , وقع فيضران النيرل , ثم ادجووا إلى مدين  فارسكو , الميك الكامل 

 .وأجيوا الةمي   ن مصردميار  ثم اسدرد المصريون , الكامل وغنمع معظم سفنوم وسالةوم هاجمدوم جيوش 
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 ( :م  1223/ ها 625)  الحملة الصليبية السادسة  
فدرررد دوجررر   . بدةرررريض مرررن البابويررر  (Fredericميرررك ألمانيرررا  , فردريرررك الثررراني )أ رررد هرررذه الةميررر  الميرررك 

قرد اسردنجد , صراةب مصرر, وكران الميرك الكامرل, الشرام برريرق البةررم إلى برالد 5449 /هر  141بةميد  سن  
ب  ليعين   يى أخي  الميك المعظم  يسى لكي يندحع من  دمشق وفق شرور دم االدفاق  ييوا منوا دسييم  الددس 

 وكان الميك المعظم  يسى قد دوفي وخيف  ابنر  الميرك المنصرور داود فدصرالأ مر . وقدم فردريك بةميد  إلى  كا
 . الشوبك والكرك أ راه بدال منوا مدن صرخد وةي   م  الميك الكامل وسيم  دمشق 

وباسدالم الميك الكامل لمدين  دمشق نفذ شرور االدفاق وسيم فردريك مدينر  الدردس فردخيوا ودروج نفسر  ميكرا 
 .  ييوا و اد إلى بالده وبذلك أنوى موم  الةمي  الصييبي  الدي قادها دون قدال
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 ( :م 1248/ ها 645)  الحملة الصليبية السابعة  
فدرد , ووجوورا نةرو مصرر, بالدرديس لرويس -  ددينل – جوح هذه الةمي  الميك الفرنسي لويس الداس  الميدب

فدوجر  بةمير  بةرير  .  يرق برالد الشرامر اد بيع المددس  ن رريق مصر أيسر من اسدردادها  ن ررأى أن اسدرد
ثم . نديج  مرض الميك الصالأ نجم الدين أيوب م واسدولى  يى مدين  دميار 5424 /هر  121إلى مصر سن  

الميرك الصرالأ نجرم الردين دروفي  سريمين الموقعر  الدري جررع فيورا بينر  وبرين المخالل و . دوج  لةصار المنصور  
المعركرر  ( المعررح  إيبررك )   وقاهررد أبيرر  ومميوكرر, وقرراد ابنوررا درروران شرراه , الخبررر شررجر  الرردر حوجدرر  فأخفررع أيرروب 

ثرم وأود روا السرجن فري دار ابرن لدمران , وأسر الميك الفرنسي م  جمي  من أمراء الةمير , الدي كدب فيوا النصر 
 .أريق لداء فدي  كبير 

 
  :محاولة صليبية لغ و مصر من إفريقية**  

( درونس)الدفكير باحو مصر و رحم  يرى دنفيرذ فكردر  باحوهرا  رن رريرق إفريدير  الميك لويس الداس  لم يبرح 
وقيل أن هالك  , فدد نبا ب  جواده  وهيك , ولكن الددر كان أغيب من  , م ةمي 5410 /هر  114فداد إليوا سن  

 .  انباءع خرد  بالفشل والخسر وهكذا . الوباء كان بسبب 
 

ومصر وانصرا أمراء أورباا إلام حاروبهم  و د تو فت بعد هذه الحملة الحمالت الصليبية للم بالد الشام
غياار أن احااتالل الصااليبيين لاابع  ماادنها و اللهااا ظاال  ائمااا إلاام أن جاااءت دولااة المماليااك . الداخليااة هناااك 

البند ااداري وماان بعااده الملااك  ااالوون جيوشااه وأخاارجهم ماان بااالد الملااك الظاااهر بيباارس البحريااة فجاارد للاايهم 
/ هاا 643)و كانات سانة ,  الشام فتحررت منهم بعد مائتي لام ونيا من السنين  ضوها فاي بعا  منا قهاا

 .د تنظيا سواحل الشام من دنسهم آخر معا ل الصليبيين في بالدنا مول, سنة سقو  لكا ( م1281
************* 
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 : للعالم اتسالمي( المغول) اجتياو التتار -ةالةا

وقررد دمكررن مررن جمر  أشررداع قبييدرر  واالسررديالء  يررى ,  (ديمرروجين)قامرع دولرر  الماررول بح امرر  ماررولي يرد ى 
أي الميرررك الدررراهر ( جنكيحخرران) فررد اه شررريوخ قبييدررر , الصرررين وبررالد الديبرررع وقورررر الشررعوب المةيرررر  بدولدررر بررالد 

 . وأصبأ معروفا بوذا اليدب
وقد أراد أن يديم  القاع ةسن جوار م  دول  خوارحم وكانع أكبر دول  إسالمي  فري المشررق وميكورا يومهرذ 

فأرسررل إليرر  , لدررأمين الدبرادل الدجرراري مر  بررالده وةمايرر  الدوافرل الدجاريرر  مر  الرربالد اإلسرالمي ,  رالء الرردين مةمرد
 فيرم يجرد خروارحم, ال يةميون كدابا من  يريب في  أن يدعود ل  بدأمين الدبادل الدجاري وةماي  الدوافرل الدجارير رس

فوافرق  يرى ريبر   يرى , فدد وجرد أن جنكيحخران يخاربر  كمرا يخاررب ابنر , شاه في  بار  الكداب ما يييق بمدام 
 . وكدم غيظ  ةدى وقعع الواقع ,  مضض

قربض  اميورا ( أدررار)فيما اجداحع ةدود خوارحم ودخيرع مدينر  , دةمل أمواال ثمين . ر فدد دوجوع قافي  كبي
جنكيح فيما  يم .   الء الدين خوارحم وقيل إن ما فعي  كان بأمر شاه ,  يى أفرادها فدديوم وصادر أموال الدافي 

فارحا خروارحم وأخررب مردنوا ومنورا , هرر  يرى رأس جريش جررار152ودوجر  سرن  ,  باألمر صمم  يرى االنددرامخان 
فوررب مرن , شراه مداومر  هرذا الارحو ولم يسردر   رالء الردين خروارحم, بخارى وقدل من فيوا من السكان سمرقند و

هرر مرررودا 151وفيوا دوفي سن  , إلى جحير  في  فدبعوه وأخذوا يراردون  ةدى بي  بةر قحوين فيجأ, وج  الماول
 . منسيا

هاربررا مررن , وأمضررى مررد  ميكرر  مرر  فيررول جنررده, فكرران أسرروأ ةظررا مررن أبيرر , فخيفرر  ابنرر  جررالل الرردين منكبردرري
, فررأوى إلررى قريرر  قريبرر  منوررا, هررر إلررى ميافررارقين بجحيررر   مررر144ةدررى اندوررى برر  المررراف سررن  , إقيرريم إلررى إقيرريم

 . وب  اندوع دول  خوارحم, اغدال  فدضى شريدافدخل  يي  من 
يايررر  يررى , قيرراد  جةافررل الماررول مدجوررا نةررو المشرررق( هوالكررو)ودررولى ةفيررده , و رراد جنكيحخرران إلررى بررالده

هرر فاجداةورا وأخرذ 111ةدى أةارع جيوش  بباداد في شور صرفر سرن  , مدن  ويمعن فيوا الددل والسبي والنوب
مرن ندمر  المارول فدديروه مر  أهير  فري اليروم المسدعصم با  ولم يسيم الخييف  , أهيواجنده في دخريبوا وسفك دماء 

 . الراب  من شور صفر من ذلك العام وبددي  اندضع دول  بني العباس بباداد
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 :اجتياو التتار بحسب رواية ابن كةير رحمه اهللخالصة أحوال المسلمين إبان 

 
وا  . وسأورد مجمال  نوا بشيء من اإلسواب لما فيوا من الدروس والعبر والدشراب  مر  أةوالنرا هرذه األيرام 

 .المسدعان 
 : ال ابن كةير رحمه اهلل 

 : ها  616ففي سنة

وا يسرركنون جبررال رمارراج مررن أرض  بررر الددررار نوررر جيةررون بصررةب  ميكوررم جنكيحخرران مررن بالدهررم وكرران  
وسرربب دخررولوم نوررر جيةررون أن جنكيحخرران بعرر  دجررارا لرر  ومعوررم أمرروال كثيررر  إلررى بررالد خرروارحم شرراه , الصررين 

يدبضعون ل  ثيابا ليكسو  فكدب ناهبوا إلى خوارحم شاه يذكر ل  ما معوم من كثر  األمروال فأرسرل إلير  برأن يدرديوم 
فيما دودده أشار من أشار  يى . خبرهم أرسل يدودد خوارحم شاه  نبي  جنكيحخافيما . ويأخذ ما معوم ففعل ذلك 

خوارحم شاه بالمسير إليوم فسرار إلريوم وهرم فري شرال شراغل بددرال كشريى خران فنورب خروارحم شراه أمروالوم وسربى 
يدراديون  رن ةرريموم  فراقدديوا معر  أربعر  أيرام قدراال لرم يسرم  بمثير  أولهرك. ذراريوم وأرفالوم فأقبيوا إلير  مةرروبين 

فددرل مرن الفرريدين خيرق كثيرر ةدرى إن الخيرول كانرع , والمسيمون  ن أنفسوم يعيمون أنورم مدرى ولروا اسدأصريوهم
 . دحلق في الدماء

وكان من جمير  مرن قدرل مرن المسريمين نةروا مرن  شررين ألفرا ومرن الددرار أضرعاف ذلرك ثرم دةراجح الفريدران 
م شاه وأصةاب  إلى بخارى و سمرقند فةصنوا وبال  في كثر  من دررك فيورا وولى كل منوم إلى بالده ولجأ خوارح 
 من المدادي  ورج  إلى بالده ليجوح
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ثالثر  أيرام فريرب منر   نمدادرل فةاصررها جنكيحخراالجيوش الكثير  فدصدع الددار بخارى وبوا  شرون ألرف 

ثرم , أهيوا األمان فأمنوم ودخيوا فأةسن السير  فيوم مكرا وخديع  وامدنعع الديع   يي  ففدةوها فددل من كران بورا
 اد إلى البيد فاصرفى أموال دجارها وأةيوا لجنده فدديوا من أهيوا خيدا ال يعيموم إال ا   ح وجل وأسروا الذرير  
والنساء و فعيوا معون الفواةش بةضر  أهييون فمن الناس من قادل دون ةريم  ةدى قدل ومنوم من أسرر فعرذب 
بررأنواع العررذاب وكثررر البكرراء والضررجي  بالبيررد مررن النسرراء واألرفررال والرجررال ثررم ألدررع الددررار النررار فرري دور بخررارى 

 .ثم كروا راجعين  نوا قاصدين ومدارسوا ومساجدها فاةدرقع ةدى صارع بالق  خاوي   يى  روشوا 
 

 :هر 615وفي سنة 
 م البالء بجنكيح خان المسمى بدموجين لعن  ا  دعالى ومن مع  من الددرار قربةوم ا  أجمعرين واسردفةل  

أمررررهم واشررردد إفسرررادهم مرررن أقصرررى برررالد الصرررين إلرررى أن وصررريوا برررالد العرررراق ومرررا ةولورررا ةدرررى اندوررروا إلرررى إربرررل 
ي سن  واةد  وهي هرذه السرن  سراهر الممالرك إال العرراق والجحيرر  والشرام ومصرر وقورروا جمير  فميكوا ف. وأ مالوا 

الرواهرف الدري بديرك النرواةي الخوارحميرر  و الدفجراق و الكررج و الرالن و الخرحر وغيرررهم وقديروا فري هرذه السرن  مررن 
م يدخيوا بيدا إال قديوا جمي  من رواهف المسيمين وغيرهم في بيدان مدعدد  كبار ماال يةد وال يوصف وبالجمي  في

وأديفرروا مررا فيرر  بالنوررب إن اةدرراجوا إليرر  وبررالةريق إن لررم , فيرر  مررن المداديرر  والرجررال وكثيرررا مررن النسرراء واألرفررال
 .يةداجوا إلي  وأكثر ما يةرقون المساجد والجوام 

ن لرم ينصرةوا وقرد , فري الددرال قديروهم وكانوا يأخذون األسارى من المسيمين فيداديون بوم ويةاصرون بورم واى
فندول هرذا فصرل يدضرمن ذكرر الةادثر  : بسر ابن األثير في كامي  خبرهم في هذه السن  بسرا ةسنا مفصال قال

 مع الخالهرق وخصرع المسريمين فيرو قرال قاهرل ,العظمى والمصيب  الكبرى الدي  دمع الييالي واأليام  ن مثيوا 
لى اآلن لم يبديروا بمثيورا لكران صرادقا فرإن الدرواري  لرم ددضرمن مرا يداربورا وال يردانيوا  إن العالم منذ خيق ا  يدم واى

ومن أ ظم ما يذكرون مرن الةرواد  مرا فعرل بخدنصرر ببنري إسرراهيل مرن الددرل ودخريرب بيرع المدردس ومرا البيرع 
ا بنررو المدرردس بالنسررب  إلررى مررا خرررب هررؤالء المال ررين مررن الرربالد الدرري كررل مدينرر  منوررا أضررعاف البيررع المدرردس ومرر

إسراهيل بالنسب  لما قديوا فإن أهل مدين  واةد  ممن قديوا أكثر من بني إسراهيل ولعرل الخالهرق ال يررون مثرل هرذه 
 .الةادث  إلى أن يندرض العالم ودفنى الدنيا إال يأجوج و مأجوج

رجرال والنسراء وأما الدجال فإنر  يبدري  يرى مرن ادبعر  ويويرك مرن خالفر  وهرؤالء لرم يبدروا  يرى أةرد برل قديروا ال
نا إلير  راجعرون وال ةرول وال قرو  إال برا  العيري العظريم . واألرفال وشدوا برون الةوامل وقديوا األجن   , فإنا   واى

لوذه الةادث  الدي اسدرار شررها و م ضررها وسرارع فري الربالد كالسرةاب اسرددبرد  الرريأ فرإن قومرا خرجروا مرن 
ثم منوا إلى بالد ما رواء النورر مثرل سرمرقند و , ل كاشار و بالساغون أرراف الصين فدصدوا بالد دركسدان مث

ثم دعبر راهف  منوم إلى خراسان فيفرغون منورا ميكرا ودخريبرا , بخارى وغيرهما فيميكونوا ويفعيون بأهيوا ما نذكره
ثررم يدصرردون بررالد ثررم يجاوحونوررا إلررى الررري و همررذان وبيررد الجبررل ومررا فيرر  مررن الرربالد إلررى ةررد العررراق , وقرردال ونوبررا
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اذربيجان و أران ويخربون  ويدديون أكثر أهيوا ولم ين  منوم إال الشريد النرادر فري أقرل مرن سرن  هرذا مرا لرم يسرم  
 . بمثي 

ثرم سراروا إلرى دربنرد شرروان فميكروا مدنر  ولرم يسريم غيررر قيعدر  الدري بورا ميكورم و برروا  نردها إلرى بيرد الررالن 
ثم قصدوا بالد قفجاق وهم مرن أكثرر , المخديف  فأوسعوهم قدال ونوبا ودخريبا اليكح ومن في ذلك الصد  من األمم

الدرك  ددا فدديوا كرل مرن وقرف لورم وهررب البراقون إلرى الايراض وميكروا  يريوم بالدهرم وسرارع راهفر  أخررى إلرى 
 .غحن  وأ مالوا وما يجاورها من بالد الوند و سجسدان وكرمان ففعيوا فيوا مثل أفعال هؤالء وأشد

هذا ما لم يررق األسماع مثي  فإن اإلسركندر الرذي ادفرق المؤرخرون  يرى أنر  ميرك الردنيا لرم يميكورا فري سرن  
واةد  إنما ميكوا في نةو  شر سنين ولم يددل أةدا بل رضي من الناس بالرا   وهؤالء قد ميكوا أكثر المعمرور 

ير  في نةو سن  ولرم يدفرق ألةرد مرن أهرل الربالد من األرض وأريب  وأةسن   مار  وأكثره أهال وأ دلوم أخالقا وس
الدي لم يررقوها بداء إال وهو خاهف مدرقب وصولوم وهم م  ذلك يسرجدون ليشرمس إذا ريعرع وال يةرمرون شريها 

 . ويأكيون ما وجدوه من الةيواناع والميداع لعنوم ا  دعالى
نما اسددام لوم هذا األمر لعدم المان   ألن السيران خوا رحم شاه مةمد كران قرد قدرل الميروك مرن سراهر قال واى

الممالك واسددر في األمور فيمرا انورحم مرنوم فري العرام الماضري وضرعف  رنوم وسراقوا وراءه فوررب فرال يردري أيرن 
 :خيع البالد ولم يبق لوا من يةميوا . ذهب وهيك في بعض جحاهر البةر

وال  َوإ لَى هللان  )  عا ا َكاَن َمفأ ر  ا أَمأ َي هللان ورا ل َيقأض  َجعا األاما  (.  تارأ
ثم قصد الددار سمرقند فةاصروها في أول المةرم من هذه السن  وبوا خمسون ألرف مدادرل مرن الجنرد فنكيروا 
وبرح إليوم سبعون ألفا من العام  فددل الجمي  في سا   واةد  وألدى إلير  الخمسرون ألرف السريم فسريبوم سرالةوم 

وم واسردباح البيرد فددرل الجمير  وأخرذ األمروال وسربى الذرير  وةرقر  ودركر  بالقر  وما يمدنعون ب  وقديوم في ذلرك الير
نا إلي  راجعون  .فإنا   واى

وأقام لعن  ا  هنالك وأرسل السرايا إلى البيدان فأرسل سري  إلى بالد خراسان ودسميوا الددار المارب  وأرسرل 
ركوه ولررو دعيررق بالسررماء فسرراروا وراءه فررأدركوه وبيررنوم أخرررى وراء خرروارحم شرراه وكررانوا  شرررين ألفررا قررال اريبرروه فررأد

وبين  نور جيةون وهو يمن بسبب  فيم يجدوا سفنا فعميوا لوم أةواضا يةميون  ييوا األسية  ويرسل أةدهم فرس  
ويأخذ بذنبوا فدجره الفررس بالمراء وهرو يجرر الةروض الرذي فير  سرالة  ةدرى صراروا كيورم فري الجانرب اآلخرر فيرم 

خوارحم شاه إال وقد خالروه فورب منوم إلى نيسابور ثم منوا إلى غيرها وهم في أثره ال يمويون  يجمر  يشعر بوم 
لوم فصار كيما أدى بيردا ليجدمر  فير   سراكره لر  يدركونر  فيوررب مرنوم ةدرى ركرب فري بةرر ربرسردان وسرار إلرى 

 . قيع  في جحير  في  فكانع فيوا وفاد 
البةررر مررا كرران مررن أمررره بررل ذهررب فررال يرردرى أيررن ذهررب وال إلررى أي مفررر وقيررل إنرر  ال يعرررف بعررد ركوبرر  فرري 

ثم ساروا إلى ماحندران وقال ورا مرن )...( هرب وميكع الددار ةواصي  فوجدوا في خحاند   شر  يالف ألف دينار 
ففدةورا هرؤالء فري سرييمان برن  برد الميرك أمن  الدالع بةي  إن المسيمين لم يفدةوها إال في سن  دسعين من أيام 

أيسررر مررد  ونوبرروا مررا فيوررا وقديرروا أهاليوررا كيوررم وسرربوا وأةرقرروا ثررم درةيرروا  نوررا نةررو الررري فوجرردوا فرري الرريررق أم 
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اهد مثير  مرن الجرواهر وغيرهرا خوارحم شاه ومعوا أموال  ظيم  جردا فأخرذوها وفيورا كرل غريرب ونفريس ممرا لرم يشر
 .ثم قصدوا الري فدخيوها  يى ةين غفي  من أهيوا فدديوهم وسبوا وأسروا

ثم إلى حنجان فدديوا وسبوا ثم قصدوا قحوين فنوبوها وقديوا من أهيوا نةوا مرن , ثم ساروا إلى همذان فميكوها
يروان  يرى مرال ةمير  إلريوم لشراي  بمرا هرو فير  أربعين ألفا ثم ديمموا برالد أذربيجران فصرالةوم ميكورا أحبرك برن البو

مرن السرركر واردكرراب السرريهاع واالنومرراك  يررى الشرروواع فدركروه وسرراروا إلررى موقرران فدرراديوم الكرررج فرري  شررر  يالف 
مدادل فيم يدفوا بين أيديوم ررف   ين ةدى انوحمع الكرج فأقبيوا إليوم بةدهم وةديدهم فكسردوم الددار وقع  ثاني  

ولدد جرى لوؤالء الددار مرا لرم يسرم  بمثير  مرن قرديم الحمران وةديثر  : و هونا قال ابن األثير, وأشنعوا أقبأ هحيم 
راهف  دخرج من ةدود الصين ال دندضي  ييوم سن  ةدى يصل بعضوم إلى ةدود بالد أرميني  مرن هرذه الناةير  

بعرد العورد ويررى هرذه الةادثر  مسررور  ويجاوحون العراق من ناةي  همذان ودرا  ال أشرك أن مرن يجريء بعردنا إذا 
ينكرها ويسدبعدها والةق بيده فمدى اسدبعد ذلك فيينظر أننا سررنا نةن وكل من جم  الداري  في أحماننا هذه في 
وقع كل من في  يعيم هذه الةادث  قد اسدوى في معرفدوا العالم والجاهل لشوردوا يسر ا  ليمسيمين واإلسالم مرن 

فيدررد دفعرروا مررن العرردو إلررى أمررر  ظرريم ومررن الميرروك المسرريمين إلررى مررن ال ددعرردى همدرر  برنرر  يةفظوررم ويةرروروم 
 .وفرج  وقد  دم سيران المسيمين خوارحم شاه 

قال واندضع هذه السن  وهم في بالد الكرج فيما رأوا منوم ممانعر  و مدادير  يررول  يريوم بورا المررال  ردلوا 
ى دبريح فصالةوم أهيورا بمرال ثرم سراروا إلرى مراغر  فةصرروها ونصربوا إلى غيرهم وكذلك كانع  اددوم فساروا إل

البيرد ففدةروا (  ولن يفيأ قوم ولروا أمررهم امررأ )  ييوا المجانيق و ددرسوا باألسارى من المسيمين و يى البيد امرأ  
بعد أيام وقديوا من أهير  خيدرا ال يعيرم  رددوم إال ا   رح وجرل وغنمروا منر  شريها كثيررا وسربوا وأسرروا  يرى  راددوم 
لعنوم ا  لعن  ددخيوم نار جورنم وقرد كران النراس يخرافون مرنوم خوفرا  ظيمرا جردا ةدرى إنر  دخرل رجرل مرنوم إلرى 

أن يددردم إلير  ومرا حال يدرديوم واةرردا بعرد واةرد ةدرى قدررل  درب مرن هرذه البيرد وبر  مهرر  رجرل لرم يسردر  واةرد مررنوم
مرنوم فري حي رجرل بيدرا فدديرع كرل مرن  امررأ الجمي  ولم يرف  منوم أةد يده إلي  ونورب ذلرك الردرب وةرده ودخيرع 

 .في ذلك البيع وةدها ثم اسدشعر أسير معوا أنوا امرأ  فدديوا لعنوا ا 
لك ذر را وقرال أهرل ديرك النرواةي هرذا أمرر  صريب وكدرب الخييفر  ثم قصدوا مدين  إربل فضاق المسيمون لرذ

إلررى أهررل الموصررل والميررك األشرررف صرراةب الجحيررر  يدررول إنرري قررد جوررحع  سرركرا فكونرروا معرر  لددررال هررؤالء الددررار 
فأرسل األشرف يعدذر إلى الخييف  بأن  مدوج  نةو أخي  الكامل إلى الديار المصري  بسربب مرا قرد دهرم المسريمين 

وكران أخروه المعظرم , من الفرن  وأخذهم دميار الدي قد أشرفوا بأخذهم لوا  يى أخرذ الرديار المصرري  قاربر هناك 
قررد قرردم  ييرر  إلررى ةررران يسرردنجده ألخيومررا الكامررل ليدةرراجحوا الفرررن  برردميار وهررو  يررى أهبرر  المسررير إلررى الررديار 

 يرى العسراكر الدري يبعثورا الخييفر  وهري  المصري  فكدب الخييف  إلى مظفر الدين صاةب إربل ليكرون هرو المدردم
نا إلي  راجعون ولكن ا    شر  يالف مدادل فيم يددم  يي  منوم ثمانماه  فارس ثم دفرقوا قبل أن يجدمعوا فإنا   واى
سيم بأن صرف هم  الددرار إلرى ناةير  همرذان فصرالةوم أهيورا ودررك الددرر  نردهم شرةن  ثرم ادفدروا  يرى شرةندوم 

 .فةاصروهم ةدى فدةوها قسرا وقديوا أهيوا  ن يخرهمفرجعوا إليوم 

http://localhost:9191/history/data/Takreej.asp@f=Hits6515


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  323  [  
 

ثم ساروا إلى أذربيجان ففدةوا أردبيل ثم دبريح ثم إلى بييدان فدديوا من أهيوا خيدا كثيرا وجما غفيررا وةرقوهرا 
وكانوا يفجرون بالنساء ثم يدديونون ويشدون برونوم  ن األجن  ثم  ادوا إلى بالد الكررج وقرد اسردعدع لورم الكررج 
فاقدديوا معوم فكسروهم أيضا كسر  فظيع  ثم فدةوا بيدانا كثير  يدديون أهيوا ويسبون نساءها ويأسرون من الرجال 
مررا يدرراديون بوررم الةصررون يجعيررونوم بررين أيررديوم درسررا يددررون بوررم الرمرري وغيررره ومررن سرريم مررنوم قديرروه بعررد اندضرراء 

 .الةرب
وم قدراال  ظيمرا فكسرروهم وقصردوا أكبرر مرداهن الدفجراق وهري ثم ساروا إلى بالد الالن و الدفجاق فاقدديوا مع

مدينرر  سرروداق وفيوررا مررن األمدعرر  والثيرراب و الدجرراهر مررن البرراسرري و الدنرردح والسررنجاب شرريء كثيررر جرردا ولجررأع 
الدفجاق إلى بالد الروس وكانوا نصارى فادفدوا معورم  يرى قدرال الددرار فرالددوا معورم فكسرردوم الددرار كسرر  فظيعر  

لعنر  ا   نثم ساروا نةو بياار في ةدود العشرين وسدماه  ففرغوا من ذلك كير  ورجعروا نةرو ميكورم جنكيحخرا جدا
ياهم هذا ما فعيد  هذه السري  المارب   . واى

قرد أرسرل سرري  فري هرذه السرن  إلرى درمرذ فأخرذدوا وأخررى إلرى فرغانر  فميكوهرا وجورح جيشرا  نوكران جنكيحخرا
  فصررالةوم أهيوررا وكررذلك صررالةوا مرردنا كثيررر  أخرررى ةدررى اندورروا إلررى الرالدرران يخررر نةررو خراسرران فةاصررروا بيرر

فدردم بنفسر  فةاصررها  نفأ جحدوم قيعدوا وكانع ةصين  فةصروها سرد  أشرور ةدرى  جرحوا فكدبروا إلرى جنكيحخرا
 . أربع  أشور أخرى ةدى فدةوا قورا ثم قدل كل من فيوا وكل من في البيد بكمال  خاص  و ام 

فدررد  سرركر بظاهرهررا نةررو مررن مرراهدي ألررف مدادررل مررن العرررب وغيرررهم  نمدينرر  مرررو مرر  جنكيحخررا ثررم قصرردوا
نرا إلير  راجعرون ثرم ةصرروا البيرد خمسر  أيرام واسردنحلوا ! فاقدديوا مع  قداال  ظيما ةدى انكسرر المسريمون فإنرا   واى

أنواع العذاب ةدرى إنورم قديروا فري يروم ناهبوا خديع  ثم غدروا ب  وبأهل البيد فدديوهم وغنموهم وسيبوهم و اقبوهم ب
 . واةد سبعماه  ألف إنسان

ثررم سرراروا إلررى نيسررابور ففعيرروا فيوررا قريبررا ممررا فعيرروا بأهررل مرررو ثررم إلررى ررروس فدديرروا وخربرروا مشررود  يررى بررن 
الل ثررم سرراروا إلررى غحنرر  فدرراديوم جرر, موسررى والرشرريد ودركرروه خرابررا ثررم سرراروا إلررى هرررا  فدديرروا خيدررا واسرردنابوا  ييوررا 

فعررادوا غيررى هرررا  فررإذا أهيوررا قررد ندضرروا فدديرروهم  ررن يخرررهم ثررم  ررادوا إلررى ميكوررم , الرردين بررن خرروارحم شرراه فكسرررهم
ياهم-جنكحخان  وأرسل جنكحخان راهف  أخرى إلى مدين  خوارحم فةاصروها ةدى فدةروا البيرد قوررا ,  -لعن  ا  واى

وا الجسرر الرذي يمنر  مراء جيةرون  نورا فارقرع دورهرا وهيرك فدديوا من فيوا قدال ذريعا ونوبوهرا وسربوا أهيورا وأرسري
 . جمي  أهيوا

ثررم  ررادوا إلررى ميكوررم جنكحخرران وهررو مخرريم  يررى الرالدرران فجوررح مررنوم راهفرر  إلررى غحنرر  فاقددررل معوررم جررالل 
الرردين بررن خرروارحم شرراه فكسرررهم جررالل الرردين كسررر   ظيمرر  واسرردندذ مررنوم خيدررا مررن أسررارى المسرريمين ثررم كدررب إلررى 

 -وقد دفرق  يى جالل الدين بعرض جيشر -ان يريب من  أن يبرح بنفس  لددال  فدصده جنكحخان فدواجوا جنكحخ
ولم يبق بد من الددال فاقدديوا ثالث  أيام لم يعود قبيوا مثيوا مرن قدرالوم ثرم ضرعف أصرةاب السريران جرالل الردين 

فأخررذوها بررال كيفرر  وال ممانعرر  كررل هررذا أو بررن خرروارحم شرراه فررذهبوا فركبرروا فرري بةررر الونررد فسررارع الددررار إلررى غحنرر  
 .أكثره وق  في هذه السن 
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 :  613وفي سنة  

اسدولع الددار  يى كثير من البيدان كمراغ  و همرذان و أردبيرل و دبريرح و كنجر  وقديروا أهاليورا ونوبروا مرا  
خدم األجنراد وقنرع النراس فري فيوا و اسدأسروا ذراريوا واقدربوا من باداد فرانح   الخييفر  لرذلك وةصرن بارداد واسرد

 . الصيواع واألوراد
وينوبررون مررا قرردروا  ييرر  ثررم قرراديوهم , وفيوررا قوررروا الكرررج و الررالن ثررم قرراديوا الدفجرراق فكسررروهم وكررذلك الررروس

 . وسبوا نساءهم و ذراريوم
 

 :ها  621وفي سنة 
ديوا أهيوا أيضا ثم ساروا وصيع سري  من جو  جنكحخان غير األولدين إلى الري وكانع قد  مرع قييال فد 

إلى ساو  ثم إلى قم و قاشان ولم دكونا ررقدا إال هذه المر  ففعيوا بوا مثل ما دددم من الددل والسبي ثم ساروا إلى 
همرذان فدديروا أيضررا وسربوا ثررم سراروا إلررى خيرف الخوارحميرر  إلرى أذربيجرران فكسرروهم وقديرروا مرنوم خيدررا كثيررا فوربرروا 

وهم وكدبروا إلرى ابرن البويروان إن كنرع مصرالةا لنرا فابعر  لنرا بالخوارحمير  و إال فأنرع مرثيوم منوم إلى دبريح فيةدر
نمررا كانررع هررذه السررري  ثالثرر  يالف و  فددررل مررنوم خيدررا وأرسررل برؤوسرروم إلرريوم مرر  دةررف وهرردايا كثيررر  هررذا كيرر  واى

نررا إليرر  الخوارميرر  وأصررةاب البيورروان أضررعاف أضررعافوم ولكررن ا  دعررالى ألدررى  يرريوم الخررذال ن والفشررل فإنررا   واى
 .راجعون 
 

 :622وفي سنة 
 اثع الخوارحمي  ةين قدموا م  جالل الدين بن خوارحم شراه مرن برالد غحنر  مدورورين مرن الددرار إلرى برالد  

 . خوحسدان ونواةي العراق فأفسدوا في  وةاصروا مدن  ونوبوا قراه

ربيجران وكثيرر مرن برالد الكررج وكسرر الكررج وهرم فري وفيوا اسدةوذ جالل الدين بن خوارحم شاه  يى بالد أذ
سرربعين ألررف مدادررل فددررل مررنوم  شرررين ألفررا مررن المداديرر  واسرردفةل أمررره جرردا و ظررم شررأن  وفرردأ دفيرريس فددررل منوررا 
ثالثين ألفا وح م أبو شام  أن  قدل من الكرج سبعين ألفا في المعرك  وقدل من دفييس دمام المه  ألرف وقرد اشردال 

   ن قصد باداد وذلك أن  لما ةاصر دقوقا سب  أهيوا ففدةوا قسررا وقدرل مرن أهيورا خيدرا كثيررا وخررب بوذه الاحو 
سورها و حم  يى قصد الخييف  بباداد ألن  فيم ح م  مل  يرى أبير  ةدرى هيرك واسردولع الددرر  يرى الربالد وكدرب 

معظم من ذلك ولما  يم الخييف  بدصد إلى المعظم بن العادل يسدد ي  لددال الخييف  ويةرض   يى ذلك فامدن  ال
جالل الدين بن خوارحم شاه باداد انح   لذلك وةصن باداد واسدخدم الجيوش واألجناد أنفق في الناس ألف ألف 

, أن أدركنا قبل أن نويك  ن يخرنا وباداد ما دفوع: دينار وكان جالل الدين قد بع  جيشا إلى الكرج فكدبوا إلي 
 .أمره ما ذكرنافسار إليوم وكان من 
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 :623وفي سنة 

الددررى الميررك جررالل الرردين بررن خرروارحم شرراه الخرروارحمي مرر  الكرررج فكسرررهم كسررر   ظيمرر  وصررمد إلررى أكبررر  
معاقيوم دفييس ففدةوا  نو  وقدل من فيوا من الكفرر  وسربى ذراريورم ولرم يدعررض ألةرد مرن المسريمين الرذين كرانوا 

 . بوا

ج أخذوها من المسيمين في سرن  خمرس  شرر  وخمسرماه  وهري بأيرديوم إلرى واسددر ميك   ييوا وقد كان الكر 
 . اآلن ةدى اسدندذها منوم جالل الدين هذا فكان فدةا  ظيما و  المن 

وفيوا سار إلى خالر ليأخذها من ناهب الميك األشرف فيم يدمكن من أخذها وقادي  أهيوا قداال  ظيما فرج  
 .بمدين  كرمان وخالف  ل  فسار إليوم ودركوم   نوم بسبب اشداال  بعصيان ناهب 

 
 :624وفي سنة 

فيوا كادب  ام  أهل دفييس الكرج فجاءوا إليوم فدخيوها فدديوا العام  والخاص  ونوبوا وسبوا وخربروا وأةرقروا 
 . وخرجوا  يى ةمي  وبي  ذلك جالل الدين فسار سريعا ليدركوم فيم يدركوم

كبيرا من نواب جالل الدين بن خوارحم شاه فسرار إلرى بالدهرم فددرل مرنوم خيدرا  وفيوا قديع اإلسما ييي  أميرا
من أكبر العون  يى المسريمين لمرا قردم  -قبةوم ا -كثيرا وخرب مديندوم وسبى ذراريوم ونوب أموالوم وقد كانوا 

 . الددار إلى الناس وكانوا أضر  يى الناس منوم
ن الددار فوحموم وأوسعوم قدال وأسرا وساق وراءهم أياما فدرديوم ةدرى وفيوا دواق  جالل الدين وراهف  كبير  م

 وصل إلى الري فبيا  أن راهف  قد جاءوا لدصده فأقام يندظرهم 
 :  وممن دوفي في هذه السن  

 :جنكي  خان 

وهررو الررذي وضرر  لوررم الياسررق الدرري : والررد ميرروكوم اليرروم يندسرربون إليرر  يدولررون, السرريران األ ظررم  نررد الددررار
يدةاكمون إليوا ويةكمون بوا وأكثرها مخالف لشراه  ا  دعالى وكدب  وهو شيء اقدرة  من  ند نفس  ودبعوه في 

 . ذلك وكانع أم  دح م أنوا ةميد  من شعاع الشمس فيوذا ال يعرف ل  أب فوو مجوول النسب
سيرد  وما كان يشدمل  يير  وقد رأيع مجيدا جمع  الوحير بباداد  الء الدين الجويني في درجمد  فذكر في  

مرررن العدرررل السياسررري والكررررم والشرررجا   والدررردبير الجيرررد ليميرررك والر ايرررا والةرررروب فرررذكر أنررر  كررران فررري ابدرررداء أمرررره 
خصيصرررا  نرررد الميرررك أحبرررك خررران وكررران إذ ذاك شرررابا ةسرررنا وكررران اسرررم  أوال دمرجررري ثرررم لمرررا  ظرررم سرررمى نفسررر  

 ظمراء الميرك ووشروا بر  إلير  ةدرى أخرجروه  يير  ولرم يددير  ولرم  جنكيحخان وكان هذا الميك قد قربر  وأدنراه فةسرده
يجد ل  رريدا في ذنب يدسير  يي  ب  فوو في ذلك إذ داضب الميك  يى مميوكين صايرين فوربا من  ولجآ إلى 
جنكيحخان فأكرموما وأةسن إليوما فأخبراه بما يضرمره الميرك أحبرك خران مرن قدير  فأخرذ ةرذره ودةيرح بدولر  وادبعر  

واهب من الددار وصار كثير مرن أصرةاب أحبرك خران ينفررون إلير  ويفردون  يير  فيكررموم ويعرريوم ةدرى قويرع ر
شوكد  وكثرع جنوده ثم ةارب بعد ذلك أحبك خان فظفر ب  وقدي  و اسدةوح  يى مميكد  وميك  و انضراف إلير  
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ةدررى صررار يركررب فرري نةررو   رردده و رردده و ظررم أمررره وبعررد صرريد  وخضررعع لرر  قباهررل الدرررك برربالد رمعرراج كيوررا
ثمانماه  ألف مدادل وأكثر الدباهل قبييدر  الدري هرو منورا يدرال لورم قيران ثرم أقررب الدباهرل إلير  بعردهم قبييدران كبيردرا 

 .العدد وهما أحان  و قندوران وكان يصراد من السن  ثالث  أشور والباقي ليةرب والةكم 
شراه صراةب برالد خراسران والعرراق وأذربيجران وغيرر  رالء الردين خروارحم ثم نشبع الةررب بينر  وبرين الميرك 

ذلك واألقاليم والميك فدوره جنكيحخان وكسره وغيب  وسيب  واسدةوذ  يى ساهر بالده بنفس  وبرأوالده فري أيسرر مرد  
 .كما ذكرنا ذلك في الةواد 

وكان ابدداء ميك جنكحخان سن  دس  ودسعين وخمسماه  وكان قدال  لخوارحم شاه في ةدود سرن  سرع  شرر  
 . وسدماه  وماع خوارحم شاه في سن  سب   شر  كما ذكرنا فاسدةوذ ةينهذ  يى الممالك بال مناحع وال ممان 

بروه بسالسل و يدوه بين جبيين وكانع وفاد  في سن  أرب  و شرين وسدماه  فجعيوه في دابوع من ةديد ور 
 . هنالك وأما كداب  الياسق فإن  يكدب في مجيدين بخر غييظ ويةمل  يى بعير معظم  ندهم

ويرأمر , وقد ذكر بعضوم أن  كان يصعد جبال ثم ينحل ثم يصعد ثم ينحل مرارا ةدى يعي ويد  ماشيا  يير  
ذا هكرذا فالظراهر أن الشريران كران ينررق  يرى لسران  فإذا كان هر, من  نده أن يكدب ما ييدى  يى لسان  ةينهذ 

 . بما فيوا
إنرا قرد : وذكر الجويني أن بعرض  برادهم كران يصرعد الجبرال فري البررد الشرديد ليعبراد  فسرم  قراهال يدرول لر  

 . ميكنا جنكيحخان وذريد  وج  األرض قال الجويني فمشاي  الماول يصدقون بوذا ويأخذون  مسيما
مةصرنا كران أو غيرر مةصرن وكرذلك مرن الر  ! فا من الياسق من ذلرك أنر  مرن حنرا قدرل ثم ذكر الجويني ند

ومررن دخررل بررين اثنررين يخدصررمان فأ رران ! ومررن دجسررس قدررل ! ومررن سررةر قدررل ! ومررن دعمررد الكررذب قدررل ! قدررل 
ايرر ومرن أرعرم أسريرا أو سرداه أو كسراه ب! ومرن انامرس فير  قدرل ! ومن بال في الماء الواقف قدرل ! أةدهما قدل 

برل ! ومرن أرعرم أسريرا أو رمرى إلرى أةرد شريها مرن المرأكول قدرل ! ومرن وجرد هاربرا ولرم يررده قدرل ! إذن أهي  قدل 
يناول  من يده إلى يده ومن أرعم أةدا شيها فييأكل من  أوال ولو كان المرعوم أميررا ال أسريرا ومرن أكرل ولرم يرعرم 

 . !!ب  بيده يسدخرج  من جوف  أوال ف  ويدناول قيبل يشق جو ! ومن ذبأ ةيوانا ذبأ مثي  ! من  نده قدل
فمن درك الشرع المةكم , وفي ذلك كي  مخالف  لشراه  ا  المنحل   يى  باده األنبياء  ييوم الصال  والسالم

المنحل  يى مةمد بن  بد ا  خادم األنبياء ودةاكم إلى غيره من الشراه  المنسوخ  كفر فكيف بمن دةاكم إلى 
 : وقدموا  يي  من فعل ذلك كفر بإجماع المسيمين قال ا  دعالى الياسق 
ٍم )  ا ل َقوأ م  كأ َن هللان  حا َسنا م  وَن َوَمنأ أَحأ غا ة  َيبأ ل ين َم الأَجاه  كأ َِحا اَك  الِا  ):  وقال تعاالى  (  ياوق ناونَ أَ نااوَن  الَوَربِّ م  ياؤأ

ُامن  ْامأ  َن ِ يَما َشَجَر َبيأ وَك  ما ا ال َحتنى ياَحكِّ ل يم  وا َتسأ َت َوياَسلِّما ا َقَضيأ من ا م  مأ َحَرج   ْ فاس  ِ ي أَنأ وا   ( َيج دا
ومن يدابوم الرا   لسيرانوم غاي  االسردرا   وأن يعرضروا  يير  أبكرارهم الةسران ليخدرار لنفسر  ومرن شراء 

يأكررل معورم مررن  ومرن شررأنوم أن يخراربوا الميررك باسرم  ومرن مررر بدروم يررأكيون فير  أن, مرن ةاشريد  مررا شراء مررنون
وال ياسيون ثيابوم ةدى يبدو وسرخوا , غير اسدهذان وال يدخرى موقد النار وال ربق الرعام وال يدف  يى أسكف  

 . وال يدعرضون لمال ميع, وال يكيفون العيماء من كل ما ذكر شيها من الجناياع
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فعيوررا لسررجيد  ومررا أداه إليرر  وقررد ذكررر  ررالء الرردين الجررويني ررفررا كبيرررا مررن أخبررار جنكيحخرران ومكررارم كرران ي
ن كان مشركا با  كان يعبد مع  غيره - دي   ولكن , وقد قدل من الخالهق ما ال يعيم  ددهم إال الذي خيدوم -واى

كانع البداء  مرن خروارحم شراه   فإنر  لمرا أرسرل جنكيحخران دجرارا مرن جودر  معورم بضراه  كثيرر  مرن برالده فراندووا 
فأرسررل , جورر  خرروارحم شرراه وهررو والررد حوجدرر  كشرريى خرران وأخررذ جميرر  مررا كرران معوررم إلررى إيررران فدررديوم ناهبوررا مررن

جنكيحخان إلى خوارحم شاه يسدعمي  هل وق  هذا األمر  ن رضا من  أو أن  ال يعيم ب  فأنكره وقال ل  فيما أرسل 
إلررى الميرروك مررا فيرر  إليرر  مررن المعوررود مررن الميرروك أن الدجررار ال يدديررون ألنوررم  مررار  األقرراليم وهررم الررذين يةميررون 

. الدةف واألشياء النفيس  ثم إن هؤالء الدجار كانوا  يى دينك فدديوم ناهبك فإن كان أمرا أمرع ب  ريبنا بردماهوم 
فيما سم  خوارحم شاه ذلك من رسول جنكيحخان لم يكن ل  جرواب سروى أنر  , و إال فأنع دنكره ودددم من ناهبك

 .أمر بضرب  ند  فأساء الددبير
ان خرف وكبرع سرن  وقرد ورد الةردي  ادركروا الدررك مرا دركروكم فيمرا بير  ذلرك جنكيحخران دجورح لددالر  وقد ك

 .وأخذ بالده فكان بددر ا  دعالى ما كان من األمور الدي لم يسم  بأغرب منوا وال أبش  
وأةضررر  قررال ولمررا اةدضررر جنكيحخرران  أوصررى أوالده باالدفرراق و رردم االفدررراق وضرررب لوررم فرري ذلررك األمثررال

بين يدير  نشرابا وأخرذ سروما أ رراه لواةرد مرنوم فكسرره ثرم أةضرر ةحمر  ودفعورا إلريوم مجمو ر  فيرم يريدروا كسررها 
 . فدال هذا مثيكم إذا اجدمعدم وادفددم وذلك مثيكم إذا انفرددم واخديفدم

 
 : 625وفي سنة 

  كسررهم كسرر   ظيمر  وقدرل كانع ةروب كثيرر  برين جرالل الردين و الددرار كسرروه غيرر مرر  ثرم بعرد ذلرك كير
مرنوم خيدرا وأممرا ال يةصررون وكران هرؤالء الددررار قرد انفرردوا و صرروا  يرى جنكيحخران فكدررب جنكيحخران إلرى جررالل 

 . الدين يدول ل  إن هؤالء ليسوا منا ونةن أبعدناهم ولكن سدرى منا ما ال قبل لك ب 
 

 :623وفي سنة 
دل مدرريم بررالجحير  مشرراول فيوررا بإصررالح مررا كرران جررالل اسرردويع هررذه السررن  والميررك األشرررف موسررى بررن العررا

الدين الخوارحمي قد أفسده من بالده وقد قدمع الددار فري هرذه السرن  إلرى الجحيرر  وديرار بكرر فعراثوا بالفسراد يمينرا 
 . -خذلوم ا  دعالى-وشماال فدديوا ونوبوا وسبوا  يى  اددوم 

 

 :628وفي سنة 
برن حيرن مظفرر الردين كروكبري وا إلى شورحور فندب الخييفر  صراةب إربرل وفي  أقبل راهف  من الددار فوصي

الدين وأضاف إلي   ساكر من  نده فساورا نةوهم فوربع منوم الددار وأقاموا فري مدرابيدوم مرد  شروور ثرم دمررض 
 .د إلى بيده إربل ودراجعع العساكر إلى بالدهامظفر الدين و ا
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 : 634وفي سنة 
 .فيوا ةاصرع الددار إربل بالمجانيق وندبوا األسوار ةدى فدةوها  نو  فدديوا أهيوا وسبوا ذراريوم

 

 : 633وفي سنة 
دخريب وفيوا قدم رسول من ميك الددار دولى بن جنكيحخان إلى ميوك اإلسالم يد وهم إلى را د  ويأمرهم ب

 : أسوار بيدانوم و نوان الكداب 
وكان الكداب م  رجل مسيم من أهرل . من ناهب رب السماء ماسأ وج  األرض ميك الشرق والارب خاقان 

 .أصبوان 
 

 :ها642وفي سنة 
 

 :{!!وانظر لحالة ملوك المسلمين و التتار للم أبواب بالدهم ولاصمتهم } 
 

مؤيررد الرردين أبررا رالررب مةمررد بررن أةمررد بررن  يرري بررن مةمررد العيدمرري فيوررا اسرردوحر الخييفرر  المسدعصررم بررا  
المشهوم  يى نفس  و يى أهل بارداد الرذي لرم يعصرم المسدعصرم فري وحاردر  فإنر  لرم يكرن وحيرر صردق وال مرضري 

ياهم  -وجنوده هوالكو الرريد  فإن  هو الذي أ ان  يى المسيمين في قضي     –قبة  ا  واى
وفيوا كانع وقعر   ظيمر  برين الخوارحمير  الرذين كران الصرالأ أيروب صراةب مصرر اسردددموم ليسردنجد بورم 
 يررى الصررالأ إسررما يل أبرري الةسررن صرراةب دمشررق فنحلرروا  يررى غررح  وأرسررل إلرريوم الصررالأ أيرروب الخيرر  واألمرروال 

ر فادفق الصالأ إسرما يل والناصرر داود صراةب الكررك والمنصرور صراةب ةمرم مر  الفررن  واألقمش  والعساك
واقدديوا م  الخوارحمي  قداال شديدا فوحمدوم الخوارحمي  كسر  منكر  فظيع  هحمع الفررن  بصريبانوا ورايادورا العالير  

نون  ن كؤوس الحرجون  يى رؤوس أرالب المسيمين وكانع كؤوس الخمر داهر  بين الجيوش فنابع كؤوس الم
فددل من الفرن  في يوم واةد حيراد   رن ثالثرين ألرف وأسرروا جما ر  مرن ميروكوم و قسوسروم وأسراقفدوم وخيدرا مرن 

 . أمراء المسيمين وبعثوا باألسارى إلى الصالأ أيوب بمصر وكان يومهذ يوما مشوودا وأمرا مةمودا و  الةمد
ا لمرا وقفنرا دةرع صريبان الفررن  أنرا ال نفيرأ وغنمرع الخوارحمير  وقد قال بعض أمرراء المسريمين قرد  يمرع أنر

مررن الفرررن  ومررن كرران معوررم شرريها كثيرررا وأرسررل الصررالأ أيرروب إلررى دمشررق ليةاصرررها فةصررنوا الصررالأ إسررما يل 
وخرب من ةولوا ربا را كثيرر  وكسرر جسرر براب دومرا فسرار النورر فدراجر  المراء ةدرى صرار بةيرر  مرن براب دومرا 

نا إلي  راجعون-فارق جمي  ما كان بينوما من العمران وافددر كثير من الناس  وباب السالم   . _فإنا   واى
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 :ها642وفي سنة 
وهرري سررن  الخوارحميرر  وذلررك أن الصررالأ أيرروب بررن الكامررل صرراةب مصررر بعرر  الخوارحميرر  ومعوررم ميكوررم 

صررالأ أبررا الجرريش صرراةب بركرراع خرران فرري صررةب  معررين الرردين ابررن الشرري  فأةرراروا بدمشررق يةاصرررون  مرر  ال
دمشق وةرق قصر ةجاج وةكر السماق وجام  جراح خارج باب الصاير ومسراجد كثيرر  ونصرب المنجنيرق  نرد 
بررراب الصررراير و نرررد بررراب الجابيررر  ونصرررب مرررن داخرررل البيرررد منجنيدررران أيضرررا و درررراءى الفريدررران و أرسرررل الصرررالأ 

ب ريق و أرسل يدول اشداالك بوذا أولى مرن اشرداالك إسما يل إلى األمير معين الدين بن الشي  بسجاد  و كاح واى
بمةاصررر  الميرروك فأرسررل إليرر  المعررين بحمررر وجنررك وغاللرر  ةريررر أةمررر وأصررفر وأرسررل يدررول أمررا السررجاد  فإنوررا 
دصيأ لي وأما أنع فوذا أولى بك ثم أصبأ ابرن الشري  فاشردد الةصرار بدمشرق وأرسرل الصرالأ إسرما يل فرأةرق 

وامدررد الةريررق فرري حقرراق الرمرران إلررى العدبيرر  فأةرقررع بأسرررها وقرعررع األنوررار وغيررع جوسررق قصررر والررده العررادل 
األسعار وأخيفع الررق وجرى بدمشق أمور بشع  جدا لم يدم  ييوا قر وامدد الةصار شوورا من هذه السرن  إلرى 

 , جمادى األولى 
الأ أيروب فاسدبشرر النراس ثم ادفق الةال  يى أن يخرج الصالأ إسما يل إلى بعيبك ويسيم دمشق إلرى الصر

 .بذلك وأصبأ الصالأ إسما يل خارجا إلى بعيبك 

وأما الخوارحمي  فإنوم لم يكونروا ةاضررين وقرع الصريأ فيمرا  يمروا بوقروع الصريأ غضربوا وسراروا نةرو داريرا 
صريأ فنوبوها وساقوا نةو بالد الشرق وكادبوا الصالأ إسرما يل فةرالفوه  يرى الصرالأ أيروب ففررح برذلك وندرض ال

الرذي كران وقر  منرر  و رادع الخوارحمير  فةاصرروا دمشررق وجراء إلريوم الصرالأ إسررما يل مرن بعيبرك فضراق الةررال 
 يرررى الدماشرررد  فعررردمع األمررروال وغيرررع األسرررعار جررردا ةدرررى إنررر  بيررر  ثمرررن الاررررار  ألرررف وسررردماه  وقنررررار الررردقيق 

مررالك بالردقيق وأكيررع الدررار والكررالب دسرعماه  والخبرح كررل أوقيدرين إال ربرر  بردرهم وررررل اليةرم بسرربع  وبيعرع األ
والميداع و الجيفاع ودماوع الناس في الررقاع و جحوا  ن الداسيل والدكفين واإلقبرار فكرانوا ييدرون مودراهم فري 

نا إلي  راجعون -اآلبار ةدى أندنع المدين  وضجر الناس   .-فإنا   واى
ا والمكوس بةالوا وذكر الشي  شرواب الردين أن وم  هذا كانع الخمور داهر  والفسق ظاهر  : ال ابن السب  

األسعار غيع في هذه السن  جدا وهيك الصعاليك بالررقاع كانوا يسألون لدم  ثم صاروا يسألون لبابر  ثرم دنراحلوا 
قال وأنا شاهدع ذلك وذكر دفاصيل األسعار وغالءها في , إلى فيس يشدرون ب  نخال  يبيونوا ويأكيونوا كالدجاج

 .  يرهااألرعم  وغ
ولما بي  الصالأ أيوب أن الخوارحمي  قد مالهوا  يي  وصالةوا  م  الصالأ إسما يل كادب الميك المنصور 

معررين الرردين ةسررين ابررن صرراةب ةمررم فاسرردمال  إليرر  وقرروي جانررب ناهررب دمشررق أسررد الرردين شرريركوه إبررراهيم بررن 
الشي  ولكن  دوفي في رمضان من هذه السن  ولما رجر  المنصرور صراةب ةمرم  رن مرواال  الصرالأ إسرما يل 
شرع في جم  الجيروش مرن الةيبيرين و الدركمران واأل رراب السردنداذ دمشرق مرن الخوارحمير  وةصرارهم إياهرا فبير  

دفروع والمصرية  قدالر   نرد بيرده فسراورا إلرى بةيرر  ةمرم  ذلك الخوارحمي  فخافوا من غاهي  ذلك وقالوا دمشق ما
وأرسررل الناصرررر داود جيشرر  إلرررى الصرررالأ إسررما يل مررر  الخوارحميررر  وسرراق جررريش دمشرررق فانضررافوا إلرررى صررراةب 
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ةمم والددوا م  الخوارحمي   ند بةير  ةمم وكان يوما مشوودا قدل في   ام  الخوارحمي  وقدرل ميكورم بركراع 
رمأ فدفرق شميوم ودمحقوا شذر مذر وساق المنصور صاةب ةمم إلى بعيبك فدسيموا خان وجيء برأس   يى 

الصررالأ أيرروب وجرراء إلررى دمشررق فنررحل ببسرردان سررام  خدمرر  ليصررالأ أيرروب ثررم ةدثدرر  نفسرر  بأخررذها فررادفق مرضرر  
ما يل ودسيم نواب الصالأ أيوب بعيبرك و بصررى ولرم يبرق بيرد الصرالأ إسر.  في السن  اآلدي  -رةم  ا -فماع 

بيررد يررأوي إليرر  وال أهررل وال ولررد وال مررال بررل أخررذع جميرر  أموالرر  ونديررع  يالرر  دةررع الةوررر  إلررى الررديار المصررري  
وسار هو فاسدجار بالميك الناصر بن العحيح بن الظاهر غاحي صاةب ةيب فآواه وأكرم  واةدرم  وقال األدابرك 

 . إلى  اقب  الظيملؤلؤ الةيبي البن أسداذه الناصر وكان شابا صايرا انظر 
وفي هذه السن  كانع وقع   ظيم  بين جيش الخييف  وبين الددار لعنوم ا  فكسرهم المسيمون كسر   ظيم  
وفرقوا شميوم وهحموا من بين أيديوم فيم ييةدوهم ولم يدبعوهم خوفا من غاهي  مكرهم و مرال بدولر  صريى ا   يير  

 (ادركوا الدرك ما دركوكم ) وسيم 
 .ع سن  ثمان وأربعين وسدماه  ثم دخي

 
 :ها643وفي سنة 

في ثال  المةرم يروم األربعراء كران كسرر المعظرم دورانشراه ليفررن   يرى ثارر دميرار فددرل مرنوم ثالثرين ألفرا , 
مهرر  ألررف وغنمرروا شرريها كثيرررا و  الةمررد ثررم قدررل جما رر  مررن األمررراء الررذين أسررروا وكرران فرريمن أسررر ميررك : وقيررل 

وأرسيع غفرار  ميرك اإلفرنسريس إلرى دمشرق فيبسروا ناهبورا فري يروم الموكرب وكانرع مرن سردرالر  الفرنسيس وأخوه ,
ثرم لرم يخررج شرور المةررم ةدرى قدرل األمرراء ابرن أسرداذهم دورانشراه ودفنروه إلرى جانرب أةمر دةدوا فرو سرنجاب , 

 .النيل من الناةي  االخرى رةم  ا  دعالى ورةم أسالف  بمن  وكرم  
 دورانشاه بن الصالأ أيوب بن الكامل بن العادل الميك المعظم

كان أوال صاةب ةصن كيفا في ةيا  أبي  وكان أبوه يسدد ي  إلي  في أيام  فال يجيب  فيما دوفي أبوه كما ذكرنا 
اسدد اه األمراء فأجابوم وجاء إليوم فميكوه  ييوم ثم قديوه كما ذكرنا وذلك يوم االثنين الساب  والعشرين من 

 .إن  كان مدخيعا ال يصيأ ليميك : م وقد قيل المةر 
 

 :ها651وفي سنة 
فيوا وصيع الددار إلى الجحيرر  وسرروج ورأس العرين ومرا والرى هرذه الربالد فدديروا وسربوا ونوبروا وخربروا فإنرا   
نررا إليرر  راجعررون ووقعرروا بدجررار يسرريرون بررين ةررران ورأس العررين , فأخررذوا مررنوم سرردماه  ةمررل سرركر ومعمررول مررن  واى
الررديار المصررري  وسرردماه  ألررف دينررار وكرران  ررد  مررن قديرروا فرري هررذه السررن  مررن أهررل الجحيررر  نةرروا مررن  شررر  يالف 

نا إلي  راجعون  . قديل وأسروا من الولدان والنساء ما يدارب ذلك فإنا   واى



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  336  [  
 

 

 :ها 651وفي سنة 
لشام وأصيأ بين الجيشين فيوا دخل الشي  نجم الدين الباذراهي رسول الخييف  بين صاةب مصر وصاةب ا

وكانوا قد اشددع الةرب بينوم ونشبع وقد ماأل الجيش المصري الفرن  وو دهم أن يسيموا إليوم بيع المدردس إن 
نصررروهم  يررى الشرراميين , وجرررع خررروب كثيررر  , فأصرريأ بيررنوم وخيررم جما رر  مررن بيرروع الميرروك مررن الررديار 

 . وغيرهم من أوالد صاةب ةمم وغيرهم فجحاه ا  خيرا المصري  منوم أوالد الصالأ إسما يل وبنع األشرف
 

 : ها 655وفي سنة 
فيوا أصبأ الميك المعظم صاةب مصر  ح الدين أيبرك الدركمراني برداره ميدرا , وقرد ولري الميرك بعرد أسرداذه 

مررد  الصرالأ نجرم الردين أيرروب بشروور كران فيورا ميررك دورانشراه المعظرم بررن الصرالأ ثرم خيفدر  شررجر الردر أم خييرل 
ثالث  أشور ثم أقيم هو في الميك ومع  الميك األشرف موسرى برن الناصرر يوسرف برن أقسريس برن الكامرل مرد  ثرم 
اسرررددل بالميرررك برررال مناح ررر  وكسرررر الناصرررر لمرررا أراد أخرررذ الرررديار المصرررري  وقدرررل الفرررارس أقرررراي فررري سرررن  ثندرررين 

م خييل وكان كريما شجا ا ةكيما دينا ثم وخمسين وخي  بعده األشرف واسددل بالميك وةده ثم دحوج بشجر الدر أ
كان مود  في يوم الثالثاء الثال  والعشرين من ربي  األول وهو واقف المدرس  المعحي  الدي بمصر و مجاحها من 

 .أةسن األشياء وهي من داخل ليسع بديك الفاهد  

كرر  حوجدرر  أم خييررل المسررما  هررذه مجرراح ال ةديدرر  لرر  ولمررا قدررل رةمرر  ا  ادوررم ممالي: وقررد قررال بعضرروم فيوررا 
بشجر الدر ب  , وقد كان  حم  يى دحوي  ابن  صاةب الموصل بدر الدين لؤلؤ فرأمرع جواريورا أن يمسركن  لورا 
فمررا حالررع دضرررب  بدباقيبوررا والجررواري يعررركن فرري معاريرر  ةدررى مرراع وهررو كررذلك ولمررا سررم  مماليكرر  أقبيرروا بصررةب  

ألدوها  يى محبي  غير مسدور  العور  بعرد الةجراب المنير  والمدرام الرفير  مميوك  األكبر سيف الدين قرح فدديوها و 
وقد  يمع  يى المناشير و الدواقي  وخرب الخرباء باسموا وضربع السك  برسرموا فرذهبع فرال دعررف بعرد ذلرك 

 . بعينوا وال رسموا
  ِ ناُ  َوَتْزن ََ ْْ َت ْْ قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمن ناُ  َوُتِعن ن َمن ََ ْْ َت ن ُع اْلُمْلنَك ِممَّ

ْيٍ  َقِدير   ََ َك َعلَى ُكلِّ  اُ  بَِيِدَك اْلَخْيُر إِزَّ ََ ْْ َت اُ  َوُتِذلن َم ََ   َت
وفيوررا كانررع فدنرر   ظيمرر  بباررداد بررين الرافضرر  وأهررل السررن  فنوبررع الكرررخ ودور الرافضرر  ةدررى دور قرابرراع 

 .وكان ذلك من أقوى االسباب في مماألد  الددار ابن العيدمي الوحير 
هوالكرو وفي ذي الةج  من هذه السن  بعد موع الباذراهي بأيام قالهل نحلع الددار  يى باداد مددم  لميكورم 

 . بن دولى بن جنكحخان  ييوم لعاهن الرةمن وكان افدداةوم لوا وجنايدوم  ييوا في أول السن  اآلدي 
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 : ها 656وفي سنة 

 .فيوا أخذع الددار باداد وقديوا أكثر أهيوا ةدى الخييف  واندضع دول  بني العباس منوا 

ددار قد ناحلع باداد صرةب  األميررين اليرذين  يرى مددمر   سراكر سريران الددرار اسدويع هذه السن  وجنود ال
هوالكو قران , وجراءع إلريوم أمرداد صراةب الموصرل يسرا دونوم  يرى البارادد  و ميردر  وهرداياه ودةفر  وكرل ذلرك 

العرراداع خوفا  يى نفس  من الددار ومصرانع  لورم قربةوم ا  دعرالى وقرد سردرع بارداد ونصربع فيورا المجرانيق و 
 .وغيرها من يالع الممانع  الدي ال درد من قدر ا  سبةان  ودعالى شيها 

 
نا إليه راجعون !!! وتأمل  نا هلل وا   :وا 

وأةارع الددرار بردار الخالفر  يرشردونوا بالنشراب مرن كرل جانرب ةدرى أصريبع جارير  كانرع ديعرب برين يردي 
مى  رف  جاءها سوم من بعض الشبابيك فدديوا وهي الخييف  ودضةك  وكانع من جمي  ةظاياه وكانع مولد  دس

درقم بين يدي الخييف  فانح   الخييف  مرن ذلرك , وفرحع فح را شرديدا وأةضرر السروم الرذي أصرابوا برين يدير  فرإذا 
فرأمر الخييفر   نرد ذلرك بحيراد  االةدرراح . إذا أراد ا  إنفاذ قضاه  وقدره سيب ذوي العدول  دولوم :  يي  مكدوب 

 . السداهر  يى دار الخالف وكثر  
إلى باداد في ثاني  شر المةرم من  -وكانوا نةو ماهدي ألف مدادل  -وكان قدوم هوالكو قان بجنوده كيوا 

هذه السرن  , وهرو شرديد الةنرق  يرى الخييفر  بسربب مرا كران ددردم مرن األمرر الرذي قردره ا  وقضراه وأنفرذه وأمضراه 
ه من همذان مدوجوا إلى العراق أشار الوحير مؤيد الدين مةمرد برن العيدمري وهو أن هوالكو قان لما كان أول بروح 

 يى الخييف  بأن يبع  إلي  بودايا سني  ليكون ذلك مدارا  ل   ما يريده من قصد بالدهرم فخرذل الخييفر   رن ذلرك 
  إليرر  مررن األمرروال إن الرروحير إنمررا يريررد بوررذا مصررانع  ميررك الددررار بمررا يبعثرر: دويررداره الصرراير أيبررك وغيررره وقررالوا 

وأشاروا بأن يبع  بشيء يسير فأرسل شيها من الودايا فاةددرها هوالكو قان وأرسل إلى الخييف  يريب من  دويداره 
المذكور وسييمان شاه فيم يبعثوما إلير  وال برالى بر  ةدرى أحف قدومر  ووصرل بارداد بجنروده الكثيرر  الكرافر  الفراجر  

 .ا  وال باليوم اآلخر الظالم  الااشم  ممن ال يؤمن ب
فأةاروا بباداد من ناةيدوا الاربي  والشرقي  وجنود باداد في غاي  الدير  ونواير  الذلر  ال يبيارون  شرر  يالف 
فررارس وهررم فرري غايرر  الضررعف , وبديرر  الجرريش كيوررم قررد صرررفوا  ررن إقرا ررادوم ةدررى اسرردعرى كثيررر مررنوم فرري 

 .الدصاهد يرثون لوم ويةحنون  يى اإلسالم وأهي  األسواق وأبواب المساجد وأنشد فيوم الشعراء 
الرافضرري وذلررك أنرر  لمررا كرران فرري السررن  الماضرري  كرران بررين أهررل السررن  ابررن العيدمرري وذلررك كيرر   ررن يراء الرروحير 

خ ومةير  الرافضر  ةدرى نوبرع دور قرابراع الروحير , فاشردد ةندر   يرى ذلرك والرافض  ةرب شديد  نوبع فيورا الكرر 
فكرران هررذا ممررا أهاجرر   يررى أن دبررر  يررى اإلسررالم وأهيرر  مررا وقرر  مررن األمررر الفظيرر  الررذي لررم يررؤرخ أبشرر  منرر  منررذ 
لرى هرذه األوقراع ولورذا كران أول مرن بررح إلرى الددرار هرو فخررج فري أهير  وأصرةاب  وخدمر  وةشرم   بنيع بارداد واى
فاجدم  بالسيران هوالكو قان لعن  ا  ثم  اد فأشار  يى الخييف  بالخروج إلي  والمثول بين يدي  لددر  المصرالة  
 يررى أن يكررون نصررف خررراج العررراق لوررم ونصررف  ليخييفرر  , فاةدرراج الخييفرر  إلررى أن خرررج فرري سرربعماه  راكررب مررن 
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, فيمرا اقدربروا مرن منرحل السريران هوالكرو قران ةجبروا الدضا  والفدواء والصروفي  ورءوس األمرراء والدولر  واأل يران 
 ن الخييف  إال سبع   شر نفسا , فخيم الخييف  بوؤالء المذكورين , وأنحل الباقون  ن مراكبوم ونوبرع , وقديروا 

إنر  اضرررب كرالم الخييفر  مرن هرول : فسأل   ن أشياء كثير  فيدال هوالكو  ن يخرهم وأةضر الخييف  بين يدي 
 .ما رأى من اإلهان  والجبروع 

وغيرهمرا والخييفر  ابن العيدمري ثم  اد إلى باداد وفي صةبد  خواجا نصير الدين الروسي لعن  ا   يي  والوحير 
دةع الةور  والمصرادر  فأةضرر مرن دار الخالفر  شريها كثيررا مرن الرذهب و الةيري والمصراغ والجرواهر واألشرياء 
النفيس  وقد أشار أولهك المأل مرن الرافضر  لعنر  ا   يريوم وغيررهم مرن المنرافدين  يرى هوالكرو قران أن ال يصرالأ 

ق  الصيأ  يى المناصرف  ال يسردمر هرذا إال  امرا أو  رامين ثرم يعرود األمرر إلرى مرا مدى و : الخييف  وقال الوحير 
أشار إن الذي : أمر بددي  ويدال هوالكو كان  يي  قبل ذلك وةسنوا ل  قدل الخييف  فيما  اد الخييف  إلى السيران 

أ قررالع قررد اسدصررةب  فرري خدمدرر  لمررا فرردهوالكررو والنصررير الروسرري وكرران النصررير  نررد ابررن العيدمرري بدديرر  الرروحير 
األلمرروع واندح وررا مررن أيرردي اإلسررما ييي  وكرران النصررير وحيرررا لشررمس الشررموس , وألبيرر  مررن قبيرر   ررالء الرردين بررن 
جررالل الرردين وكررانوا يندسرربون إلررى نررحار بررن المسدنصررر العبيرردي واندخررب هوالكررو قرران النصررير ليكررون فرري خدمدرر  

هون  يي  الوحيران ذلرك فدديروه رفسرا وهرو فري جوالرق كالوحير المشير فيما قدم هوالكو قان ودويب من قدل الخييف  
. غرق فا  أ يرم : بل خنق ويدال : لهال يد   يى األرض شيء من دم  خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لوم وقيل 

ثم مرن كران معر  مرن سراداع العيمراء والدضرا  واألكرابر والرؤسراء واألمرراء وأولري الةرل والعدرد بربالد  فباؤوا بإثم  واى
 .داد با

ولكن كران فير  لرين و ردم . وقد كان رةم  ا  سنيا  يى رريد  السيف وا دداد الجما   كما كان أبوه وجده 
ومن جمي  ذلك أن  غل الوديع  الدي اسدود   إياهرا الناصرر داود برن المعظرم وكانرع . ديدظ ومةب  ليمال وجمع 

برل مرن أهرل . يف  وهو مسددبأ ممرن هرو دونر  بكثيرر قيمدوا نةوا من مه  ألف دينار , فاسددبأ هذا من مثل الخي
 : الكداب من إن دأمن  بدنرار يؤده إليك كما قال ا  دعالى

 ا ه  َقاو م  َت َعلَيأ مأ َك إلّ َما دا ه  إ لَيأ يَناٍر ال ياَؤدِّ ها ب د  ْامأ َمنأ إ نأ َتأأَمنأ نأ  .   َوم 
ويديورررى براقصررر  ودولررر  , مرررن يارررل الوديعررر  , يف وال أدري الةديدررر  كيرررف يكرررون  يرررى رريدررر  السررر: أقرررول } 

 ..{!أي سيف هؤالء الذين كان مثل هذا الخييف  الساقر  يى رريددوم ؟!! اإلسالم دسدر 
 : و يداب  ابن كثير رةم  ا  

قديد  الددار مظيوما مضرودا في يوم األربعاء راب   شر صفر من هذه السن  ولر  مرن العمرر سرد  وأربعرون 
أشور وكانع مد  خالفد  خمس  شر  سن  وثماني  أشرور وأيامرا فرةمر  ا  وأكررم مثرواه وبرل بالرةمر   سن  وأربع 

 . ثراه وقد قدل بعده ولداه وأسر الثال  م  بناع ثال  من صيب  
وسرربةان ربنررا ! ..أم هرو الظررالم لنفسرر  ور يدر  ؟, ومرا أدري مررن ظيررم هرذا المظيرروم أيضررا ؟ هرل هررم الددررار } 
ْامأ    :الداهل  انأ َحةا َوم  ايأ اها الصن ْامأ َمانأ أََخَذتأ انأ ابا  َوم  اه  َحاص  َسالأَنا َعلَيأ ْامأ َمانأ أَرأ انأ َِم  ب اه   َنا ب َذنأ

اّل  أََخذأ َمانأ  َِكا

ل   ْامأ َيظأ فاَسا انأ َكااناوا أَنأ ْامأ َولَك  ل َم ا ل َيظأ َنا َوَما َكاَن هللان َرقأ ْامأ َمنأ أَغأ نأ َض َوم  َرأ َنا ب ه  األأ اونَ َخَسفأ   (20:العنكبروع)  ما
} . 
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 .ومالوا  يى البيد فدديوا جمي  من قدروا  يي  من الرجال والنساء والولدان والمشاي  و الكوول والشبان 
ودخررل كثيررر مررن النرراس فرري اآلبررار وأمرراكن الةشرروش وقنرري الوسرر  وكمنرروا كررذلك أيامررا ال يظورررون , وكرران 

مررا بالنررار ثررم الجما رر  مررن النرراس يجدمعررون إلررى الخانرراع , وي ايدررون  يرريوم األبررواب فدفدةوررا الددررار إمررا بالكسررر واى
يرردخيون  يرريوم فيوربررون مررنوم إلررى أ ررالي األمكنرر  فيدديررونوم فرري األسرررة  ةدررى دجررري المياحيررب مررن الرردماء فرري 

نا إلي  راجعون وكذلك في المساجد والجوام  والربر ولم ين  منوم أةد سوى أهل الذم  من اليوود  األحق  فإنا   واى
لى دار الوحير  الرافضري وراهفر  مرن الدجرار أخرذوا لورم أمانرا برذلوا  يير  ابن العيدمي والنصارى ومن الدجأ إليوم واى

س المردن كيورا كأنورا خرراب لريس فيورا إال أمواال جحيي  ةدرى سريموا وسريمع أمروالوم و رادع بارداد بعردما كانرع ينر
 .الدييل من الناس وهم في خوف وجوع و ذل  وقي  

سدار أسوموم من الديوان فكانع الابن العيدمي وكان الوحير  عساكر قبل هذه الةادث  يجدود في صرف الجيوش واى
في يخر أيام المسدنصر قريبا من مه  ألف مدادل منوم من األمراء من هو كالميوك األكابر , فيم يحل يجدورد فري 

ثم كادب الددار وأرمعوم في أخذ البالد وسول  ييوم ذلرك و جيرى لورم . دديييوم إلى أن لم يبق سوى  شر  يالف 
أن يحيرل السرن  بالكيير  وأن يظورر البد ر  الرافضري   ةديد  الةال وكشف لوم ضعف الرجال وذلرك كير  رمعرا منر 

وأن يديم خييف  من الفارميين وأن يبيد العيماء والمفدين وا  غالب  يى أمره وقد رد كيده في نةره وأذل  بعد العح  
سراء الدعساء وجعير  ةوشكاشرا ليددرار بعردما كران وحيررا ليخيفراء واكدسرب إثرم مرن قدرل بمدينر  بارداد مرن الرجرال والن

 .واألرفال فالةكم   العيي الكبير رب األرض والسماء 
ألرف ألرف وثمانماهر  ألرف : ثمانماهر  ألرف وقيرل : وقد اخديف الناس في كمي  من قدرل ببارداد مرن المسريمين فديرل 

نا إلي  راجعون وال ةول وال قو  إال با  العيي العظيم : وقيل   .بياع الدديى ألفي ألف نفس فإنا   واى
ان دخولوم إلرى بارداد فري أواخرر المةررم , ومرا حال السريف يددرل أهيورا أربعرين صرباةا وكران قدرل الخييفر  وك

دا وأربعين سن  وأربع  أمير المؤمنين يوم األربعاء راب   شر صفر و فا قبره وكان  مره يومهذ سالمسدعصم با  
أشررور ومررد  خالفدرر  خمررس  شررر  سررن  وثمانيرر  أشررور وأيررام وقدررل معرر  ولررده األكبررر أبررو العبرراس أةمررد ولرر  خمررس 
و شرون سن  ثم قدل ولده األوسر أبو الفضل  بد الررةمن ولر  ثرال  و شررون سرن  وأسرر ولرده األصرار مبرارك 

ن دار الخالفر  مرن األبكرار مرا يدرارب ألرف بكرر فيمرا قيرل , وأسرع أخواد  الثال  فارم  وخديج  و مريم وأسر م
نا إلي  راجعون   .وا  أ يم , فإنا   واى

وقدل أسداذدار الخالف  الشي  مةيي الدين يوسف بن الشي  أبي الفرج ابن الجروحي وكران  ردو الروحير وقدرل 
ا بعررد واةررد مررنوم الدويرردار الصرراير مجاهررد أوالده الثالثرر  و بررد الرررةمن و بررد ا  و بررد الكررريم وأكررابر الدولرر  واةررد

 .الدين أيبك وشواب الدين سييمان شاه وجما   من أمراء السن  وأكابر البيد 
وكان الرجل يسدد ى ب  من دار الخالف  من بني العباس فيخرج بأوالده ونساه  فيذهب ب  إلى مدبر  الخالل دجاه 

 .من بناد  وجواري   المنظر  فيذبأ كما دذبأ الشا  ويؤسر من يخدارون
وقدررل شررري  الشررريوخ مرررؤدب الخييفرر  صررردر الررردين  يررري بررن النيرررار وقدرررل الخربررراء واألهمرر  وةميررر  الدررررين ودعريرررع 

قبةر  ا  ولعنر  أن يعررل المسراجد لعيدمري ابرن االمساجد والجما راع و الجمعراع مرد  شروور ببارداد وأراد الروحير 
والمدارس والربر بباداد ويسدمر بالمشاهد ومةال الرفض وأن يبني ليرافض  مدرس  هاهي  ينشرون  يموم و يموم 
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بوا و ييوا , فيم يددره ا  دعرالى  يرى ذلرك برل أحال نعمدر   نر  وقصرف  مرره بعرد شروور يسرير  مرن هرذه الةادثر  
 .بالدرك األسفل من النار  -وا  أ يم  -دمعا وأدبع  بولده فاج

ولما اندضى أمد األمرر المدردر واندضرع األربعرون يومرا بديرع بارداد خاوير   يرى  روشروا لريس بورا أةرد إال 
الشاذ من الناس والدديى في الررقاع كأنوا الديول وقد سدر  ييوم المرر فدايرع صورهم وأندنع من جيفوم البيد 

ل بسبب  الوباء الشديد ةدى دعدى وسرى في الوواء إلى بالد الشام فماع خيق كثيرر مرن دايرر وداير الوواء فةص
نا إلي  راجعون   .الجو وفساد الريأ فاجدم   يى الناس الاالء والوباء والفناء والرعن والرا ون فإنا   واى

ر كأنوم المودى إذا نبشوا ولما نودي بباداد باألمان خرج من دةع األرض من كان المرامير والدني والمااي
من قبورهم وقد أنكر بعضوم بعضرا , فرال يعررف الوالرد ولرده , وال األخ أخراه وأخرذهم الوبراء الشرديد فدفرانوا ولةدروا 
بمن سبدوم من الدديى واجدمعوا في البيى دةع الثرى بأمر الرذي يعيرم السرر وأخفرى ا  ال إلر  إال هرو لر  األسرماء 

 .الةسنى 
يران المسير هوالكو قان  ن باداد في جمادى األولى من هذه السن  إلى مدر ميك  وفوض وكان رةيل الس

لى الوحير مؤيرد الردين برن العيدمري فيرم يموير  ا  وال  أمر باداد إلى األمير  يي بوادر فوض إلي  الشةنكي  بوا واى
ان  نده فضيي  في اإلنشراء أهمي  بل أخذه أخذ  حيح مدددر في مسدول جمادى اآلخر   ن ثال  وسدين سن  وك

ولديرر  فضرريي  فرري األدب ولكنرر  كرران شرريعيا جيرردا خبيثررا رافضرريا , فمرراع كمرردا وغمررا وةحنررا ونرردما إلررى ةيرر  ألدررع 
رةيوا أم قشعم فولي بعده الوحار  ولده  ح الدين أبو الفضل مةمرد فألةدر  ا  بأبير  فري بدير  هرذا العرام و  الةمرد 

 .والمن  
وشيخنا أبو  بد ا  الذهبي وقررب الردين اليرونيني أنر  أصراب النراس فري هرذه السرن  بالشرام أبو شام  وذكر 

ى وبرراء شررديد , وذكررروا أن سرربب ذلررك مررن فسرراد الوررواء والجررو , فسررد مررن كثررر  الدديررى برربالد العررراق , واندشررر ةدرر
 .دعدى إلى بالد الشام فا  أ يم 

 
 { ..!! وتأمل في حال جيران الكارةة من االمراء } 

وفي هذه السن  اقددل المصريون م  صاةب الكرك الميك الماي   مرر برن العرادل برن أبري بكرر برن العرادل 
هم المصرريون ونوبروا الكبير , وكان في جيش  جما   من أمراء البةري  منوم ركرن الردين بيبررس البندقرداري فكسرر 

ما كان معوم من األثدال واألموال وأسروا جما   من رءوس األمراء فدديوا صبرا و ادوا إلى الكرك فري أسروأ ةرال 
وأشررنعوا وجعيرروا يفسرردون فرري األرض ويعيثررون فرري الرربالد فأرسررل ا  الناصررر صرراةب دمشررق فبعرر  جيشررا لرريكفوم 

م الناصررر بنفسر  فيررم ييدفدروا إلير  وقرعرروا أرنراب خيمدرر  الدري هررو  رن ذلرك فكسرررهم البةرير  واسدنصررروا فبررح إلريو
 .فيوا بإشار  ركن الدين بيبرس المذكور , وجرع ةروب وخروب يرول بسروا , وبا  المسدعان 
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  :ها 655وفي سنة 

وسريران دمشرق وةيرب الميرك الناصرر صرالح الردين يوسرف برن . اسدويع هذه السن  وليس ليمسيمين خييف  
ح مةمد بن أبي الظاهر غاحي بن الناصر فادأ بيع المددس وهو واق  بين  وبرين المصرريين وقرد ميكروا نرور العحي

الردين  يرري بررن المعرح أيبررك الدركمرراني ولدبروه بالمنصررور وقررد أرسررل الميرك الااشررم هوالكررو قران إلررى الميررك الناصررر 
وغضرب هوالكرو كثير  ودةف فيم يةدفل بر  بدمشق يسدد ي  إلي  فأرسل إلي  ولده العحيح وهو صاير ومع  هدايا 

أنا الذي أسير إلى برالده بنفسري فرانح   الناصرر لرذلك وبعر  بةريمر  وأهير  إلرى :  يى أبي  إذ لم يدبل إلي  وقال 
شديدا ةين بياوم أن الددار قد قرعوا الفراع فصرار كثيرر مرنوم إلرى  الكرك ليةصنوم بوا وخاف أهل دمشق خوفا

نا إلي  راجعون   .الديار المصري  في حمن الشداء وماع كثير منوم ونوب يخرون فإنا   واى

, امدنعرع  يرى الددرار مرد  سرن  ونصرف و سراكره وقرد كانرع ميافرارقين قرد فدصد الشرام بجنرودههوالكو وأقبل 
فأرسل إليوا ولده أشمور فافددةوا قسرا واسدنحل ميكوا الكامل بن الشواب غاحي برن العرادل فأرسري  إلرى أبير  وهرو 

وا مةاصررر ةيررب فدديرر  بررين يديرر  , واسرردناب  ييوررا بعررض مماليررك األشرررف وريررف برررأس الكامررل فرري الرربالد ودخيرر
 .برأس  إلى دمشق فنصب  يى باب الفراديس 

 
 !و تأمل في فرج اهلل وأسبابه وفي النهضة وبداياتها وكيا تكون 

وفيوا قدم الداضي الوحير كمال الدين  مر بن أبي جرراد  المعرروف برابن العرديم إلرى الرديار المصرري  رسروال 
لددار بأنوم قد اقدرب قردوموم إلرى الشرام وقرد من صاةب دمشق الناصر بن العحيح يسدنجد المصريين  يى قدال ا

اسدولوا  يى بالد الجحير  وةران وغيرها وقد جاح أشمور بن هوالكو الفراع وقرب من مدين  ةيب فعدد  نرد ذلرك 
مجيس بين يدي المنصور بن المعح الدركماني وةضر قاضي مصر بدر الردين السرنجاري والشري   رح الردين برن 

لكالم فيما يدعيق بأخذ شيء من أموال العام  لمسا د  الجند وكانع العمد   يى ما يدول  وأفاضوا ا.  بد السالم 
 : العح بن  بد السالم فكان ةاصي  { سيران العيماء} 

إذا لررم يبررق فرري بيررع المررال شرريء و أنفدرردم  الةررواهم الررذهب وغيرهررا مررن الحينرر  ودسرراويدم أنرردم والعامرر  فرري 
بق ليجندي سوى فرس  الدي يركبوا ساغ أخذ شريء مرن أمروال النراس فري دفر  المالبس سوى يالع الةرب , ولم ي

 .األ داء , ألن  إذا دهم العدو وجب  يى الناس كاف  أن يدفعون بأموالوم وأنفسوم 
 

 :والية الملك المظفر     
 وفيوررا قرربض األميررر سرريف الرردين قرررح  يرري ابررن أسررداذه نررور الرردين  يرري الميدررب بالمنصررور وذلررك فرري غيبرر 
خود  الى برالد األشركري ودسريرن  أكثر األمراء من مماليك أبي  وغيرهم في الصيد فأمسك  وسيره م  أم  وابني  واى

فإن  الذي يسر  يى يدي  كسر  الددار كما . وسمى نفس  بالميك المظفر وكان هذا من رةم  ا  بالمسيمين , هو 
البد ليناس من سيران قاهر يدادل الددار , وهذا صبي : ل سيأدي بيان  إن شاء ا  دعالى وهذا الذي ا دذر ب  قا

 .صاير ال يعرف ددبير المميك  
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وفيوا برح الميك الناصر صراةب دمشرق إلرى وررأ  بررح  فري جةافرل كثيرر  مرن الجريش والمرو ر  واأل رراب 
نرا إليرر  وغيررهم ولمرا  يرم ضرعفوم  رن مداومر  المارول , ارفرض ذلرك الجمر  ولرم يصربر ال هرو وال هرم , فإنرا    واى

 .راجعون 
 

 :ها  653وفي سنة 
اسدويع هذه السن  بيوم الخميس وليس ليناس خييفر , وميرك العرراقين وخراسران وغيرر ذلرك مرن برالد المشررق 
ليسيران هوالكو قان ميك الددار ابن دولي بن جنكيحخان , وسيران ديار مصرر الميرك المظفرر سريف الردين قررح 

, وسرريران دمشررق وةيررب الميررك الناصررر بررن العحيررح بررن الظرراهر غرراحي بررن الناصررر مميرروك المعررح أيبررك الدركمرراني
فادأ الددس وبالد الكرك و الشوبك ليميك الماي  بن العرادل أبري بكرر برن الكامرل مةمرد برن العرادل أبري بكرر برن 

وقرد وهو ةحب م  الناصر صاةب دمشق  يى المصريين, و معوما األمير ركن الدين بيبرس البندقرداري, أيوب 
 !! حموا  يى قدال المصريين وأخذ البيد منوم 

 :أخذ الددار ةيب ودمشق 
وبينما الناس  يى هذه الةال, وقد دوادرع األخبرار بدصرد الددرار برالد الشرام, إذ دخرل جريش المارول صرةب  

وجاحوا الفراع  يى جسور  ميوها ووصيوا إلى ةيب فري ثراني صرفر مرن هرذه السرن , فةاصرروها , هوالكوميكوم 
سرربع  أيررام, ثررم افددةوهررا باألمرران , وغرردروا بوررم , فدديرروا مررنوم خيدررا ال يعيموررم إال ا   ررح وجررل, ونوبرروا األمرروال 

خرالل الرديار, وجعيروا أ رح  أهيورا وسبوا النساء واألرفال, وجررى  يريوم قريرب ممرا جررى  يرى أهرل بارداد فجاسروا 
نا إلي  راجعون  .أذل  فإنا   واى

وامدنعع  ييوم قيعدوا شورا, ثم دسيموها باألمان وخرب أسوار البيد وأسوار الديع , وبديع ةيب كأنوا ةمار 
 يرى أجرب, وكران ناهبورا الميرك المعظرم دروران شراه برن صرالح الردين ,وكران  راقال ةاحمرا لكنر  لرم يوافدر  الجريش 

أرسل إلى أهرل البيرد يدرول لورم ةرين هوالكو وقد كان السيران . المصالة  ولكن دسر وا وكان أمر ا  قدرا مددورا
أن دجعيروا بالديعر  شرةن , فرإن كانرع نةن إنما جهنا لددال الميك الناصر بدمشرق, ونةرن نريرد مرنكم : قدم بجةافي 

ن شررهدم أريددمرروه ن كانررع  يينررا فررإن شررهدم قبيرردم الشررةن  واى مالررك : فأجررابوه. النصررر  لنررا فررالبالد كيوررا فرري ةكمنررا, واى
فدعجررب مررن ضررعفوم وجروابوم بوررذا فحةررف ةينهررذ إلرريوم وأةرار بالبيررد وكرران مررا كرران بدضرراء ا  .  نردنا إال السرريف

أرسل صاةب ةما  بمفاديةوا إلي  فاسدناب  ييوا رجرال مرن العجرم يرد ى أنر  مرن ذرير   وقدره , ولما فدةع ةيب
 .فخرب أسوارها كما فعل بمدين  ةيب. خسروشاه : يدال ل خالد بن الوليد 

فروردوا دمشرق فري . وهرو نراحل  يرى ةيرب جيشرا مر  أميرر مرن كبرار دولدر  يدرال لر  كدبارانوينهوالكرو وأرسل 
يخررر صررفر, فأخررذوها سررريعا مررن غيررر ممانعرر  وال مدافعرر , بررل ديدرراهم كبارهررا بالرةررب والسررع , وقررد كدررب معوررم 

فرمان أمان ألهل البيد, فدرئ بالميدان األخضر ونودي ب  في البيرد, فرأمن النراس  يرى وجرل أن هوالكو السيران 
 يادروا كما فعل بأهل ةيب هذا والديع  ممدنع  مسدور , وفي أ اليوا المجانيق منصوب , , فنصب المجانيق  يى
الديع  من غربيوا وخربوا ةيرانا كثير  , فأجابوم مدوليوا في يخر ذلك النوار ليمصالة  ففدةوها وخربوا كل بدنر  

 .إيل سبان: فيوا, , وقديوا المدولى بوا وسيموها إلى أمير منوم يدال ل 
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سروم, فصرارع وكان لعن  ا  معظما لدين النصارى فراجدم  بر  أسراقفدوم و قسوسروم فعظمورم جردا وحار كناه
بوردايا ودةرف وقردموا هوالكرو لوم دول  و ةول  وصول  بسبب  لعرنوم ا  دعرالى, وذهبرع راهفر  مرن النصرارى إلرى 

م صييب منصوب يةميون   يى رؤس من  نده ومعوم أمان  فرمان من جود , ودخيوا البيد من باب دوماء ومعو
 .الناس, وهم ينادون بشعارهم ويدولون ظور الدين الصةيأ, دين المسيأ

ويذمون دين اإلسالم وأهي  ومعوم أواني فيورا خمرر ال يمررون  يرى براب مسرجد إال رشروا  نرده خمررا وقمراقم 
سرررواق والررقررراع أن يدررروم مخنررر  خمررررا يرشرررون منورررا  يرررى وجررروه النررراس, ويرررأمرون كرررل مرررن يجدررراحون بررر  فررري واأل

لصييبوم, ودخيوا من درب الةجر فوقفوا  ند ربار الشي  أبي البيان, ورشوا  نرده خمررا وكرذلك  يرى براب مسرجد 
درب الةجررر الصرراير والكبيررر واجدرراحوا فرري السرروق ةدررى وصرريوا إلررى درب الريةرران أو قريررب منرر  فدكرراثر  يرريوم 

فررذكر فرري  ,لررى دكرر  دكرران فرري  رفرر  السرروق هنالرركخريرربوم إ المسرريمون, فررردوهم إلررى سرروق كنيسرر  مررريم, فوقررف
نا إلي  راجعون ثرم ولجروا بعرد ذلرك إلرى كنيسر  مرريم, . خربد  مدح دين النصارى وذم دين اإلسالم وأهي  فإنا   واى

 .وكانع بعد  امر  ولكن كان هذا سبب خرابوا و  الةمد
م إن رالع مد  الددار أن يخربوا كثيرا مرن المسراجد وذكر أنوم دخيوا إلى الجام  بخمر, وكان في نيدو: قال

ولما وق  هذا في البيد اجدم  قضا  المسيمين والشوود والفدواء فدخيوا الديع  يشكون هرذا .وغيرها, فكفى ا  شرهم
نا إلي  راجعون  .الةال إلى مدسيموا إيل سبان, فأهينوا ورردوا وقدم كالم رؤساء النصارى  ييوم, فإنا   واى

قد كان في أول هذه السن  سريران الشرام الناصرر برن العحيرح, قرد أقرام فري وررأ  بررحه ومعر  خيرق كثيرر مرن و 
الجيرروش و األمررراء وأبنرراء الميرروك لينرراجحوا الددررار إن قرردموا  يرريوم وكرران ممررن معرر  األميررر بيبرررس البندقررداري فرري 

 .يده ا   ح وجلجما   من البةري  و الكيم  بين الجيوش مخديف  غير مؤديف , لما ير 
وقررد  حمررع راهفرر  مررن األمررراء  يررى خيرر  الميررك الناصررر وسررجن  ومبايعرر  أخيرر  شررديد  الميررك الظرراهر  يرري, 
فيما دنسرم الناصرر ذلرك هررب إلرى الديعر  المنصرور  ودفرقرع العسراكر شرذر مرذر وسراق األميرر ركرن الردين بيبررس 

إلير  واسردددم   يير , وأقرعر  قييروب, وأنحلر  الميرك المظفرر قررح البندقداري في أصةاب  إلى ناةي  غح  فاسردد اه 
نما كان ةدف   يى يدي   .بدار الوحار  , و ظم شأن  لدي  واى

 
 :ها 653رمضان  25و عة لين جالوت 

رمضان من هذه السن , فما مضع سوى ثالث  أيرام ةدرى جراءع وادفق وقوع هذا كي  في العشر األخير من 
صرراةب مصررر لمررا الميررك المظفررر قرررح البشررار  بنصررر  المسرريمين  يررى الددررار بعررين جررالوع و  الةمررد, وذلررك أن 

ام ما ذكرنا, وقد نوبوا البالد كيوا ةدى وصيوا إلرى غرح  وقرد  حمروا  يرى الردخول إلرى بيا  أن الددار قد فعيوا بالش
وكران فرري صررةبد  . الرديار المصررري  وقرد  ررحم الميرك الناصررر صرراةب دمشرق  يررى الرةيرل إلررى مصررر وليدر  فعررل

مظفرر ليداهر  الميك المنصور صاةب ةما , وخيق من األمراء وأبناء الميوك, وقد وصل إلى قري , ودويأ الميك ال
لى المنصور مسدةثين ,وأرسل إلي  يدول   .دددم ةدى نكون كدفا واةدا  يى الددار : وأرسل إلي  واى
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وما حال الددار وراء الناصر ةدى أخذوه وأسروه  ند .. فدخيل من ذلك وخاف أن يندصر  يي  , فكر راجعا 
وهرو نراحل  يررى ةيرب فكرانوا فري أسررره هوالكرو بركر  حيرحاء وأرسريوه مر  ولررده العحيرح وهرو صراير وأخير  إلررى ميكورم 

 .ةدى قديوم في السن  اآلدي , كما سنذكره
والمدصررود أن المظفررر لمررا بيارر  مررا كرران مررن أمررر الددررار بالشررام المةروسرر  وأنوررم  رراحمون  يررى الرردخول إلررى 

ر المصري  بعد دمويد مميكدوم بالشام بادرهم هو قبل أن يبادروه وبرح إلريوم أيرده ا  دعرالى وأقردم  يريوم قبرل الديا
أن يددموا  يي  فخرج بالعساكر المصري  وقد اجدمعع الكيم   يي , ةدى اندوى بمن مع  من العساكر المنصرور  

إذ ذاك في البداع فاسدشار األشرف صاةب ةمم  إلى الشام واسديدظ ل   سكر الماول و ييوم كدباانوين وكان
هوالكررو والداضرري مجيررر الرردين بررن الحكرري فرري لدرراء المظفررر فأشرراروا بعضرروم بأنرر  ال قبررل لرر  بررالمظفر ةدررى يسرردمد 

فكرران اجدمررا وم  يررى  ررين جررالوع يرروم الجمعرر  الخررامس والعشرررين مررن  فررأبى إال أن ينرراجحه سررريعا فصررمدوا إليرر 
رمضان فاقدديوا قداال  ظيما شديدا فكانع النصر  و  الةمد لإلسرالم وأهير  فورحموم المسريمون هحيمر  هاهير  وقدرل 

الجريش  إن الذي قدل كدباانوين األمير جمال الدين يقوش الشمسري وادربعوم: كدباانوين وجما   من بيد  وقد قيل
اإلسالمي يدديونوم في كل موض  وفي كل مأحق , وقد قادل الميك المنصور صاةب ةما  م  الميك المظفر في 

العسركر وقرد أسرر مرن جما ر  هذه الوقع  قداال  ظيما وكذلك األمير فارس الدين أقراي المسدعرب, وكران أدابرك 
ضرب  ند  واسدأمن األشرف صاةب ةمرم وكران كدباانوين الميك السعيد بن العحيح بن العادل فأمر المظفر ب

ناهبررا  يررى الشررام كيرر  فأمنرر  الميررك المظفررر ورد إليرر  ةمررم وكررذلك رد ةمررا  إلررى هوالكررو وقررد جعيرر   مرر  الددررار,
أميررر العرررب, وادبرر  مونررا بررن مرران  لألميررر شرررف الرردين  يسررى بررن المنصررور وحاده المعررر  وغيرهررا وأريررق سرريمي  

األمير ركن الدين بيبررس البندقرداري وجما ر  مرن الشرجعان الددرار يدديرونوم فري كرل مكران, إلرى أن وصريوا خيفورم 
ق مرنوم وكران هرروبوم منورا يروم األةرد السراب  والعشررين مرن رمضران صربية  النصرر إلى ةيب وهررب مرن بدمشر

الذي جاءع في  البشار  بالنصر   يى  ين جالوع فدبعوم المسيمون من دمشق يدديون ويأسرون وينوبون األموال 
 .هم بيرف  الةسنفيوم, و يسدفكون األسارى من أيديوم قورا و  الةمد والمنن  يى جبره اإلسالم ومعاميد  إيا

وجرراءع بررذلك البشررار  السررار  فجاوبدوررا البشرراهر مررن الديعرر  المنصررور  وفرررح المؤمنررون يومهررذ بصررر ا  فرةررا 
شديدا , وأيد ا  اإلسالم وأهي  دأييدا, وكبع أ داء ا  النصرارى واليورود والمنرافدون وظورر ديرن ا  وهرم كرارهون 

فدبرررادر  نرررد ذلرررك المسررريمون إلرررى كنيسررر  النصرررارى الدررري خررررج منورررا . ن ونصرررر ا  دينررر  ونبيررر  ولرررو كرررره الكرررافرو 
الصييب فاندوبوا ما فيوا وأةرقوها وألدوا النرار فيمرا ةولورا فراةدرق دور كثيرر  لينصرارى ومرأل ا  بيرودوم و قبرورهم 

ر من الرايران إنوم لم يكن منوم فيما ظو: نارا وأةرق بعض كنيس  اليعاقب  وهمع راهف  بنوب اليوود, فديل لوم
وقديع العام  في وسر الجام  شيخا رافضيا كان مصانعا ليددار  يى أموال الناس . كما كان  يى  بد  الصيبان

كران خبير  الروير  مشررقيا ممالهرا لورم  يرى أمروال المسريمين قبةر  ا  . الفخر مةمد برن يوسرف الكنجري: يدال ل 
 . ين  يى المسيميندعالى ,وقديوا جما   مثي  من المنافدين المماله

  َين ن  َربِّ الأَعالَم  دا ل  يَن َظلَماوا َوالأَحمأ م  النذ  َع َداب را الأَقوأ  .21:األنعام  َِقاط 
راءهررم ودخررل دمشررق فرري أبورر   ظيمرر ,  سرراكر الددررار بعررين جررالوع سرراق و الميررك المظفررر قرررح ولمررا كسررر 

وفرح الناس ب  فرةا شديدا ود وا ل  د اء كثيرا وأقر صاةب ةمرم الميرك األشررف  يرى بيرده وكرذلك المنصرور 
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صاةب ةماه واسدرد ةيب أيضا من أيدي الددار و اد الةرق إلرى نصراب  ومورد الدوا رد وكران قرد أرسرل برين يدير  
ليرررد الددرار ويدسريم مدينر  ةيرب وو رده بنيابدورا فيمرا ررردهم  نورا وأخررجوم األمير ركن الدين بيبرس البندقرداري 

منوا ودسيموا المسيمون اسدناب  ييوا غيره وهو  الء الدين ابن صاةب الموصل وكان ذلك سبب الوةش  الدري 
 .سريعا, و  األمرالميك المظفر قرح وقعع بينوما واقدضع قدل 

 
 :ذكر سل نة الملك الظاهر وهو االسد الضاري بيبرس البند داري

ري  فوصل إلرى مرا برين الارابري لما  اد بالعساكر قاصدا الديار المصالميك المظفر قرح وذلك أن السيران 
و الصررالةي ,  رردا  ييرر  األمررراء, فدديرروه هنالررك وقررد كرران رجررال صررالةا , كثيررر الصررال  فرري الجما رر  وال يدعررارى 
الشررراب وال شرريها ممررا يدعاررراه الميرروك, وكانررع مررد  ميكرر  مررن ةررين  ررحل ابررن أسررداذه المنصررور  يرري بررن المعررح 

 .ي الدعد  نةوا من سن  رةم  ا  وجحاه  ن اإلسالم وأهي  خيرا الدركماني إلى هذه المد , وهي أواخر ذ

وكان األمير ركن الدين بيبرس البندقداري قد ادفق م  جما   من األمراء  يى قدي  وألدوه  ن فرس  ورشدوه 
ن فادفدررع كيمرردوم  يررى أن بررايعوا األميررر ركررن الرردين بيبرررس البندقررداري ولررم يكررن مرر. بالنشرراب ةدررى أجوررحوا  ييرر  

أكررابر المدرردمين فرريوم ولكررن أرادوا أن يجربرروا فيرر  ولدبرروه الميررك الظرراهر فجيررس  يررى سرررير المميكرر  وجيررس  يررى 
كرسيوا وةكم فعدل وقر  ووصل وكان شوما شجا ا أقام  ا  ليناس لشد  اةدياجوم إلير  فري هرذا الوقرع الشرديد 

ر األمررراء ةدررى موررد الميررك كمررا يريررد وا  ثررم شرررع فرري مسررك مررن يرررى فرري نفسرر  رهاسرر  مررن أكرراب. واألمررر العسررير 
 . يى كل شيء شويد 

وقد كان السيران هوالكو قان لما بيا  ما جرى  يى جيش  بعين جالوع أرسل جما   كثير  من جيش  إلرى 
بالد الشام ليسدعيدوه من أيدي جيش اإلسالم فةيل بينوم وبين ما يشدوون ورجعوا إلي  خاهبين خاسرين وذلك أنر  

ليوم الوحبر الكاسر والسيف البادر السيران الميك المؤيد الظاهر فددم إلى دمشق وأرسل الجيروش مرن كرل نوض إ
جانب لةفظ الثاور والمعاقل باألسية  الدام  والجةافل فيم يددر الددار  يى الدنو إلي , وال الددوم  يي  فعند ذلرك 

وا والةمد   الذي بنعمد  دردم الصرالةاع ودكمرل نكصع شيارينوم  يى أ دابوم وكرع راجع  الدودرى  يى أذناب
 . المسراع في هذه الةيا  الدنيا وبعد المماع 
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 : ها  661وفي سنة 

وفي ذي الةج  قدمع وفود كثير  مرن الددرار  يرى الميرك الظراهر مسردأمنين فرأكرموم وأةسرن إلريوم وأقرعورم 
 .م روادب كافي إقرا اع ةسن  وكذلك فعل بأوالد صاةب الموصل وردب إلخوانو

راهفرر  مررن جنررده نةررو  شررر  يالف فةاصررروا الموصررل ونصرربوا  ييوررا أربعرر  هوالكررو وفرري هررذه السررن  أرسررل 
 .و شرين منجنيدا وضاقع بوا األقواع

ن بركر  ابرن  مر  وأرسرل إلير  بركر  يريرب منر  نصريبا ممرا فدةر  وفيوا وق  الخيف بين هوالكرو وبرين السريرا
 .هوالكو من البالد  يى ما جرع ب   اددوم , فددل رسي  فاشدد غضب برك  وكادب الظاهر ليدفدا  يى 

 
 :ها 661وفي سنة 

هحيمر  فظيعر  وقدرل أكثرر هوالكرو برك  خان و هوالكو وم  كل واةد جيوش كثير , فاقدديوا فوحم وفيوا الددى 
لررى ولمررا نظرر بركرر  خرران إ. أصرةاب  وغرررق أكثررر مرن بدرري, وهرررب هررو فري شرررذم  قيييرر  مرن أصررةاب , و  الةمررد

ثررم ! يعررح  يرري أن يددررل الماررول بعضرروم بعضررا, ولكررن كيررف الةييرر  فرريمن غيررر سررن  جنكحخرران؟: كثررر  الدديررى قررال
أغرار بركر  خران  يرى برالد الدسرررنريني  فصرانع  صراةبوا, وأرسرل الظراهر هرردايا  ظيمر  إلرى بركر  ودةفرا كثيررر  

 .هاهي 
 

 :ها662وفي سنة 
الظاهر, ومعوم األشرف بن شواب غراحي برن العرادل, ومعورم وفيوا قدمع رسل الميك برك  خان إلى الميك 

 .من الكدب والمشافواع ما في  سرور لإلسالم وأهي  مما ةل بووالكو وأهي 
خران, فنظرر فري األوقراف وأةروال البيرد كو هوالوفيوا قدم نصير الدين الروسي إلى باداد من جو  السيران 

 .وأخذ كدبا كثير  من ساهر المدارس, وةولوا إلى الرصد الذي بناه بمراغ , ثم انةدر إلى واسر والبصر 

وفيوا اسدةضر الميك هوالكو خان ميك الددار الحين الةافظي, وهو سييمان ابن المؤيد برن  رامر العدربراني 
دمشرق هوالكو وقد كان هذا المادر لما قدم الددار م  . قد ثبع  ندي خياندك: ل  المعروف بالحين الةافظي وقال

 وغيرها ماأل  يى المسيمين ويذاهم, ودل  يى  ورادوم, ةدى سيروم ا   يي  بأنواع العدوباع و المثالع  
  َاو ض  يَن َبعأ ال م  َض الظن نرددم وفري الجمير  مرن أ ران ظالمرا سرير  يير , فرإن ا  ي  َكَذل َك ناَولِّي َبعأ

 .من الظالم بالظالم, ثم ينددم من الظالمين جميعا, نسأل ا  العافي  من انددام  وغضب  و داب  وشر  باده
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 :ها663وفي سنة 

كثيفررا إلررى ناةيرر  الفررراع لررررد الددررار النرراحلين بررالبير , فيمررا  فيوررا جوررح السرريران الميررك الظرراهر  سرركرا جمررا
سرمعوا بالعسرراكر الظاهريرر  قررد أقبيررع دولرروا  يررى أ درابوم منوررحمين, والةمررد   رب العررالمين, فرابررع ديررك الناةيرر  

 .وأمنع ديك المعامي , وقد كانع قبل ذلك ال دسكن من كثر  الفساد بوا والخوف, فعمرع وأمنع و  الةمد

 :وفي هذه السنة هلك هوالكو خان بن تولي خان بن جنكي خان 
ميك الددار بن ميك الددار بن ميك الددار, وهو والرد ميروكوم,  وقرد كران ميكرا جبرارا  نيردا قدرل مرن المسريمين 

ن شرقا وغربا ماال يعيم  ددهم إال الذي خيدوم, وسريجاحي   يرى ذلرك شرر الجرحاء, كران لعنر  ا , ال يدديرد بردين مر
نمررا كانررع حوجدرر  ظفررر خررادون قررد دنصرررع, وكانررع دفضررل النصررارى, وكرران, لعنرر  ا , يدرامررى  يررى  األديرران, واى
نمررا كانررع  مةبرر  المعدرروالع, وال يدصررور منوررا شرريها, وكرران أهيوررا مررن أفررراخ الفالسررف   نررده لوررم وجاهرر  ومكانرر , واى

فرري سررن  ثررال  وسرردين, : فرري هررذه السررن , وقيررل همدرر  فرري درردبير مميكدرر  ودميررك الرربالد شرريها فشرريها, ةدررى أبرراده ا 
 .ودفن في مدين  دال, ال رةم  ا  وهو ةسبنا ونعم الوكيل

 .وممن دوفي فيوا من األ يان 
 السيران برك  خان بن دولي بن جنكحخان بن خاقان

وقررد أسريم بركر  خران هررذا, وكران يةرب العيمراء والصررالةين, ومرن أكبرر ةسرناد  كسررره هوالكرو, وهرو ابرن  رم 
لووالكو ودفريد  جنوده, وكان يناصأ الميك الظاهر ويعظم  ويكرم رسي  إلي , ويريق لوم شيها كثيرا, وقد قام في 

خان, وكان  يى رريدد  ومنوال , الميك بعده بعض أهل بيد , وهو منكودمر بن راان بن بادو بن دولي بن جنكح 
 .أهر . و  الةمد

 . (اندوى الندل الميخم  ن ابن كثير الدمشدي رةم  ا  دعالى )
لى , و ظم البالء بوم في مشرق بالد المسيمين , إذ ددابعع غارادوم , ولم دند  دماما مصيب  الددار بذلك  واى

واردردوا إلرى بالدهرم وقرد فشرا اإلسرالم , دصر المسيمون  ييوم إلى أن ان, أةفاده , ,بالد الشام في حمن ديمورلنك 
وهكررذا فدةرروا , وأقرراموا ممالررك ددريرر  وسررر يسرريا وامدرردع فدوةررادوم ةدررى شررميع معظررم شررمال وشرررق يسرريا , فرريوم 

 . في ظاهر  داريخي  فريد  ةي  ادب  الاالب دين المايوبين , البالد باإلسالم بعد أن فدةوم دين ا  وغحا قيوبوم 
 

************* 
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لم  يام الدولة العةمانية  تعليقات ومالحظات سريعة للم مسار التاريخ اتسالمي منذ بني أمية وا 

 
, يخررج بنديجر  واضرة  , إن المددب  لمسار داري  الدول والممالك اإلسالمي   وقد قدمنا نبذ  مخدصر   نورا 

مرا .. ومرن الر ير  ثالثرا , ومرن  يمراهوم ثانيرا , كرام أوال مرن الة, ومثرل هرذا المسريك , وهي أن مثرل هرذا المسرار 
وصرراع البدرراء بررين , وكرذلك العدييرر  والمنرديرر  و بةكرم سررنن السياسرر  , كران لرر  بموجررب السرنن الشررر ي  والددريرر  

 ..إال أن يسفر ذلك الةال  ن النديج  الدي أسفر  نوا , ..الدوى 
وخاصرر  ديررك المعاصررر  الدرري كدبررع . لميخصرراع المرروجح  لرر  يخشررى  يررى مررن يدرررأ الدرراري  والسرريما ا, ولكررن 

 ايخشررى  يررى الدررارئ أن يخرررج بصررور  شرروهاء  ررن داريخنرر. ودالميررذ المسدشرررقين , بأيردي العيمررانيين المعاصرررين 
, فسرراقا  ررابثين , كررانوا ظيمرر  ررراغين ال خيررر فرريوم , فرريظن أن كررل ميرروك وأمررراء المسرريمين . اإلسررالمي المجيررد 

لى اليوو ما أةل ا  من  وما ةرم , منصرفين إلى المجون , ان والجواري الهين بالدي  ..! واى
, قا رردين  ررن األمررر والنورري والجورراد , وأن كررل أو جررل  يمرراء المسرريمين كررانوا مدصرررين فرري أداء أمرراندوم  

 ..! مصرفين  يى أبواب األمراء يندظرون المنأ والعرايا 
ال يعرفرون معروفرا .. فسد   يى دين ميوكوم ..في الدي  واالنةالل  ويظن أن معظم الر ايا كانوا منامسين 

 ..وال ينكرون منكرا وال يدافعون في سبيل ا  
ن كان ما روينا ميخصا  ن كدب الداري  صرةيأ فري , ومثل هذا االسدنداج مااير لةديد  دفاصيل الواق   واى

.. لع إليوا أةوال األمر  فري نواير  ذلرك االنةرالل النديج  السوداء الدي ي, وأكبر شاهد  يى صة  ذلك , مجمي  
 .وهي الجذور الداريخي  لما نعاني من  اليوم من باليا مخحي  

أو فرري كدررب المنرراه  الدراسرري  , اإلسررالمي فرري الكدررب المعاصررر    وممررا يجررب أن يندبرر  إليرر  مررن يدرررأ الدرراري
ابررراع قرررد خردورررا أقرررالم  يمانيررر  مرررن دالميرررذ أن معظرررم هرررذه الكد. المعدمرررد  فررري معظرررم أو كافررر  برررالد المسررريمين 
وقد نوجع هذه الكدب نوجا يعدمد الدحوير والدس من أجل النيل . المسدشرقين أو الذين دربوا ودرسوا  يى أيديوم 
ولدشرروي  درراري  جورراد أجرردادنا العظررام ون مخديررف مكونرراع النسرري  . مررن داريخنررا المجيررد وإلضررعاف صرريدنا بدراثنررا 

 .ولإللداء بذور الفدن  بين ديك المكوناع . الم  ربا وغير  رب العرقي ألمم اإلس
كميراع هاهيرر  مررن ذلررك , وأذكرر ممررا درسررنا فري الراةررل الدراسرري  المخديفر  ممررا كدبرر  الكدراب الدوميررون العرررب 

أننري  نردما . كمرا أذكرر  يرى سربيل المثرال  يرى ذلرك . مما يضيق المجال هنا  ن ندل شواهده , الدس والدحوير
منوررا أن الررذين , درسررنا فرري مناهجنررا غراهررب كثيررر  ( كييرر  قسررم الدرراري  فرري جامعرر  بيررروع العربيرر ) ع فرري درسرر

ودشمل الدول  النبوي  ودول  بني أمي   -الدول  العربي ) وضعوا المناه  قد قسموا داريخنا اإلسالمي إلى ما أسموه 
ودشمل باقي العصرر العباسري  –الدول  الدركي   )ثم ( -ودشمل صدر العصر العباسي  -الدول  الفارسي ) ثم ( -
( اإلةدالل العثماني ليبالد العربي  ) كما صنفوا الدول  العثماني   يى أنوا . ثم داري  بعض الممالك المسددي  ( -
كمرا  رضرروا الفرردأ اإلسرالمي منررذ الدولرر  النبوير  ومررا دالهررا  يررى أنر  اسررددراج سياسرري ولريس كمررا ةديددرر  مررنو  . 

كما درسنا من داري  أوربا مثل أو أكثرر ممرا . كييف شر ي لنشر الدين العالمي ويخر الرساالع  ليعالمين دين ود
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هررذا ناهيررك  ررن إبررراح درراري  الحنادقرر  والمررارقين مررن الميرروك والثرروار والفالسررف  والعيمرراء ,..  ادرسررونا  ررن داريخنرر
شروارهم كا ومرن األ رالم أمثرال , لدرامرر  والرحن   ورجرالوم الضالين ومشاهير شعراء المجون والخمر واالنةرالل واى

و األصررفواني الحنررديق واضرر  كدرراب ( .. قبررل دوبدرر  ) الفررارابي وابررن سررينا وأبررو العررالء المعررري وبشررار وأبررو نررواس 
وغيررر ذلررك .. األغرراني الميرريء باألكاذيررب والرردس  يررى سررير الخيفرراء ومررا ةرروى مررن قصررم المجررون الموضررو   

فةررد  وال ةرررج  ررن العبرر  الرررخم ..لمدعمررد بسرربب الوويرر  الدوميرر  ليجامعرر  و يمانيدوررا وأمررا الدحويررر ا. كثيررر 
 .في مخرر مدروس لياحو الفكري ليس هنا مجل دناول  .بداري  المسيمين وةضاردوم وددييم مناهجوم ورجالوم 

و , برروش )  وأمررا اليرروم وفرري ظررالل ةرررب األفكررار الدرري دشررنوا  يينررا الةمررالع الصررييبي  األمريكيرر  بديرراد  
فدررد ذهبررع الرامرر  فرري إ رراد  (  منظمرر  اليونسرركو واألمررم المدةررد  ) ودنفيررذ  ..( و كونديييسررا  رايررس , رامسررفييد 

دحوير المحور من داري  المسيمين إلى مجاالع دودف إلى إخراج المسريمين مرن ديرنوم كييرا وسريخوم مرن دراريخوم 
 .دمةيم في هوي  كادبيوا ومن وراءهم ولذلك يجب االندباه إلى مصادر الداري  وال..كييا

يجررب أن , ولكررن وةدررى دكررون الصررور  مدكاميرر  وصررةية  وشررامي  فيمررا لخصررع ينفررا مررن داريخنررا اإلسررالمي 
 . نذكر أيضا الوجوه المشرق  ليةضار  والداري  اإلسالمي الذي دركع خيراد  بصمادوا  يى جبين البشري  

, دفسرر لنررا أسرباب الدررو  واالندصراراع الكثيررر  , د وسرنن ثابدرر  وبرذلك نفورم منرررق السرنن المخدصررر فري قوا رر
 :من قبيل ما قال دعالى . وأسباب الضعف ودسير األ داء والوحاهم المنكر  الدي مرع وما دحال  يينا 

   مأ َداَمكا بِّتأ أَقأ َُ مأ َويا كا رأ صا َ َينأ وا هللان را صا يَن آَمناوا إ نأ َتنأ ا النذ  َْ  . (1:مةمد)   َيا أَيه
 :وكما قال  ح من قاهل 

   مأ إ نن كا فاس  د  أَنأ نأ نأ ع  َو م  تامأ أَننى َهَذا قالأ ها ا قالأ َْ لَيأ ُأ تامأ م  يَبة  َقدأ أََصبأ مأ ماص  كا ا أََصاَبتأ ير   أََولَمن ٍء َقاد  الِّ َشايأ َ َعلَى كا  هللان

 (511:يل  مران) .   
ر   :  وقول  دعالى كأ َرَض َعنأ ذ  َماىَوَمنأ أَعأ ق َياَماة  أَعأ َم الأ ها َياوأ شاارا كا  َوَنحأ يَشاة  َضانأ َِإ نن لَاها َمع  َقااَل َربِّ ل اَم * ي 

يرا   تا َبص  نأ َمى َوَقدأ كا َتن ي أَعأ َسى * َحَشرأ َم تانأ َيوأ ا َوَكَذل َك الأ َْ يَت ََِنس  َنا  َك آَياتا  .(  541-542 :رر )  َقاَل َكَذل َك أََتتأ
المبين  المفصي  في سن  رسول ا  صيى ا  ..من السنن والدوانين الرباني  الكثير  وغير ذلك في كداب ا   

 :ومن ذلك قول  ,  يي  وسيم 
 :خمس خصال ألوذ باهلل أن تدركوهن : معشر المهاجرين  يا  )

ظهرت الفاحشة في  وم    حتم أللنوا بها إال ابتلوا بال والين واالوجاع التاي لام تكان فاي  ما -
 .الذين مضوا  أسالفهم

 .ا بالسنين وشد  المةونة وجور السل ان وما نقش  وم المكيال إال ابتلو -
 .وما منب  وم  كا  أموالهم إال منعوا الق ر من السماء  ولوال البهائم لم يم روا -
 .إال سل  اهلل لليهم لدوا من غيرهم فأخذوا بع  ما في أيديهم وال خفر  وم العهد -
 .(  أن ل اهلل في كتابه إال جعل بأسهم بينهم شديدا وما لم تعمل أئمتهم بما -
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ولرريس هنررا مجررال اسددصرراء ديررك الشررواهد ومررا دحخررر برر  مررن الدوا ررد والسررنن فرري فوررم مسررار الدرراري  وقيررام 
 .الممالك وحوالوا 

وندةررك  يرى بصرير  مرن هردي ربنرا . فعيينا ةدى نفوم هذه السنن من أن أجل أن نةدرموا ونعمل بأةسرنوا 
. 

أن يفورم قولر  دعرالى لبنري إسرراهيل لمرا , ي النواي   يى كل من نكم  ن شريع  ا  وادخذ أوامره ظوريا وف
 :  صوا ا  ورسي  وأدركدوم العدوب  

  ا َْ لَ َِ مأ َوإ نأ أََسأأتامأ  كا فاس  تامأ أَلَنأ َسنأ تامأ أَحأ َسنأ حَ   : إلى قول  دعالى  ..إ نأ أَحأ امأ أَنأ َيارأ كا تامأ َعَساى َربه ادأ مأ َوإ نأ عا َمكا

اايرا   يَن َحص  ِ ر  َم ل لأَكااا اانن َْ َنااا َج َنا َوَجَعلأ اادأ وصرردق ا  , فيرريس بررين ا  وأةرد مررن خيدرر  نسررب وال صررور  . (9:اإلسررراء )  عا
ا : العظيم  َْ لا ُأ َوة  م  َوٍة َسيِّ  (. 20: الشورى)  َوَجَزاءا َسيِّ

بعين اال دبار ونةن ندرس داريخنرا المجيرد الندرار الدالير   وأهم المالةظاع الدي يجب أن نذكر بوا ونأخذها
 : 

فري . كانع هي المرج  المةدرم من كرل ربدراع الةراكمين والمةكرومين , أن شريع  ا  دبارك ودعالى : أوال
ومصردر . وكانرع هري دسردور الدولر  األ يرى . وكانع هي الةراكم  يريوم جميعرا . كل ديك الممالك والمجدمعاع 

, فمرن براب الفسروق والعصريان والحلرل والددصرير , فرإذا مرا ةراد  نورا ةراكم أو مةكروم . نينر  الدفصرييي  جمي  قوا
ولم يدخل الدبرديل والداييرر  يرى شررع . يعرفون أنوم مدصرون يثمون  -ةكاما ومةكومين  –الذي كان أصةاب  

, أوجرودا ألةكامورا , دفضريال لايرهرا  ييورا حهدا بشريع  ا  أو , ا   يى وج  الدشري  والةكم باير ما أنحل ا  
فري الربر  األخيرر مرن الدولر  العثمانير  كمرا سرنرى , إال مدرأخرا , أو ليشعور بإمكاني  المفاضي  بينورا وبرين غيرهرا 

أو مرا ةصرل مرن بعرض الممالرك المسرددي  الدري قامرع أصرال  يرى المرروق  رن ديرن ا  . في اسدعراض داريخوا 
ودأسسررع أساسررا  يررى الحندقرر  , درري قامررع فرري المارررب ومصررر ثررم الشررامالعبيديرر  الفارميرر  الكمررا كرران مررن الدولرر  

. ح وقد ةكم  يماؤنا من أهم   صرها  بكفرها ومروقورا مرن الردين ,والسةر والفيسف  والشعوذ  والمذاهب الباري  
جنكيحخران الدري دركورا  ودةراكموا لشرريع  رهيسروم, وكذلك ما ةصل من بعض ميروك الددرار الرذين اد روا اإلسرالم 

فوري ليسررع .. وقرد مرر الدعريرف بومثرا ديمرور لنرك وأةفراده  , ( الياسرق ) أو ( الياسرا)لورم مدونر  فري مرا  ررف برر 
ولكنوا لرم دخررج  رن أصرل اإلةدكرام لشررع ا  , شاهدا  يى ما نةن بصدده من الممالك الدي ا دورها اإلنةراف 

ن كانرع ديرك الممالرك والردول. إلى المروق والكفرر  كمرا ةصرل الةدرا , فيم يجاوح اإلنةراف الظيم والفسق ,   -واى
 .بددر ظيموا وفسوقوا و صيانوا , قد نالع  دابوا الددري المةدوم بةكم السنن   -بةكاموا ومةكوميوا 

وفسرروقا وصرررا ا , وةدررى أشرردهم فسررادا , أن الاالبيرر  العظمررى ألولهررك الميرروك واألمررراء المنةرررفين  : ةانيااا 
وخاص  فري الردف   رن أراضري المسريمين . كانوا مجاهدين أل داء اإلسالم من الكفار دفعا وريبا , ..ى الميك  ي

وقرد رأينرا هرذا مرن الرارا  الفاسردين مرن بنرري .. وقرد مرر معنرا فري االسردعراض شرواهد  ديرد  , وأنفسروم وةرمرادوم 
,  -رغرم كرونوم مرن الشريع  -فالةمدانيون .  وصوال إلى ميوك الممالك المسددي , وكذلك من بني العباس , أمي  

السررالجد  األدررراك رغررم و ,  ..الررروم وأبيرروا بررالءا ةسررنا  كررانوا ممررن جاهررد, ورغررم مررا ابديرروا برر  مررن البرردع والمظررالم 
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وكرران لوررم المشرراهد , وقفرروا سرردا منيعررا فرري وجرر  الررروم , ظيموررم وبرشرروم و رردوانوم  يررى الخيفرراء و يررى الر يرر  
ثررم األيوبيررون  ومؤسررس دولرردوم المجاهررد ..بكرر  الحنكيررون وميكوررم الصررالأ نررور الرردين رةمرر  ا   واألدا, العظيمرر  

و ةدرى بيبررس المميروكي  الرذي قدرل أميرر المسريمين إثرر النصرر األكبرر , وغيررهم ..الناصر صالح الردين كرذلك 
إال أن  لرم ينرحل  رن صروو  , ..و كان بعد ذلك ظيوما غشوما جبارا . من أجل الميك واإلمار  (  ين جالوع)في 

وجاهرد الصرييبيين ةدرى أجالهرم مرن أكثرر , جاهد فيوا الروم و الددار وهرم بنرو  مر  , جواده سبعا و شرين  اما 
وقرل مثرل ذلرك  ررن براقي الممالرك مرن الاحنررويين , ..ثرم درولى المماليرك ممررن خيفر  المومر  ةدرى أنجحوهررا . الربالد 

و الارررروريين والماررررول (.. ألررررب أرسررررالن ) الجد  وسرررريرانوم المجاهررررد و السرررر..وميكررررم الصررررالأ مةمررررود سرررربكدكين 
إلرررى , و رررن ممالرررك شرررمال أفريديرررا مرررن األغالبررر  الفرررادةين المجاهررردين فررري درررونس, ..المسررريمين فررري يسررريا والونرررد 

 ...إلى ةي  قامع لإلسالم مميك  ...المرابرين والموةدين في المارب 

كمرا كران , لعمالر  ليعردو إال أفرراد مرن المدرأخرين مرن ديرك الممالرك وا, ولم يخرج إلرى خنردق الدعرود والخيانر  
ميروك الرواهرف فري األنردلس ) وبعرض , الرذي ةرالف الصرييبيين (  الصالأ إسما يل األيوبي) من الميك الرالأ 

و ردع . وأكثرهم خي  من قبل أسررد  أو ممرن جراوره مرن الممالرك ..ممن سجل الداري  لعناد   ييوم , وغيرهم (..
 ..فعيدوم منكر  من الةكام والعيماء والر ايا في ذلك الحمان 

فاةدسربوا  يرى الميروك , كرانوا إمرا مرن أهرل العرحاهم , أن معظم  يماء المسيمين المرموقين المشاهير : ةالةا 
, وقررد سرررجل الدرراري  قصصرررا راهعرر  دكدرررب بمرراء الرررذهب , ..وأمرررروهم بررالمعروف ونوررروهم  ررن المنكرررر , واألمررراء 
وقاهمر  أسرماء هرؤالء السريف الصرالأ رويير  ..وةدرى حمرن قريرب , منذ ظور الميرك فري بنري أمير  , النور  وأةرف

مررا لررم يكونرروا مررن أهررل العررحاهم . دحخررر بالمررآثر  وا دحلرروا مسرراهل الةكررام ودفرغرروا , فررا دحلوا الدصررور ومررن فيوررا , واى
إال أوشراب , شذ  ن ذلرك مرن العيمراء المرمروقين ولم ي, ..ولم يدمرغوا في أوةال النفاق ليسالرين ..ليعيم والحهد 

ولررم نبديررى بفسرراد العيمرراء , ..أو أوبرراش مررن المنسرروبين لعررالم العيررم والعيمرراء , مررن المدسرراقرين فرري أوةررال الرردنيا 
كمررا كرران . كمررا فرري حماننررا هررذا إال فرري أوقرراع مدررأخر  مررن داريخنررا الرويررل ,  امرر  إال قيرريال جرردا ممررن  صررم ا  

فكررانوا يخرجررون لياررحو دفعررا وريبررا مرر  أهمرر  , والسرريما فرري األحمرراع والنررواحل الكبرررى , و  فرري الجورراد العيمرراء قررد
وددردلى الكرروش , وذلك قبل أن يظينا حمان الدشوش . المسيمين برهم و فاجرهم ضد أ داء المسيمين من الكفار 

 ..  ودسعى كرام العماهم واليةى خيف الدروش و الةشوش , 

كررانوا إذا , ..ممررن  رفرروا بالبررأس والدسررو  , لبيرر  فسرراق األمررراء وراررادوم وةدررى الجبررارين مررنوم أن غا :رابعااا 
وربما دأثروا , ادعظوا وخشعوا , ..واآلمرين بالمعروف الناهين  ن المنكر , و  ظوا من قبل العيماء وأهل الةسب  

ن  رادوا إلررى قبرريأ أ مرالوم , ورجعرروا  ررن مظيمر  أو حلرر  , وبكروا . فدررد كرران ليردين  يررى أنفسرروم سرريرانا . ةدررى واى
رغرم , وقد جمعوا إلى هذه المحي  الخيرر  . اةدراما وهيب    –ةدى ممن وقفوا لوم بالمرصاد  -وليعيماء الصادقين 
, والصررردقاع واإلةسررران , جمعررروا لررذلك ةرررب الخيررر , ..ومظرررالوم , وصرررا وم  يرررى الميررك , رايررانوم وفسررروقوم 

وأوقفروا , و الدكايرا , فبنروا المسراجد , ..و ألصرال  فري معردنوم , ليكفرروا  رن غريوم ..ومخديف وجوه البر والخيرر 
 .وةكموم أساسا بشريع  ا  , إضاف  إلى جوادهم ...األوقاف في مخديف وجوه الخير 
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وكررانوا دبعررا ليعيمرراء , ..أن غالبيرر  الر ايررا مررن المسرريمين كررانوا  يررى أصررل الصررالح واةدرررام الرردين  :خامسااا 
وكرانوا يخرجرون . مما شج  العيماء  يى النوروض فري كثيرر مرن األةيران . مآحرين لوم في مواقفوم . ةين الصال

ولكرن لرم دكرن دصرل األمرور , ..وقد اخدير الخير والشر فري ديرك العصرور كثيررا , ..ليجواد والنفير وثاور الربار 
ونسرال ا  السرالم  , ..فر والفسروق والعصريان إلى ما فشا في األحمن  المدأخر  من وجوه مجاهر  العوام بألوان الك

. 

لم دحل ددندل بين , وأن راي  اإلسالم والصالح والعح  , أن الخير لم يكن يندر   بر داريخنا ذاك   :سادسا 
والمكونرراع المدعرردد  لنسرري  األمرر  مررن  رررب و جررم ودرررك وفرررس وبربررر وماررول وأفارقرر  وغيررر , األيررادي المخديفرر  

وكررران يخرررر الشرررواهد قيرررام الدولررر  ..كررران يرررنوض فررري يخرررر ,أنررر  كيمرررا ضرررعف اإلسرررالم فررري مكررران و . إلررر  ..ذلرررك  
 .فاسدبدلوم ا  بايرهم , بعد أن دولى من سبدوم , ..العثماني  الدي ةفظع رمحي  الخالف  الجامع  ليمسيمين 

  في سبيل ا  لم دحل أن راهف  مجاهد, أن معجح  الرسول الخالد  في إخباره صيى ا   يي  وسيم  :سابعا 
 : ولن دحال قاهم 

 : أن  قال , إلى النبي صيى ا   يي  وسيم  عن جابر بن سمر  رضي ا   ن   يرفع ف

 رن و  .مسريم  رواه   ( رو هذا الدين  ائما يقاتال للياه لصاابة مان المسالمين حتام تقاوم الساالةلن يب) 
هه في الدين و ال تا ال لصاابة مان المسالمين يقااتلون للام من يرد اهلل به خيرا يفق )  :أيضرا معاوي   يرفع  

 . مسيم رواه  ( الحق ظاهرين للم من ناوأهم إلم يوم القيامة

ال تقاوم الساالة إال و ائفاة مان أمتاي ظااهرون للام النااس , ال يباالون مان  ): و في رواير   نر  أيضرا 
 .ابن ماج  رواه  (  خذلهم و ال من نصرهم
وةدرى . راهف  الجواد والدف  هذه قاهم  دجاهد  يى مرر العصرور , ع الراهف  المنصور  وهكذا بديع وما حال

 .إلى يومنا هذا و  الةمد والمن  
لعل ا  يوفدنا لذكر ررف منورا فري كدراب , وشواهد ما أسيفع من المالةظاع في كدب الداري  كثير  جدا  

ثرم  ردلع  رن , د أن أندل أررافا مرن ذلرك هنرا ممرا جمعدر  وكنع أو , منفصل  ن داريخنا المجيد ونوادره الراهع  
 .ذلك خشي  أن يرول بنا المدام  ن المدصد من هذه النبذ  الداريخي  في سياق هذا الكداب 

 

 :وبالخالصة 

.. اء والمةكومين  يرى مرر ديرك العصرورفي  الةكام والعيم( مورةات الصالو الكامنة في االمة) فدد أدع  
مما مد في  مر ةضاردوا ألكثر من ثالث   شرر قرنرا , ..ير يناحع وجوه الشر والفساد في األم  إلى اسدمرار الخ

وبدي .. ولدد دةرمع  يى صخور دول اإلسالم الصامد  كل الوجماع العادي  الدي دكسرع موجادوا  ييوا , .. 
صريرها بموجرب السرنن الددرير  وكانع كل دول  ومميك  وأمر  دالقري م, ..وبدي المسيمون أ حاء , اإلسالم شامخا 

 ..بددر مالديوا من صالح وفساد 
وبرررررردأع الاالبيرررررر  مررررررن جمرررررروع األمرررررر  ةكامررررررا , إلررررررى أن اسرررررردويع العدررررررود األخيررررررر  منررررررذ الدرررررررن العشرررررررين 

ا ددرادا ودربيدرا إال فري , ونجةرع مرؤامراع العردو فري سريخوم  رن ديرنوم .. دنسي   رن شرريع  ربورا ..ومةكومين
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ةي  أصبأ , فبدأ يةل بنا ما نشاهد اليوم   من االنويار الذي لم يشود ل  داريخنا مثيال ..  األقيي  ممن رةم ا 
ن وهذا ما سنفصل أسباب  وشواهده في الفصول الدادمر  إ..إليوا ( إسما ) الاحا  يداديون األم  بأبناهوا والمندسبين 

  . سانا نكون منوم إن شاء ا و ,  ساها دنف  الراهف  المنصور , ونبة   ن الةيول ل . شاء ا  
 

************* 
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 ...لود للم بدء
 

بعد أن اسدعرضنا أهم الاراراع الدري دعررض , ونسدأنف من ةي  وصينا في اسدعراض موجح  ن داريخنا  
وكنرررا قرررد  رضرررنا ليررردول ...لورررا  المنرررا اإلسرررالمي فررري داريخنرررا الدرررديم وهررري الةمرررالع الصرررييبي  وغررراراع المارررول 

 ..والدول  األموي  والدول  العباسي  ,وخالف  الراشدين , كر نبذ   ن داري  الدول  النبوي بعد ذ ,المسددي 
أةفراد السرالجد  (  يل  ثمران) كران . ومري  السادس  شرر المريالدي , وفي بداياع الدرن العاشر الوجري 

ودةولع إلى سيرن  , شيها ادسعع من غرب األناضول شيها ف, قد نوضوا وأسسوا مميك  , في هضب  األناضول 
مما أةد  ندير  داريخير  , ( ميالدي  5211)ودمكنع من فدأ الدسرنريني   اصم  الروم البيحنريين سن  , قوي  

 .ةي   دع ديك الواقع   ند المؤرخين الاربيين نواي  العصور الوسرى وبداي  العصور الةديث  ,  المي  
وفدةوا بالد الدرم ومةير البةر السود , كوا شماال وغربا في أوربا وبعد أن فدأ العثمانيون الدسرنريني  دةر 
, كمررا دةركروا جنوبررا .! وشررمال إيراليرا.ووصرريوا إلرى وسررر النمسرا, وبرالد الدفدراس  و وأوربررا الشررقي  وبررالد البيدران

جحر البةر  وأكثر.. ثم وسر شمال إفريديا, والةجاح واليمن , وبسروا سيرردوم  يى بالد الشام والعراق ومصر 
ودسرريموها مررن يخررر الخيفرراء الرمررحيين لبنرري العبرراس الررذين , نديرروا إلرريوم الخالفرر  , وبعررد فرردةوم مصررر .. المدوسررر 

ومنرذ ذلرك الوقرع قامرع الخالفر  العثمانير  الدري أ رادع ( . هرر444)كانوا في الداهر  في كنف دول  المماليرك سرن  
يررع رايرر  الجورراد دفعررا وريبررا فرري مواجورر  دول وممالررك أوربررا وةم, جمرر  شررداع المسرريمين دةررع رايدوررا وسرريرانوا 
, وموما كان من يراء المؤرخين في ديك الخالف  والدول  العثماني  .الذين ورثوا راي  الروم بعد سدور الدسرنريني  

سررالمي  وامدرردادا لمسررمى الخالفرر  اإل. إال أن ممررا ال شررك فيرر  أنوررا كانررع امدرردادا لدولرر  اإلسررالم ورايدرر  وةضررارد  
 . م 5442الدي غابع  ن الوجود باياب دولع العثمانيين وسدوروا  يى أيدي الدول األوربي  سن  

بال وتااريخ الصاراع حاامي الاو يس باين المسالمين , والهمية هذه الحقباة مان تااريخ المسالمين الحاديس 
حيااس سنتوساب فيااه . نياة نعار  أيضااا لنباذ  لان تاااريخ الدولاة العةما( الاادول االوربياة ) والاروم المعاصارين 

النه يمةال المراحال االولام , اختصرت فيها مئات الصفحات من مصادرها ( صفحة تقريبا   31)بع  الشيء 
كما يشكل بادايات لنشاوء النظاام الادولي الحاديس القاائم للام . للصراع الحديس بين المسلمين والدول االوربية 

 . نظام صراع المصالح واالحالا الدولية  
أورباا وروسايا :     ) ير  القارئ أن ما نعيشه اليوم من حبائل الدول الرومية الحديةاة المتعادد  حيس س

الذي يعيد نفسه  –حيس ي خر ذكر ذلك التاريخ , ما هو إال تكرارا  لما جر  خالل القرنين الماضيين ( وأمريكا 
 .بعون اهلل . دنا الحالي والقادم بدروس كةير  بالغة االهمية لل ليعة القيادية التي ستقود جها -اآلن 

 

************* 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  355  [  
 

 

 الدولة اإلسالمية يف عهد اخلالفة العثمانية

 (1) مختصر تاريخ الدولة العةمانية
 (م  1824 -1311)

 

 يسرياقباهرل الدررك النراحةين مرن سروول  إةدىررارل بن سييمان شاه الدركماني قاهد أمؤسس هذه الدول  هو 
 .الصارى  ايسيالاربي  إلى بالد 

, قونيرر   يررى خصرروم  فرري  ررالء الرردين سرريران فدررد قررام أررارررل أواسررر الدرررن السررب  الوجررري بنصررر  الميررك 
 51 درب انةرالل دولرر  يل سريجوق بمروع السرريران ميرك شراه فرري  دأسسررعالسريجوقي  الدري  اإلمرراراع وهري إةردى
 .م 5044/ هر 291شوال سن  

ثررم لدررب قبييدرر  بمددمرر  السرريران . ومرردن أقرراليم ررد   بإقرا رر   ررالء الرردين  يررى مسررا دد  لرر الميررك فكافررأه  
 . لوجودها داهما في مددم  الجيوش

 
 (1 )-  (: م1315 -1311) السل ان لةمان مةسس الدولة العةمانية 

مكانر  وهرو  أوالده رين الميرك  رالء الردين اكبرر , م  5499الموافدر  سرن   رهر 191سرن   أرراررلولما دروفي 
 .العثماني    دولال ثمان مؤسس 

جموع الددار  يى بالد يسيا الصارى وفيوا كانرع  أغارع,  ره 144م ددريبا الموافد  سن   5100وفي سن  
المدرعر  لر  ولدرب نفسر  براد  باألراضريانفردأ المجرال لعثمران فاسردأثر و وفا   الء الدين يخر السيجوقيين بدونير  

 .أمالك شاه يل ثم اخذ في دوسي  داهر  

الةررب  أواو الجحير   اإلسرالم أمرورالرروم بربالد يسريا الصرارى يخيررهم برين ثالثر   أمرراءلرى جمير  رسل إثم أ
أن وبعررد  .وقبررل الرربعض دفرر  الخررراج واسرردعان البرراقون  يررى السرريران  ثمرران بالددررار إليرر فاسرريم بعضرروم وانضررم 

اسريم ةاكمورا ةي  . م 5151الموافد  سن   ره 151الددار  اد مسر ا لمةاصر  مدين  بورص  سن   اندصر  يى
 أوصرى أنبعد  ماع  ثمان و دب ذلك بدييل   .نيل  لدب بك وصار من مشاهير قواد العثماني وأ رىافرينوس 

 .أوالدهورخان ثاني ليميك بعده أل

 

                                                 
باخدصررار ودصرررف  -( درراري  الدولرر  العثمانيرر ) كمررا أسرريفع فرري بدايرر  فصررل الدرراري  فدررد ا دمرردع فرري كدابرر  مخدصررر درراري  الدولرر  العثمانيرر   يررى كدرراب   (5)

ضررافاع   وةدررده  يررى , و يدضررأ فيرر  نفسرر  الماسرروني . 5450وهررو فيمررا يبرردو مصررري مررن أصررل دركرري كدررب كدابرر  سررن  ( . فريررد بررك المةررامي )لكادبرر   –واى
وكدابر  منشرور فري برنرام  األلفير   المعرروف . ودأييده لجمعي  اإلدةراد والدرقري اليوودير  الماسروني  ,  ونفس  الشعوبي الدركي , السيران  بد الةميد  رةم  ا  

ودأريخرر  ليمراةررل األخيررر  منررذ برردأ نشررار . ولرم يررؤثر نفررس الكادررب  يررى موضررو يد  كثيرررا إال فرري دأريخرر  لمرةيرر  السرريران  برد الةميررد وصرررا   مرر  الماسررون . 
 .دب والء كبيرا لدولدوم وأما ما سبق من مراةل فنفس الكادب فيوا موضو ي نسبيا ومدبول وغحير المعيوماع في داري  العثمانيين الذي أبدى الكا. الماسون 

ولعيري أفعرل ذلرك فري نسرخ  دالير  إن  -إال قيريال  –ويسف ألني لم أجد الوقع إلصالح اليكن  األ جمي  في أسريوب كدابر  الكادرب المندولر  مرن الدررم المردم  
 . شاء ا  
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   (2 )-  (م1361 -1315) االول أورخانان الغا ي  السل : 

 .هو ندل مدر الةكوم  إلى مدين  بورص  أجراه مل  كان أول

يمررده بالمسررا د  لصررد غرراراع دوشرران  أنوفرردا يريررب منرر   5111ليرر  ميررك الررروم بالدسرررنريني  سررن  أرسررل إ
مررن االنةررالل فأخررذ  إليرر دةددرروا ضررعف مميكرر  الررروم ومررا يلررع  أوروبرراميررك الصرررب ولمررا نررحل العثمررانيون بسرراةل 

دكرون مركرحا  األوروبريالشرار   ورخان في دجويح الكداهب سرا الجدياح البةر واةدالل بعض ندر  يرىأالسيران 
جرراليبولي  دررب حلررحال شررديد فرردخيوا  أسررواروسررا ددوم المدررادير بسرردور جررحء مررن .  أوروبرراالعثمررانيين فرري  أل مررال

 .وغيرهما  رودس منوا ابساال و أخرىالعثمانيون بدون كبير  ناء واةديوا  د  مداهن 

 
 ( : اتنكشارية : ) تأسيس الجيش العةماني المحترا 

بضررب  أمرر أن رالء الردين  أ مال أهممن وكان , د  اون أورخان أخوه  الء الدين في اإلدار  الداخيي  قو 
وقررع  إالكانررع قبررل ذلررك ال دجمرر   إذالعميرر  مررن الفضرر  والررذهب ووضرر  نظامررا ليجيرروش المظفررر  وجعيوررا داهمرر  

وانفصررام  رررى الوةررد   ليورراإالةرررب ودصرررف بعررده ثررم خشرري مررن دةررحب كررل فريررق مررن الجنررد إلررى الدبييرر  الدرراب  
خييرل وهرو الرذي صرار  قرر فةرول ذلرك الوقرع واسرم   فأشرار  يير  اةرد إيجادهاالعثماني  الدي كان كل سعيوم في 

الةرررب وفصرريوم  ررن كررل مررا يررذكرهم بجنسرروم  أسرررىباسررم خيررر الرردين باشررا بأخررذ الشرربان مررن  أوالفيمررا بعررد وحيرررا 
. الجورراد فرري سرربيل ا   إالالسرريران وال ةرفرر   إال أبرراةيرر  ال يعرفررون  ثمانيرر  ب إسررالمي ودررربيدوم دربيرر   وأصرريوم

 بنفاذه أمر هذا الرأي و أورخانالسيران  فأ جبال يخشى من دةحبوم معوم  األهاليلوم بين  أقاربولعدم وجود 
لورم ماسري  ليرد و أولما صرار  نرده مرنوم  ردد لريس بدييرل سرار بورم إلرى الةراج بكرراش شري  رريدر  البكراشري  ب

) ويرسرررم بالدركيررر  هكرررذا ( يينررري دشرررار ) وقرررال فيررريكن اسرررموم  األ رررداءبخيرررر فرررد ا لورررم هرررذا الشررري  بالنصرررر  يرررى 
ثرم ارددرى هرذا الجريش فري النظرام   ( .نكشراري إ) ثرم ةررف فري العربير  فصرار  ( الجيش الجديرد)أي  ( ي يكيجار 

واهرررم  وامرررل امدرررداد سرررير  الدولررر    ييررر  فررري الةرررروب وكررران هرررو مرررن اكبرررر إالوحاد  ررردده ةدرررى صرررار ال يعرررول 
إلرى أن الدولر   اضررراباعخرجروا فيمرا بعرد  رن ةردودهم ودعردوا واسردبدوا بمرا جعيورم سرببا فري  أنورمالعثماني  كما 

السرالرين و صريانوم  إجرراءاعم لمدراومدوم  5425قدرل اغيربوم  أنبعرد اإلنكشراري  السيران مةمرود الثراني ألاى 
 . ييوم ودعديوم  يى ةدوقوم 

سرن   11سرن  ومرد  ةكمر   95الاراحي وسرن   أورخرانالسريران  دروفي انددل  5110ه سن   115وفي سن  
 . الدول  بفدوةاد  الجديد  ودنظيماد  العديد  ودفن في مدين  بورص  أيد أنبعد 

  

  (3 )-  ( :م1338-1361)االول السل ان الغا ي  مراد خان 

 أوروبررافرري  أمررا.مدررر سرريرن  الدرمرران  أندررر اةرردالل مدينرر   لرر أ ماوكانررع فادةرر  . سررن   11ومررد  ةكمرر      
 5211فدةرع مدينر  الدسررنريني  سرن   أنإلى  ينيعثمانيلم واسدمرع  اصم   5115في سن   أدرن ففدأ مدين  

كيجمينرا باسرم سريران  مدين  فييب   اصم  الرومييي الشرقي  وفدأ  افرينروس برك مرديندي وردار و أيضاوفدأ . م 
يل  ثمررران وفصررريع  رررن بررراقي  برررأمالك أوروبرررانيين وبرررذلك صرررارع مدينررر  الدسررررنريني  مةارررر  مرررن جوررر  العثمرررا
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 إلمرراراعمرراراع المسرريةي  الصرراير  الدرري كانررع شررب  جحيررر  البيدرران مجررحأ  بينوررا وصررارع الدولرر  العييرر  مداخمرر  اإل
 . وألبانياالصرب والبياار 

يررر  الميررروك بالدأهرررب لمةاربررر  المسررريمين وةرضررروم  يرررى فيبرررى اسررردااثدوم وكدرررب لجمفاسرررداا  الرررروم بالبابرررا 
 . اإلسالمي مةاربدوم مةارب  ديني  ةفظا ليدين المسيةي من الفدوةاع 

 اصم  الممالرك  أدرن جم  مدين  االخامس الذي  ين  ظيم فرسان المجر وسار بوم لمو أوروكلم يندظر  
 .م  5111سن   ره 911 وكان ذلك في سن  األدبارقييال ةدى ولوا  إالولم ييبثوا 

 5111ولما  ظم شأن الدول  خشيوا مجاوروها خصوصا الضعفاء منوم فأرسيع جمووري  راجروحه فري سرن  
دوكرا ذهرب  100معاهد  ودي  ودجاري  دعودوا فيورا بردف  جحير  سرنوي  قردرها  إلى السيران مراد رسال امضوا مع 

 .يةي بين العثمانيين والدول المس أمضيعمعاهد   أولوهذه 

البيارار  أميررمر  سيسرمان  .م ادةد الحارجرر بيينرانوفدش الرذي دربر   يرى مميكر  الصررب  5114وفي سن   
البيارار  أميرريدرحوج السريران بنرع  أنابرمرا الصريأ مر  السريران  يرى فدةددا  جحهما  ثم  نالعثمانيي يى مدادي  

سريرها  وأخرذعم ابدردأع الفدوةراع ثانيرا  5195  وفري ابدرداء سرن.خراجا سرنويا معينرا   األميرانيدف  ل   أنو يى 
الةميد بالدناحل ل   رن برالده وفردأ مرداهن موناسردر وبرلبر  واسرديب ووقعرع مدينر   إقييم أميرفألحم السيران  األول

م و دررب  5191م إلررى سررن   5195صروفيا فرري قبضرر  العثمررانيين بعررد مةاصررر  اسرردمرع ثررال  سررنواع مررن سررن  
 م واندشررب الددررال بررين الصرررب 5194سررن  .خيررر الرردين باشررا مدينرر  سررالنيك الشرروير   األ ظررمذلررك فرردأ الصرردر 

 الرومييري و حال اسددالل الصرب كمرا فدردع البيارار و والايب  ليعثمانيين كانع وبوذه الواقع  الموم  والعثمانيين 
ن بيررنوم جنرردي صررربي قررام مرر إذكرران السرريران مررراد يمررر مررن بررين الدديررى وبينمررا . اسرردداللوا مررن قبررل  األناضررول

 .ورعن السيران بخنجر رعن  كانع هي الداضي  

  

 (4 )-   (م1412 -1338) االولالسل ان الغا ي   باي يد خان : 

و يرو  واإلقرداماصار من  بدييل يرد ى يعدروب مدصرفا بالشرجا    أخالدول   يى دوليد  وكان ل   أركانادفق 
رخو ؤ واد ى م. الدول  وقواد جيوشوا  أمراءك ولذلك قدل بادفاق يد ي المي أنالوم  فخيف  يى المميك  من  من 

بوررا  يمرراء ذلررك الحمرران منعررا لةصررول الفدنرر  بنرراء  يررى قولرر   أفدررىقديرر  كرران بنرراء  يررى فدرروى شررر ي   أن اإلفرررن 
ين أول السررن  الدرري سررنوا سررالرين العثمرراني, وكانررع هررذه الفعيرر  الشررنيع  !! (. شررد مررن الددررل أوالفدنرر   : )دعررالى 

بةسب المؤرخين إن صأ الح م  –. درءا ليفدن بةسب  دولوم السديم  , ألنفسوم بددل إخو  السيران  ند دوليد  
 -المدوادر  نوم 

 أخد اسرفن بن الحار ميك الصرب ةاكما  ييوا ودحوج  األميربان ولى  أ مال  األولوابددأ السيران بايحيد 
ب قرروانينوم بشرررر دفرر  جحيرر  معينرر  وددررديم  رردد معررين مررن الجنررود برران يةكررم بررالده  يررى ةسرر وأجرراحه (اوليفيرررا)

يال ) قصررد بررالد يسرريا وفرردأ مدينرر   أوروبررافرري  األمررنولمررا سرراد . ينضررمون إلررى الجيرروش الشرراهاني  وقررع الةرررب 
وهكرذا صرار . م وهري يخرر مدينر  بديرع ليرروم فري يسريا  5145باسرم فيالدلفيرا سرن   اإلفرن المعروف   ند  (رشو

 .ر مرمر  خالصا ليعثمانيين شرق بة
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صار مداخما في  د  ندرر  إذفيما  يم سجسمون ميك المجر خبر ما ةل ببالد البياار خشي  يي مميكد   
دوك )الررد و   فأجرابالاربير   أوروبرا أقروامبرين  الدينير الةرررب وأ يرن وسرا ده البابرا  بأوروبراليدولر  العيير  فاسردنجد 

فرنسررا وفرريوم كثيررر مررن  أشرررافمةررارب اغيرربوم مررن  يالفومعرر  سررد   ( ي نيفرررد) ابنرر  الكونررع  وأرسررل( بورغونيررا
و ( شررروالي   و, اسررديريا  و, بافاريرررا )  أمررراءةرررين مسرريره إلرررى بررالد المجرررر  إليرر ميررك فرنسرررا نفسرر  وانضرررم  أقررارب

بايحيرد ومعر  السيران  إليومفسار . ثم اجداح هذا الجيش نور الدانوب  األلمانمن  ورشييمي وكثيرالدديس ةنا األ
المسريةي   األمرموغيرهم مرن  (اسرفن بن الحار)  أميرهمالصرب دةع قياد   أهاليمدادل بوم كثير من  ألفماهدا 

 5141سرربدمبر سررن   41 149ذي الدعررد  سررن   41فرري يرروم . الخاضررع  لسرريران العثمررانيين وقرراديوم قدرراال  نيفررا 
مررنوم الكونررع دي  فرنسررا أشرررافسررر كثيررر مررن أ   يرريوم و كانررع نديجدوررا اندصررار العثمررانيين  يررى الجيرروش المدألبرر

 .الكونع دي نيفر بعد دف  فداء ادفق  يى هذا سراح الباقي و وأريقنيفر نفس  وقدل اغيبوم 

ربمرا المارول  يرى برالد يسريا الصرارى ل إغرار ولروال . وقد شدد الةصرار بعرد ذلرك  يرى مدينر  الدسررنريني   
الصريأ مر  ميكورا هرذه المرر  بشررر دفر   شرر   برإبرامفراكدفى .  بأوقادورارهونر  م األمروردمكن من فدةوا لكن كان 

شعاهر الدين الةنيف وان ددام  إلقام يبنوا بوا جامعا  أنوان يجيح ليمسيمين . يالف ذهب سنويا من  مي  وقدوا 
 .لوم مةكم  شر ي  لينظر في قضايا المسدورنين بوا منوم

 
  تيمورلنك للم آسيا الصغر  إغار: 

ولررذلك جمرر  السرريران  بأرمينيرراأغررار ديمررور بجيوشرر  الجرررار   يررى بررالد يسرريا الصررارى وافدرردأ مدينرر  سرريواس 
الماررول هررو  أيررديفرري  أسرريراسرردر ف.فددابررل الجيشرران فرري سررول اندررره  األ رررجبايحيررد جيوشرر  وسررار لمةاربرر  ديمررور 

 .وماع في األسر .م  5204يوليو سن   40 902ذي الةج  سن   54وابن  موسى وكان ذلك في 

, صاير  كما ةصل بعد سدور دول  يل سريجوق  إماراعوبعد موع السيران بايحيد دجحأع الدول  إلى  د   
واسددل  .قسرموني وصاروخان وكرميان وييدين ومندشا وقرمان ما فددوه من البالد  أمراءإلى  أ ادالن ديمورلنك 

وممررا حاد  . قييررل مررن البيرردان إالم يبررق دابعررا ليرايرر  العثمانيرر  الفررالخ ولرر فرري هررذه الفدررر  كررل مررن البياررار والصرررب و
لنفسرر   األةديرر بايحيررد  يررى دنصرريب اةرردهم بررل كرران كررل مررنوم يررد ي  أوالدالخرررر  يررى هررذه الدولرر   رردم ادفرراق 

وبذلك انفرد بمرا  ,  مةمدويد ى  إلى أن يل األمر ألةدهم. وبعضوم م  ديمورلنك , فدةالف بعضوم م  الروم 
 . من بالد يلبدي 
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 (5)    ( : 1421-1411) السل ان   محمد جلبي الغا ي 

الدري اسردديع فري مرد  الفوضرى  اإلماراع إلرجاعهذا وقد كانع مد  ةكم السيران مةمد كيوا ةروبا داخيي  
ى ةافظ  يى مةالف  ميك الروم الذي لروال مسرا دد  لر  لخيرف  يرف.  األسرموع السيران بايحيد في  أ دبعالدي 

وممررا يررؤثر  ررن هررذا السرريران انرر  اسرردعمل الةررحم مرر  الةيررم فرري معاميرر  مررن .  رررى الدولرر  العييرر  مررن االنفصررام 
م فري مدينر   5245سرن   رهر 942فاجرأه المروع فري سرن  اشدال بدم  الفدن ودرديب أمور الدولر  إلرى أن . قورهم 
واشدور السيران مةمد بةب  ليعيوم والفنون  . بالميك البن  مراد أوصى أنسن  بعد  21فاسيم الروح و مره  أدرن 
وهري  برار   رن قردر . مكر  الدري يريرق  ييورا اسرم الصرر   أميررالودير  السرنوي  إلرى  أرسلميك  ثماني  أولوهو 

 .لدوحيع   يى فدراء مك  والمدين  األميررسل إلى دمعين من الندود 

  

   (6)-   (:م1451– 1421)خان الةاني  السل ان مراد 

الدرمران واالدفراق مر  ميرك المجرر  يرى  أميررالصريأ مر   برإبرام أ مالر و مره ثماني  شر  سرن  وافدردأ  دولى
لكررن ةررد  مررا شرراي   ررن هررذا  يسرريا صررا الرا رر  مررن واليرراع  قمررن شرر إلرجرراعهدنرر  خمررس سررنواع ةدررى يدفرررغ 

 .بدةالف بعض أقرباه  م  ميك الروم 

السريران مرراد ان يفردأ مرا بدري مرن برالد  أرادبعرد ذلرك السيران فردأ مدينر  سرالنيك و  أ اد 5210وفي سن  
يعيد الكر   يرى الدسررنريني  ةدرى ال يكرون لورا مرن هرذه الواليراع  أنالفالخ قبل  د وو رنؤ األ ألبانياالصرب وبالد 

, ودناحل  ن السيرن  البنر  مةمرد . وقد خاض السيران مراد ةروبا كثير  م  الصرب والبياار واأللبان . نصير 
سن  ودولى بعده ابن  السريران  10سن  ومد  ةكم   24وسن   5215فبراير سن   1  فيدوفي  و. فرغ ليعحل  ليد
 .الفدأ مةمد الثاني أبو

  

  (5)-  (م  -1451) السل ان الغا ي محمد الةاني فاتح القس ن ينية : 

جرحء مررن  إالن سرريران  لرم يكررن بآسريا الصرارى خارجررا  ر أبيرر سررالرين ولمرا دررولى الميرك بعرد الوهرو سراب    
بررررالد الدرمرررران ومدينرررر  سررررينوب ومميكرررر  ررابررررحون الروميرررر  وصررررارع مميكرررر  الررررروم الشرررررقي  قاصررررر   يررررى مدينرررر  

 أوالرروم  أ يرانصاير  يةكمورا بعرض  إماراعموره مجحأ بين البنادق  و د   إقييموكان . الدسرنريني  وضواةيوا 
وقرد ح رم المؤرخرون , ( البوسرن  ) األرنؤودوبالد , لةروب الصييبي  بعد اندواء ا إخوانومالذين دخيفوا  ن  اإلفرن 

ثرم اخرذ . إلرى والردها  -مةظير  أبير    –مرارا الصرربي   األميرر  وبإرجراع, ل  رضي  اسرم  اةمرد  أخمر بددل أن  أ
 . مدصي  أمالك يسدعد لددميم فدأ ما بدي من بالد البيدان ومدين  الدسرنريني  ةدى دكون جمي  

 ( :م1453 -ها  355) لقس ن ينية فتح ا

 ألررفمررن جورر  البررر بجرريش يبيرر  المرراهدين وخمسررين  5211ابريررل سررن   أواهررلةاصررر السرريران المدينرر  فرري 
 شررر  براريرر  روبجيرر   أربر ةررول المدينرر   وأقراممؤلررف مرن مهرر  وثمررانين سررفين  أسرررول جنردي ومررن جورر  البةرر ب

كانرع ددرذف كرراع مرن الةجرر و .  أوربرانى شروير اسرم  صران  مجرر لر  مدفعي  وض  بوا مرداف  جسريم  صرنعوا 
 األنصرراري أبرري أيرروبالةصررار اكدشررف قبررر  إثنرراءوفرري . حنرر  كررل واةررد  منوررا اثنررا  شررر قنرررارا إلررى مسرراف  ميررل 
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وبعد . رضي ا   ن  سفيان  أبيفي خالف  معاوي  بن  ر ه 14الذي اسدشود ةين ةصار الدسرنريني  في سن  
ول بوررذا كرل سرريران يدرولى يدديرد سرريف  ثمران الاراحي األ أنوجررع العرراد  بعرد ذلرك  اجامعر االفردأ بنرى لر  مسررجد

 .المسجد 

لر   وأرسريواجنروه  أهراليفيبرى ريبر   بأوروبراولما شاهد قسرنرين يخر ميوك الروم هذه االسدعداداع اسردنجد 
 أسرررول جنررو اندوررع بفرروح , يرر بمراكبرر  فعارضررد  السررفن العثمانيرر  واندشرررع بينومررا ةرررب هاه فررأدى ابةريرر أسررروال 

رفرر  المةصرورون السالسرل الةديديرر  الدري وضرعع لمنر  المراكررب العثمانير  مرن الوصررول  أنودخولر  المينراء بعرد 
وبعردها . فأوصريع المرؤن ليمدينر  , فيم دسدر  سفن العثمانيين مرارددوا , بعد مروره كما كانع  أ يدعثم  إليوا

.     بدرير  فخررر ببالر  فكرر . الةصار بررا وبةررا  إلدماممراكب  إلى الميناء اخذ السيران يفكر في رريد  لدخول 
المسردارب بران مورد رريدرا  األمررندل المراكب  يى البر ليجداحوا السالسرل الموضرو   لمنعر  ودرم هرذا ي أن وهي 

لرردهن مرن الخشرب صرب  ييورا الحيرع وا ألرواحورصرع فوقر  ( كرم 50) أميرالفرسرخان أي سرد   بمسراف  يرى البرر 
إلرى الرررف الثراني .. بأةمالورا ومردافعوا ندرل نةرو سربعين سرفين   أمكرنلسوول  حلق المراكب  ييوا وبوذه الكيفي  

ال منرررام مرررن نصرررر  أن أيدنرررواالنورررار ونظرهرررا المةصرررورون  أصررربأةدرررى إذا !! فررري لييررر  واةرررد  مرررن الخيررري   
 44  -هررر  911سررن   أولجمرراد  40/ي يرروم جيوشرر  باالسرردعداد ليوجرروم فررثررم أمررر السرريران . العثمررانيين  يرريوم 

خيامورررا لالةدفرررال  أمرررام األنررروارالجنرررود العثمانيررر   أشرررعيعوفررري اليييررر  السرررابد  لييررروم المةررردد /.  5211مرررايو سرررن  
بررالوجوم  األوامررر إلرريومبالنصررر المةدررق لررديوم وظيرروا رررول لررييوم يوييررون ويكبرررون ةدررى إذا الح الفجررر صرردرع 

ةدرى دخيروا المدينر  مرن كرل فر  وا ميروا السريف فريمن  ارضروم  األسرواري ودسريدوا جنرد ألرففوجم مه  وخمسون 
ويعددد الرروم ةدرى .  األهاليودخيوا كنيس  الدديس  صوفيا ةي  كان يصيي فيوا البرريق وةول   دد  ظيم من 

ثانيرر  يرروم  الةرراهر ينشررق أنوفرري ا ددررادهم , ق والصررور المددسرر  يررةرراهر الكنيسرر  انشررق ودخررل فيرر  البرر  أناآلن 
مرن الدسررنريني  ويخررج البرريرق منورا ويردم صرالد  الدري قرعورا  نرد دخرول العثمرانيين  يير   نرد  األدرراكيخرج 
 !! .الفدأ 

المسيمين ةاصروا  أنونذكر هنا  .جعيع  اصم  ليدول   و اتسالممدينة أي  لإسالم بووسميع المدين   
 : لإلسالم األولينمنوا سبع  في الدرنين  خير األ شر  مر  قبل هذه المر   إةدىالدسرنريني  

 م  112 ره 12سن  رضي ا   ن  ةاصرها معاوي  في خالف  سيدنا  يي دد ف

 . أيضام في خالف  سيدنا  يي  111 ره 21معاوي  سن   وةاصرها يحيد بن

 م  151 ره 41م وفي  114 ره 14وس في خالف  معاوي  سن  أوةاصرها سفيان بن  

 .رضي ا   ن  في حمن الخييف   مر بن  بد العحيح بن  بد الميك سيم  ةاصرها مو 

 .م  114 ره 545سن  بن  بد الميك في خالف  هشام  أيضاوةوصرع 

 . م 149 ره 594رون الرشيد سن  اوفي المر  السابع  ةاصرها الخييف  ه

, بمنرر  كررل ا دررداء  أوامررره درفأصرر.. بالسرريب والنوررب  ينهررذا ثررم دخررل السرريران المدينرر  فوجررد الجنررود مشررداي
. بجعيورا مسرجدا جامعرا ليمسريمين إ النرابران يرؤذن فيورا بالصرال   وأمرصوفيا  أياةاال ثم حار كنيس   األمنفساد 

شرعاهر ديانر  المسريةيين برل  إقامر ال يعرارض فري  بأنر وبعد دمام الفدأ  يى هذه الصور  ا ين فري كافر  الجوراع 
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فررض  يريوم دفر  الخرراج مسردثنيا و . فرج  مرن هراجر مرن المسريةيين  أمالكوم ان  يضمن لوم ةري  دينوم وةفظ
 .الدين فدر   أهم من ذلك 

 :  المدين  ودةصينوا سافر بجيوش  لفدأ بالد جديد   أسوارما هدم من  واى اد هذه الدرديباع  إدماموبعد  

يخبرانرر   إليرر  أرسررالومرر  بررل قسرررنرين قد أخرروادمدريرروس ودومرراس  أميراهررافدصررد بررالد مرروره لكررن لررم يندظررر 
 .دوكا فدبل ذلك السيران  ألفدف  جحي  سنوي  قدرها اثنا  شر  ابدبولوم

يرردف  لرر   أنالصرررب الصريأ مرر  السرريران مةمررد الثرراني  يررى  أميرررابرم فرروغيرر وجودرر  قاصرردا بررالد الصرررب 
 . 5212دوكا وذلك في سن   ألفسنويا ثمانين 

 ثررم أرسررلد الواقعرر   يررى نوررر الرردانوب وةاصرررها مررن جورر  البررر والنوررر وفرري السررن  الداليرر  وصررل مدينرر  بيارررا
 .5210إلى سن   5219فدةوا من سن   فأدمفدأ بالد الصرب  إلدمامباشا  مةمود األ ظمالصدر 

فرردأ السرريران مدينرر  كورندرر  ومررا جاورهررا مررن بررالد  5219دررم فرردأ بررالد مرروره ففرري سررن   األثنرراءوفرري هررذه  
بشررر  إالدمدريروس  ألخير مروره  إقيريمقسرنرين من جمي  برالده ولرم يدررك  أخا بالولوج اليونان ةدى جرد دوماس

 .دف  الجحي   

 .  وفي ذلك الوقع فدةع جحاهر داسوس والبروس وغيرها من جحاهر بةر الروم 

 . عبوخارسم فوصل في اقرب وقع إلى مدين  ثم أغار السيران 

بعد مةارب   نيف  هو  وأسره ن دف  الخراج  أميرهاالمدناع بوسن  الةارب السيران بالد  5214وفي سن   
 .بوسن  ال وأهاليبدديوما فدانع ل  جمي  بالد البشناق  وأمروولده 

ثرم بعرد هدنر  اسردمرع سرن  واةرد   رادع الةرروب  .  يرى مدينر  ارجروس وغيرهرا اسردولوا  5211في سن  و 
 ساجرر يبرو لعثمانيون جحير  نجربونع ودسمى في كدب الدررك افددأ ا أنالبنادق  وكانع نديجدوا  بين العثمانيين و

ةرول  أوروبرا أنةراءفري  األمرنسراد  أنوبعد  5210مركح مسدعمراع البنادق  في جحاهر الروم ودم فدةوا في سن  
 .إلى بالد الدرمان بآسيا الصارى أنظارهالسيران 

اشرردودره فرري مدابيرر  بعررض امديرراحاع  يبرمرروا صرريةا جديرردا مرر  السرريران ويدنرراحلوا  ررن أنفضررل البنادقرر  ثررم 
 أولوكانرع هرذه  . 5214ب  بينومرا معاهرد  فري  ينراير سرن   وأمضيعدجاري  ودم الصيأ بين الفريدين  يى ذلك 

فري  أوروبرادول  أهرمكانرع جموورير  البنادقر  ةرين ذاك  إذ أوروباخرو  خردوا الدول  العثماني  ليددخل في شؤون 
 .جمووري  جنوا   إالادلوا في ذلك الدجار  البةري  وما كان يع

 
 :فتح ج ائر اليونان ومدينة اوترانت   

فدةرع جحاهرر اليونران  5290وفري سرن  . دم الصيأ م  البنادق  وجوع الجيوش إلى بالد المجرر  أنوبعد   
بايراليرا الدري  وبعردها سرار الداهرد كردك اةمرد باشرا بمراكبر  لفردأ مدينر  اودرانرع  الواقع  برين برالد اليونران وايراليرا

 اكان  حم السيران  يى فدةوا جميعوا ويدال ان  اقسم بان يرربر ةصران  فري كنيسر  الدرديس برررس بمدينر  رومر
 .م 5290سن   أغسرس نو  في  عففدةع مدين  اودران. مدر البابا 
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كرم ومرد  ة. السريران مةمرد الثراني الاراحي  رن ثرال  وخمسرين سرن   الفردأأبرو م دروفي  5295وفي سن    
 ففدأ الدسرنريني  وحاد  ييوا فدأ مميكر  ررابرحون الرومير  والصررب و أجدادهدمم في خاللوا مداصد , سن   15

مدينرر  بياررراد الدابعرر  ليمجررر إال الصررارى ولررم يبررق فرري بررالد البيدرران  يسرريا أقرراليموجميرر   األرنررؤود وألبانيررا البشررناق
  اآلسردان فري  أسسروافي اةرد الجوامر  الدري  أنشأهالذي  وبعض جحاهر دابع  ليبنادق  ودفن في المدفن المخصوم

 .فرةم  ا  وجحاه  ن اإلسالم خيرا . 

وقررانون العدوبرراع  مبررادئ الدررانون المرردني أولوضرر  . يررروى أنرر   مررل دنظيمرراع إداريرر  كثيررر  كرران منوررا و . 
 أدموررراديرر  بكيفيررر  واضررة  فأبرردل العدوبررراع البدنيرر  أي السرررن بالسررن والعرررين بررالعين وجعرررل  وضرروا الارامررراع الند

يكرون هرذا أول  -إن صرأ الخبرر  –و يير  .    . الذي دوس  في الدشريعاع الوضرعي  السيران سييمان الدانوني 
 :قال دعالى -من غير شراهع   –فدبأ ا  .  السير  يى رريق الكفر والبوار وأسباب هحيم   هذه األم  

   ا َزَل هللان مأ ب َما أَنأ كا ونَ َوَمنأ لَمأ َيحأ ِ را ما الأَكا اولَو َك ها َِأ    ( 22: الماهد) . 

 
 (3 )- (:م1512 -1431) السل ان الغا ي باي يد خان الةاني 

ثانيومررا جررم  و, كبرهمررا بايحيررد وكرران ةاكمررا باماسرريا أالفرردأ مةمررد الثرراني  ررن ولرردين  أبررودرروفي السرريران   
وةصريع شواشرر كثيرر  برين األخروين ..  فري الدرمران باسرم البررنس حيرحيم وكران ةاكمرا اإلفررن المشوور فري كدرب 

 . واندوع بموع األمير جم مسموما في كنف ميك فرنسا , ددخل فيوا البابا وميوك النصارى 

ولكن دوسعع العالقاع في  وده بين السيرن  وروسريا , لم دةصل فدوةاع ذاع بال في  ود بايحيد الثاني 
 . وممالك أوربا 

والد اسدعجيوا النحاع  يى السيرن  واسدراع اإلنكشاري  فرض السيران سرييم فري ةيرا  وكان ليسيران ثالث  أ
بر  إلررى الدسررنريني  باةدفررال حاهرد وسرراروا برر  إلرى سررراي السريران وريبرروا منر  الدنرراحل  رن الميررك لولررده  وادرروا أبير 

الدول  العيي  في حمن  كأمالولم دحد ..  5154ابريل سن   41 459صفر سن   9المذكور فدبل واسددال في يوم 
فكانع ةروب  الخارجي  اضرراري  ليمدافع   ن الةدود .  الدماءقييال لةب  السيم وةدن  إالالسيران بايحيد الثاني 
 . وكان سيمي الرباع كارها ليددل أ داؤهاةدى ال يسدخف بوا 

  

 (8 )-  ( : م1521 -1512)الغا ي  االولالسل ان سليم 

أي الدار  ابن  سييمان ةاكما ليدسررنريني  وسرافر بجيوشر  إلرى برالد  (ياوح )لدب بر سييم األول الذي  ين 
بعد أن قدرل مرن  ثرر  يير  مرن إخودر  وأوالدهرم ةدى لم يبق ل  مناحع في الميك  إخود  وأوالد إخود يسيا لمةارب  

 ! 

و وسريرن  مصرر فرابرم ةير  كران باندظرار سرفراء مرن قبرل البندقير  والمجرر وموسرك أدرن  اد إلى مدين   ثم 
في النمو واالرددراء  أخذعمرامع  كانع مدجو  إلى بالد الفرس الدي كانع  أنم  جميعوم هدن  لمدد رويي  بما 

درد كران اسرما يل قرد ف. الذي بردأع دولدر  دنمرو شررق السريرن  , الشيعي الصفوي في  صر ميكوا شاه اسما يل 
وبعردها فردأ العرراق وبرالد خراسران وديرار بكرر سرن   . 5105ن  مدين  دبريح س  اصمد  فدأ والي  شيروان وجعل
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اذربيجرران  بررالد فارسرردان و أمالكرر ضررم إلررى  5150سررن   وفرري. اةررد قررواده فاةدررل مدينرر  باررداد  وأرسررل.  5109
وهكرذا داخمرع . نوررالمرا وراء  وبذلك امددع مميكد  من الخيي  الفارسري إلرى بةرر الخرحر ومرن منراب  الفرراع إلرى

 .فويين الدول  العثماني  وأراد السيران سييم إبعادها  ن  دول  الص

دفوقورا فري فاندصررع الجيروش العثمانير  نصررا مبينرا ل 5152سرن   فري أغسررسفوق  الددال بين الجيشرين   
حوجادر  ولرم  إةردى أيضرا وأسرع األسروفر الشاه بما بدي من جيوش  ووق  كثير من قواده في . سالح المدفعي  

ودخيورررا  أبوابوررراوفدةرررع المدينررر  ! انددامرررا مرررن الشررراه   ابررردك ألةررردبرررل حوجورررا , يردهرررا لحوجورررا  أنن يدبرررل السررريرا
 ثررم . إلررى الدسرررنريني   وأرسرريواواسرردولى  يررى خررحاهن الشرراه .  5152سرربدمبر سررن   2السرريران منصررورا فرري يرروم 

كافر  قباهرل  وأرا رعديرار بكرر  يمإقيرورف  والرق  والموصل وبذل دم فدأ أفدةع الجيوش العثماني  مداهن ماردين و 
 .الكرد بدون كثير  ناء بشرر بداهوم دةع ةكم رؤساء قباهيوم

 
 : انتقال الخالفة إلم العةمانيين فتح مصر  

لررم يندرر  السرريران سررييم مررن مةاربرر  الشرريع  وفرردأ بررالد ديررار بكررر والموصررل ةدررى اخررذ فرري االسرردعداد لفرردأ 
. العثمانيرر  مرر  الشرراه اسررما يل لمةاربرر  الدولرر   دةررالفقررد ارروري كرران سرريرانوا قانصرروه ال أنبمررا  , سرريرن  مصررر

(. ةرسرروا ا  وردنررا إليوررا منصررورين ) ةيررب الشرروباء مدينرر  وسررار بجيشرر  إلررى بررالد الشررام فددابررل الجيشرران بدرررب 
سرن   أغسررسوكران ذلرك فري . المميروكي  انورحام الجريش أثنراءفي واد يدال ل  مرج دابق وقدرل الاروري فري فالددوا 
وقيرل أنورم , ويروى أنر  قدرل كرل مرن كران فيورا مرن الشريع  , دخل السيران ةيب وبعد هذه الموقع     .  5151

وقابرل . اةدرل السريران سرييم بكرل سروول  مرداهن ةمراه وةمرم ودمشرق و رين بورا وال  مرن ررفر  ثرم ! ثالثين ألفا
ولمررا . بدمشررق األمررويبدرررميم الجررام   وأمرررنعامرراع  يررى المسرراجد وفرراددوم وفرررق اإل فأةسررنمررن بوررا مررن العيمرراء 

وبديررع نعدررا (  خااادم الحاارمين الشااريفين)  :صررف  الخريررب  نرردما د ررا لرر   أضرراف صرريى السرريران الجمعرر  برر 
ميرك يل سرعود فورد برن , ثم اغدصبوا في حماننا المنةوس خادم اليوود والنصرارى والمجروس ). ليخيفاء العثمانيين

 ( .  بد العحيح

مدين  الداهر  رغما  رن مداومر  المماليرك الرذين ةراربوهم مرن شرارع آلخرر  ثم انيون مدين  غح  اةدل العثمثم 
وقر   أنيرم ييبر  فرومان باي  أما! نسم   ألفالبيد ما يبي  خمسين  أهاليومن منحل آلخر ةدى قدل منوم ومن 

 . بباب حوييم 5151ن  السيران سييم في  ابريل س بأمروشنق , العثمانيين بخيان  بعض من مع   أيديفي 

يخر ذرير  الدولر  العباسري  ,مةمد المدوكل  يى ا   أنداريخي   ظمى  أهمي ومما جعل لفدأ وادي النيل   
لمصرر بعرد سردور مدينر  بارداد مدرر خالفر  بنري العبراس فري قبضر  هوالكرو خران الددرري سرن   أجدادهالذي ةضر 

إلرى السريران سرييم  اإلسرالمي احل  رن ةدر  فري الخالفر  م وكانرع لر  الخالفر  بمصرر اسرما دنر 5045 -ر ه 111
 :وصدق ا  العظيم . العثماني 

 ن تتولاااوا يساااتبدل  وماااا غياااركم والسررريف ( العيرررم ) وهررري البيررررق : وسررريم  اآلثرررار النبويرر  الشرررريف  .   وا 
ليمررؤمنين  أميررراومررن ذلررك الدرراري  صررار كررل سرريران  ثمرراني . مفرراديأ الةرررمين الشررريفين  أيضرراوسرريم  , والبرررد  
 . ليمسيمين وخييف  
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 40وفري   . سرافر السريران سرييم مرن الدراهر   اهردا إلرى الدسررنريني  5151شور سربدمبر سرن   أواهلوفي 
ةضررر االةدفررال و  442صررفر سررن   44وصررل السرريران إلررى مدينرر  دمشررق ومكرر  بوررا إلررى  441رمضرران سررن  

ثرم سرافر إلرى مدينر    . يرى قبرر مةيري الردين برن العربري  بدمشرق أقامر مر  في الجام  الرذي  أولالصال   بإقام 
ليخرررابره بشرررأن ةريررر  حيرررار   أسررربانياسرررفير مرررن قبرررل مميكررر   إليررر وصرررل وفررري الرريرررق .  ومنورررا إلرررى  أدرنررر  ةيرررب 

في  .ثماني  المسيةيين ليددس الشريف الذي كان قبال دابعا لسيرن  مصر ودبعوا في دخولوا دةع ظل الدول  الع
اإلسرربان برررم وأ, السرريران مدابيدرر  وصرررح بدبولرر  ذلررك  فأةسررنسررنويا ليمماليررك  المبيرر  الررذي كرران يرردف مدابيرر  دفرر  

الخراج  مدأخرا سفير من قبل جمووري  البندقي  ليدف  ل  خراج سندين  إلي  أدىوكذلك  . معاهد  م  الباب العالي
 .المدرر  ييوا نظير بداهوا في جحير  قبرم  

ةير  صررارع الدولرر  العثمانير  منررذ  وررد الفرادأ دولرر   ظمررى . ء ويرذل مررن يشرراء وسربةان مررن يعرح مررن يشررا
 .يةسب لوا ميوك أوربا ألف ةساب 

. بةرري لمعراود  الكرر   يرى جحيرر  رودس بةررا أسررول فري هرذه المرد  مشرداال بدجويرح السيران سييم وكان 
ما يدم مشروع فدأ جحير  رودس بل  اجير  لكن لم يموي  المنون ريث ولمةارب  شاه العجم ثانيا  أيضاوكان يسدعد 

  . م 5140فدوفي في سبدمبر سن   أدرن في رةيد  من الدسرنريني  إلى 

قدررل سرربع  مررن وحراهرر  دررد ف. ولو ررا بفررك الرقرراب , يرردماء ل اكاسررف -كمررا سررجل المؤرخررون  -ةضرررد  كرران  و
ى  يى من يرام مود  بران يصربأ وحيررا د ةدى صار ي  . هفو   ألقلبالددل  اوكان كل وحير مودد. ألسباب واهي  

كناهس الدسرنريني  إلى مساجد م  سبق الو د من  أجملوةول , كثيرا من الجوام  السيران سييم بنى قد و . ل  
 . السيران مةمد الثاني الفادأ لبرريق الروم بعدم مس نصف الكناهس الثاني الذي درك  لوم بعد فدأ المدين 
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  (11 )-   (1566 -1521) القانوني االولالسل ان الغا ي سليمان خان : 

وكرران مررن  اددرر    . ويمثررل  وررده قمرر  بورراء دولرردوم , وأوسررعوم  ررحا ومجرردا . وهررو  اشررر ميرروك يل  ثمرران
وذكر , أ واآلياع الدريني  المبين  همك  والمدين  بخراباع مفعم  بالنصا وأشرافكاف  الوال  إلى إرسال الخراباع 

 :وكرررررران يسرررررردول خرابادرررررر  باآليرررررر  الشررررررريف  . وخامرررررر   اقبرررررر  الظيررررررم  و,  األةكررررررامفضررررررل العرررررردل والدسررررررر فرررررري 
 ن  بسم ا  الرةمن الرةيم اى ن  من سييمان و إ .  وكان من أهم أةدا   وده: 

السريران إلرى ميرك المجرر  أرسري ورد خبرر قدرل السرفير الرذي بعرد أن    :م 5145  بياراد فري سرن  فدأ مدين
بياررراد  إلررىفاسدشررار السرريران غضرربا وسررار هررو بنفسرر  فرري مددمرر  الجرريش  . الةرررب أويريررب منرر  دفرر  الجحيرر  

امنرر  ةصررن كناهسرروا الدرري ةولررع مسررجدا وصررارع هررذه المدينرر  الدرري كانررع  إةرردىفرردخيوا وصرريى الجمعرر  فرري 
 . والبيدان  األقاليمليمجريين اكبر مسا د لوا  يى فدأ ما وراء نور الدانوب من 

وبعد ذلك اخذ السيران في االسدعداد برا وبةرا لفدأ جحيرر  رودس الدري   :م 5141 سن  فدأ جحير  رودس 
ولكري  .ن جور  البةررلم يدمكن السيران مةمد الفادأ من فدةوا لدكرون ةيدر  ادصرال برين الدسررنريني  ومصرر مر

 . الدول المعادي  ليدول  وقع الةرب أساريل ال يكون ليمسيةيين مركح ةصين في وسر بالده ديجأ إلي  

وبرين العثمرانيين  يرى  المجرر كانع الةررب غيرر مندرعر  برين   :م 5141فدأ بالد المجر و اصمدوا سن  
  إلرى وادي موهراكس يشريرى نورر الرونر  وصرل بجةربي    أهمي افددأ الجيش  د  قالع ذاع  أنوبعد   .الدخوم

فكانررع هررذه . اغيررب الفرسرران المجريرر  وقدررل ميكوررم ولررم يعثررر  يررى جثدرر  هنرراك ددررل ف 5141سررن   فرري أغسرررس
 اصررم  المجررر مفرراديأ المدينرر  إلررى  (  بررود) مدينرر   أهررالي أرسررلولررذلك .  بأسرررهابررالد المجررر  فرردأالواقعرر  سرربب 

والمةافظ   يى النظام لكن لم دجرد دنبيوادر   لألهالي يى الجنود بعدم الدعرض  امراألو السيران فاسديموا مشددا 
 .شيها 

 (:فيينا ) ابدداء الةروب م  النمسا وةصار  اصمدوا 

 اصم  بالد النمسا  أمامووصل السيران سييمان بجيوش   (فيينا )  قام السيران بجيوش  قاصدا مدين  ثم  
فورردم جررحءا منوررا وفرردأ بوررا ثيمررا ةدررى صررار يمكررن الجيرروش  أسرروارها   يررى ووضرر  الةصررار ةولوررا وسررير مدافعرر

قبرل الشرداء الرذخير  و أولمرا نفردع , دخرول فري المدينر  ولكن  لم يدمكن مرن  ,الجنود بالوجوم  أمرالوجوم من  ثم 
ان سررن  رمضرر 54وفرري . فيمررا بعررد الجيرروش لمعرراود  الكررر   واى رردادالسررن   ديررك ,فيينررا بررالرجوع  ررن  أوامررره أصرردر
ولمرا وصرل إلرى مدينر  . ثانير  لفدةورا  فيينرا سار السيران سرييمان قاصردا مدينر   5114ابريل سن   41هر  419

نيش ببالد الصرب وجد في اندظاره سفراء من قبل ارشيدوق النمسا ووجد بمدين  بياراد سفيرا جديردا مرن قبرل ميرك 
الخييف   اد السرفير لميكر  ةرامال خرابرا يؤكرد  الفرنساوي و فرنسا وبعد المدابي  ودبادل  باراع السالم بين السفير

وكران ميكرا لينمسرا وهولنردا و أسربانيا و إمبراررورا أللمانيرا ويردخل  )   يى مةارب  شارلكان ادةادهماالسيران في  
مرن  وبوذا كان يةير بفرنسرا( ووهران في ساةل الجحاهر في ميك  , معظم جنوب إيراليا و جنو  وجحير  مينوركا 

ثرررم سرررار السررريران . العثمررراني إذا مسرررع الةاجررر   سررررولباأل بإمرررداد فرنسرررا  السررريران  و رررد و. جميررر  الجوررراع 
فرارس  ألرفبعد محاولدوم مدين  بياراد خمس   شر  إليوممدادل وانضم  ألفكان يبي   ددهم ماهدي  ذينبجيوش  ال
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عردم لو . وةصرون بردون مداومر  درذكر  د  قرالعفردأ الجريش  ر ,فيينرا المسرير نةرو مدينر   أثناءوفي  الدرم دنرمن 
 .   اد  نوا أيضا وجود مداف  ةصار مع  والقدراب فصل الشداء بحموريره 

مكافرأ   أخي إلى مدين  فيييب   ين صاةب كراي الددري خانا لبالد الدرم بدل  إياب ولما وصل السيران في  
دررع أ . اندشرراب هررذه الةررروب مررن جورر  البررر أثنرراءوفرري  . النمسررا  بأراضرريمرررور الجرريش  أثنرراءلرر   يررى خدمادرر  

 عفاةدير ,من سفن البابا بدصد مةارب  العثمانيين من جور  البةرر من سفن شارلكان الةربي  ومعوا  د مجمو   
قامومررا أودردمير الديعدررين اليدررين  اإلنكشرراري مينراهي كررورون وبررادراس بربالد مرروره بعررد قدرل مررن كرران بوررا مرن الجنررود 

ارشرريدوق النمسررا  أرسررل 5141سرن   أواهررلوفرري   .د الثرراني  يرى ضررفدي خيرري  ليبالررع بربالد اليونررانالسريران بايحيرر
ولررم يدبررل السرريران الصرريأ بررل قبررل , يعرررض ريررب الصرريأ  يررى جاللرر  السرريران  اآلسرردان سررفيرا مررن قبيرر  إلررى 

السرفير إلرى لعرررض  سرلفأر وبعردها دةرول الودنر  إلررى صريأ . مفرراديأ مدينر  جرران  إلير الموادنر  مؤقدرا ةدرى دسريم 
وبعد ذلك دةررع بين الررفين معاهرد  الصريأ فري  يونيرو سرن  , فدبيوها  وأ يانواالدول   أكابرهذه الشرور  يى 

وال يررردوا شرريها ممررا فدةرروه مررن بررالد  ثمانيرر  يرررد النمسرراويون مدينرر  كررورون ليدولرر  الع أنواهررم مررا فيوررا .  5111
ابرولي صراةب برالد المجرر ال ينفرذ مرا لرم يعدمرده جاللر  السريران العثمراني وان ما ددفق  يي  النمسرا مر  ح  .المجر
 .  معاهد  صيأ بين النمسا والباب العالي أولوهي 

 : االمدياحاع الدنصيي  

دم االدفاق بين سفير فرنسا والباب العالي وصدر ب  خر شريف يمنأ  5111شور فبراير سن   أواهلوفي   
ويدل نم المعاهد   يى  ظريم مرا وصريع , ثماني  الممالك ال بأراضيسا الناحلين بعض امدياحاع لر ايا ميك فرن

الوةيررد  الةرراهح   األوروبيرر وبررذلك صررارع فرنسررا الدولرر   ..إليرر  الدولرر  العثمانيرر  ينررذاك مررن العررح والدررو  والموابرر  
نرب الةرق فري الدردخل فري ولكن يؤخذ  ييورا فردأ البراب لإلمديراحاع الدنصريي  الدري أ ررع األجاامدياحاع لر اياها 

, الداسرررر   شررررر والعشرررررين بةجرررر  األقييرررراع النصررررراني  الداخييرررر  خصوصررررا فرررري الدرررررن شررررؤون الدولرررر  العثمانيرررر  
  . الةدا  كما سيجيء . والجالياع

 :الجحاهر ودونس   إقييميخير الدين باشا البةري وفدأ  

اصرل خيررر و .  شردراءأي ذي اليةير  ال ( اروسر اباربر ) باسرم اإلفررن فري كدرب  الدبرران خيرر الردين  اشردور  
بةرر في يشداالن بالدراصن  ( اوروج ) ل  يد ى  وأخوكان هو , جحاهر الروم  إةدىالدين باشا من جحير  مدليي 

واسرردمرا فرري . ثررم اسرريما ودخررال فرري خدمرر  السرريران مةمررد الةفصرري صرراةب دررونس .  (البةررر المدوسررر )  الررروم
ين الدجاري  واخذ كاف  ما بوا من البضاه  وبير  ركابورا ومالةيورا بصرف  رقيرق مراكب المسيةي أسرةرفدوما وهي 

لخضرو وم لسريران  فدبيورا منومرا  إظواراسور  أالمراكب الم إةدى األولإلى السيران سييم  أرسالذاع يوم  وفي. 
ودمكنرا مرن فردأ فدويرع شروكدوما .  اإلفررن لوما خيعا سني  و شر سفن ليسدعينوا بوا  يى غحو مراكرب  وأرسل. 

وقرراموا بجوررود جيييرر  فرري .  5111وةرراوال فرردأ دررونس سررن  ,  5111إقيرريم الجحاهررر باسررم السرريران العثمرراني سررن  
وسررا دوا فرري نديوررم بةرررا إلرررى , ( م5244)مسررا د  المسرريمين الفررارين مررن برررش النصررارى بعرررد سرردور غرناررر  

 .المارب 

 : ارب  النمسا  يى مةثماني  فرنسا والدول  الع ثم جرى ةيف بين 
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ادفاقوما كان قاضيا بان الدول  العيي  دجعل وجور   أن , ثماني مةالف  فرنسا م  الدول  الع كان من نداه  و 
وممالررك  إمرراراعجميرر  مرر   وضررا  ررن مواجمرر  النمسررا الدرري ددةررد  وأسرربانياةروبوررا بررالد نررابولي وجحيررر  صررديي  

وان جيروش فرنسررا دردخل بررالد ايراليررا .  األلمررانيء مرن الدةررالف هرري مرر  اسردداللوا جررح  إذ, ليمدافعرر   نورا  ألمانيرا
لكرن  ردم   .بيموندي بشمال غرب ايراليا ةينما ددخيوا الجيوش العثماني  من جور  مميكر  نرابولي  إقييممن جو  

ظوارهادخول جمووري  البندقي  في هذا الدةالف   أرادفر  . بيراالعدوان لوم كان سببا في  دم نجاح كل هذه الدد واى
السيران سييمان االنددام من جمووري  البنادق   يى  ردم انةياحهرا لدةالفر  مر  انر  را رى جوارهرا ولرم يارح بالدهرم 

سررفين   ألررفومعرر  نةررو ( العثمانيرر   سرراريلان باشررا جميرر  األرررقب) خيررر الرردين باشررا الررذي درقررى إلررى ردبرر   فأرسررل
لكنر   . الةصرار مراقبر وادرى السريران بنفسر  ل 5111فةاصرها في شور سربدمبر سرن   !  لمةاصر  جحير  كورفو

خيرر  وأرسرلو راد هرو إلرى الدسررنريني  . و دم ضرياع وقدر  ةرول هرذه الجحيرر   أهيوابرفع   نوا لشد  دفاع  أمر
من مه   امؤلف أسروالوفي  ودد  قابل  ,عففدأ اغيبوا وغحا جحير  كري, الدين باشا لفدأ ما بدي من جحاهر الروم 

.  5119سربدمبر سرن   41شرارلكان فةاربورا واندصرر  ييورا فري  أميررالروبرا  أنردريين  ددريبرا يدودهرا وسبعين سف
مدادرل لشرن الارار   ألرفجيشا  ظيما مؤلفرا مرن ماهر   األرنؤودجم  السيران سييمان ببالد  5119وفي مايو سن  

 . يى بالد ايراليا 

بجنرروب ايراليررا اسرردعدادا لمواجمدوررا مررن جورر  (   اودراندرر) وفرري الوقررع نفسرر  نررحل خيررر الرردين باشررا بمينرراء 
فرنسرا  رن   إةجراملكرن . الجنوب بينما يواجموا السيران سييمان من جور  الشررق وميرك فرنسرا مرن جور  الاررب 

العام كما ذكرنا كان السبب في  دم نجاح هذا المشروع الذي لو دم لكانع نديجد  دخول بالد  ليرأي إرا  الدددم 
بان دوادن ميك فرنسا م  شارلكان وامضيا موادن  نيس  األمرواندوى .  ثماني دةع ظل الدول  الع بأسرهايراليا إ

 أواخراندوع بالصيأ في و سجاال  ثماني  من جو  البندقي  فاسدمرع الةرب بينوا وبين الدول  الع أما 5119سن  
ع أمن جو  بالد المجرر فابدرد أما .وره بدناحل البندقي   ن ميفواحي ونابولي دي رومانيا من بالد م.  5119سن  

مرسرل مرن قبرل شرارلكان دةرع رياسر  اشرور قرواده فري  ألمرانيواندورع برانوحام جريش ,  5111  سرن  يالةروب ثان
واسرردمرع المواجورراع بررين العثمررانيين والنمسررا بشررأن النفرروذ فرري المجررر ودعيررين ةكاموررا إلررى  .5111ديسررمبر سررن  

الساابقة للام ماد   او  العةماانيين فاي لهاد ساليمان وساعي أكبار (ختصار  الم) وتدل التفاصايل . 5125سن  
  .دول أوربا ل لب ودها والتحالا معها 

 : العثماني إلى فرنسا وفدأ مدين  نيس سرول سفر األ
إلررى السرريران سررييمان يريررب منرر  مسررا دد   يررى مةاربرر  شررارلكان بسررفن  وقاهرردها خيررر  األولفرانسرروا  أرسررل
السررفير  إلةرراحبنرراء  يررى  أخيررراوقبررل . لعرردم ثبرراع ميررك فرنسررا وضررعف  حيمدرر   أوالدد السرريران فدررر , الرردين باشررا 

خبر مواجم  شارلكان بجيوش  لمدين  الجحاهر واردداده  نوا  إلي السيما وقد وصل , ودعضيد خير الدين باشا ل  
الد المجرررر السررردهناف سرررافر السررريران بجيوشررر  إلرررى بررر 5121وفررري ربيررر  سرررن  .  5125سرررن   أكدررروبرخاهبرررا فررري  

بمراكب  ومع  السرفير الفرنسراوي بروالن قاصردا  اآلسدان المةارباع وفي الوقع نفس  اقي  خير الدين باشا من مياه 
وقوبررررل مررررن . غررررحا فرررري رريدرررر  سررررواةل جحيررررر  صررررديي   أنالجنوبيرررر  فوصرررريوا بعررررد  فرنسررررامرررروان   إةرررردىمرسرررريييا 

كبررارالفرنسرراويين بكررل دجيرر   فةاصررروها مررن جورر  , سررفنوم ومنوررا اقيعرروا إلررى مدينرر  نرريس  وانضررمع سررفن  إلررى واى
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لخيرر  أذنثرم  . ولوقروع الشرةناء برين العسركرين لرم يردم اةداللورا.  5121سرن   أغسرسالبةر وفدةوها  نو  في 
لاير فرنسررراوي  ألرررفلررر  ثمانماهررر   وأ ررررى, الررردين باشرررا ومراكبررر  بدمضررري  فصرررل الشرررداء فررري مينررراء رولرررون بفرنسرررا 

العثمراني لر   سررولمسرا د  األ األولرفرض فرانسروا  5122وفي ربير  السرن  الدالير  سرن   .نوده  ليصرف  يى ج
وابرم مر  شرارلكان فري مرارس . ليمروق  ن دين  السدعاند  بالمسيمين  إياهلوياج جمي  المسيةيين  يي  ونسبدوم 

م ودفن  5121ودوفي سن   ي  معاهد  كريسي الداضي  بالصيأ فعاد خير الدين باشا إلى الدسرنرين 5122سن  
 .في إسالمبول  يى شار  البوسفور 

 :الصيأ م  النمسا  إبرام
من جو  النمسا فاسدمر الددال بينوا وبين العثمرانيين مرد  مرن الرحمن كران النصرر فيورا غالبرا فري جانرب  أما 

ا فري  ردم الوصرول سرفير فرنسررغرم سرعي إلى  دد صيأ مرضرى لكرل منومرا الررفان  دوصل وأخيرا.  العثمانيين
م  5121دم الصيأ بينوما فري سرن  و  .العثماني  لف  بين دولد  والدول  إلى الوفاق رمعا من  في دجديد  الهق اإل

دوكررا نظيرر مررا  ألرفيردف  فردينران ميررك النمسرا جحيرر  سرنوي  مدردارها ثالثررون  أن يرى هدنر  خمررس سرنواع بشرررر .
ايرحابال  أمر دةرع وصراي   األخيرر أميرهراحابرولي  لمجرر دابعر  البرنوان دبدرى برالد ا .بدي دةع يده من بالد المجر

 .العثماني  ور اي  الدول  
 : في جواع يسيا  أما 

سرررفير مرررن قبرررل صررراةب دهيررري بالونرررد يسررردنجده ضرررد  5111ةضرررر إلرررى دار الخالفررر  العظمرررى سرررن   فدرررد 
يريب منر   و وحراع بالوندهمايون بن ظاهر الدين مةمد الشوير ببابر صاةب دهيي ويخر من قبل صاةب الج

 .ثاورها أهم يى بالده واةديوا  أغارواين ذالمسا د  ضد البردااليين ال أيضا

بةررري بثاررر السررويس  يررى أسرررول ذاك بدجويررح  إذالسرريران أوامررره إلررى والرري مصررر  فأرسررل   :فرردأ  رردن 
 أوروبيرر أي دولرر   أوالبرداررال  لمةاربرر  البردارراليين وفرردأ  رردن وبررالد الرريمن ةدررى ال دسرردولي  ييوررا األةمرررالبةررر 
الدولر  الدري دةديورا  أل مرالفري جوراع الشررق وقا رد   ثمانير  فدصير ةجر  ثرر  فري سربيل ددردم الدولر  الع أخرى

وسرريةوا بالمررداف  ,  يررى  جررل مررن سرربعين سررفين   امؤلفرر هرراهال ابةريرر أسررروالوشرريد  بررأمره فصرردع  . ضررد مصررر
وةاصررر , وفرردأ مررداهن  رردن ومسرردر . جنرردي  ألررف   شرررون ومعرر 5119الضررخم  وسررار بوررا فرري يونيررو سررن  

البردارراليون  أقاموراثرم قصررد سرواةل الجروحراع وفردأ اغيررب الةصرون الدري  . العجرمبرالد  جحيرر  هرمرح  نرد مرردخل
   .والي   ثماني    اليمن وجعي إقييم معظم أيام وفدأ في  . ثم قفل راجعا بالاناهم. هناك 

ضد  إنجادهلشاه العجم يد ى الداصب مرحا وريب من السيران  أخالعالي  إلى الباب أدى 5121وفي سن  
 يررى بررالد العجررم واندظررر ريثمررا يرردم  اإلغررار فرراندوح السرريران هررذه الفرصرر  لدجديررد , الررذي اهدضررم لرر  ةدوقررا  أخيرر 

 .بأوروباالصيأ 

الدراب  ليعجرم مرن فردخيوا وفردأ فري رريدر  الجرحء  ,سرار بجيوشر  قاصردا مدينر  دبريرح 5129سرن   أواهلفي و 
 . بالد الكرد وقيع  وان الشوير  
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جندي إلى بالد المجرر فري شرور  ألفجيشا مؤلفا من ثمانين  فأرسل. ولم ددم السكين  في ربوع بالد المجر 
الدري سروول  الدرالع والةصرون  ولم يدابل هذا الجيش في رريد  مداوم  دذكر برل فردأ بكرل.  5115سبدمبر سن  

 . ودنوها منوا  إليواالنمساويين لوا  ند اقدراب الجنود العثماني   إلخالءسا جيوش النماةديدوا 

اندصرر العثمرانيون  يرى النمسراويين فري  رد  وقراه  وفردأ الروحير الثراني اةمرد باشرا مدينر   5114وفي سرن  
ررغررول ررران ذلررك كرران الدب أثنرراءوفرري   .دمسررفار وةاصرررع الجيرروش بعررد ذلررك مدينرر  ارلررو الةصررين  برربالد النمسررا

وشوار  بالدهم قد ةاح شرور   ظيمر  فري الةرروب البةرير   اإلفرن الذي خيف خير الدين باشا في غحو مراكب 
وةفظ اسم البةرير  العثمانير  مرن السردور بمروع  ثماني  المعادي  ليدول  الع اإلفرن   جمي  دول ماسمن وخافع , 

 .خير الدين باشا  األكبرمؤسسوا  ورهيسوا 

 :وفرنسا  ثماني  بين الدول  الع 1115معاهد  سن   

ةررذا ولررده هنررري الثرراني ةررذوه ونسرر   يررى منوالرر  فرري مررواال  , ميررك فرنسررا  األولبعررد مرروع السرريران فرانسرروا 
. واالدةرراد معوررا لالسرردعان  ببةريدوررا  نررد الةاجرر   اإللفرر  والمةافظرر   يررى مةبدوررا ودوثيررق  رررىالعثمانيرر  الدولرر  
 يرى بررالد العجررم  األخيررر بمرافدرر  السريران فرري ةميدر   وأمرره فري إسررالمبولسرفيرا لرر   المسرريو جبريرل درامررون فرأبدى
المعاهررداع السررابد  الداضرري   لدأييرردبكررل اةدفررال  والدسررسفدابيرر  الرهبرران , وفرري  وددرر  حار بيررع المدرردس . فرافدرر  

إلررى فرنسررا فوجررد نيررران ثررم  رراد  دةررع ةمايرر  فرنسررا العثمانيرر الدولرر   بأراضرريبجعررل جميرر  الكاثوليررك المسرردورنين 
األسررول دةرد ي أنوادفرق مر  البراب العرالي  يرى  إسرالمبولفعاد إلى . الةرب قد اشدعيع ثانيا بينوا وبين النمسا 

لشررار جنروه المةديرين لوررا  يرى مسرا ددوم  ألهرراليمجراحا  , الفرنسري لفردأ جحيررر  كورسريكا ألسرررول مر  ا العثمراني
  . وايراليا أسبانيافي غحو سواةل  ينسرولاأل أل مالولدكون مركحا .  نلكا

ونندرل بعضرا ممرا جراء فيورا .  5111فبرايرر سرن   أول .هرر410صفر سن   51بذلك معاهد  بداري   وأبرمع
 :لداللدوا  يى مجد الدول  العثماني  الدي ةميع لواء اإلسالم في ذلك الحمان 

نك قد ابرما ادةرادا مشردمال  يرى العبرار  اآلدير  ان جالل  السيران سييمان وهنري دي فالوا الثاني ميك الفرا] 
 :شارلكان  اإلمبرارورالذي سيشر ان في  ضد و !!   -جعي  ا  ةميد العاقب    -بخصوم الةرب البةري 

فرري بةرررر الدوسرركان ضرررد  ابةريررر أسررروال بإرسرررال جاللرر  السررريران سررييمان سررريران الدرررك  أنبمرررا  : 1البنااد 
 األمرر ئبرذلك هنرري دي فرالوا مرد  سرندين بنراء  يرى ريبر  المدكررر فري براد أ رانقد , شارل الخامس  اإلمبرارور

 ألرفن الميرك هنرري يردف  ثالثماهر  أفدرد ادفرق بر. درجراع الةرض  أقصرىالبالار    درجيعادروبالخصوم بناء  يى 
 .األسرولمردب  مدأخربصف   الذهبمن  قرع 

مرن المراكررب  كانرع أومعرد  ليندرل  أكانرععرر  سرواء ليمدةرالفين م أو لإلمبرارروركرل سرفين  دابعر    : 4البناد 
العثمراني دصرير مرن ديرك ألسررول لردى ا أسرير كبير  فبمجررد وقو ورا  أوسفنا ةربي  صاير   أكانعالخفيف  وسواء 

 .اليةظ  ميكا ليسيران سييمان ميك الدرك 

دكرون مباةر  غنيمر  ليدررك   البةرير  العثمانير المدن والدصباع والدرى والكفور الدري ددايرب  ييورا  : 5البند 
معدندررون الديانرر  المسرريةي  ويكونررون قررد سرريموا  أنوررمنسرراء ولررو  أوقاصرررين رجرراال كررانوا  أووجمير  سرركانوا راشرردين 

 ... و بيدا ليدرك أسراءباخديارهم فان  ال بد من دركوم  أنفسوم
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دةرارب شرارل ميرك النمسرا جاللر  السريران سرييمان بران  أسررولإلرى  أمررهالميرك هنرري  أصردرإذا  : 6البند 
من  نرد مصرب نورر دروندرو   غير مدجو  نةو الارب بل نةو الشرق والجنوب ويدصد بذلك مسيرها في الشوار

المررواد الةربيررر   أنهنررري برردون مدابررل فدررد ادفررق  يررى  أوامررر بأ برراءددرروم  السررفن هررذه  أنلاايرر  كرودررون بةيرر  
ولكررن المرردن والدصررباع والدرررى . يدنرراحل  نوررا ليميررك هنررري نرراع المرردن والدصررباع الدرري ددرر  دةررع يررد الدرررك و ومؤ 

والمحار رررون والدرررارنون البرررالاون  سرركانال وأمرررا. والكفررور فانورررا ددررررك غنيمرر  ليدررررك كمرررا ددررررر ذلررك بالبنرررد السرررابق 
بررردون معارضررر  ةدرررى ولرررو كرررانوا ممرررن يعدندرررون الديانررر   لألسرررريسررريمون  فرررإنوموالداصررررون الرجرررال مرررنوم والنسررراء 

 .  إرادد   بل ولو كانوا ممن اسيم نفس  بمةض المسيةي

فخررم كررل مكرران ددرردم  ييرر  سررر باسررم مييكرر  األأيسرردولي وي أنجاللرر  الميررك سررييمان  ألميررراليمكررن  : 5البنااد 
وكردرون ومرن ثرم  اودرانعثم  من فاهد  وذلك من ابدداء ةدود نور دروندو لااي   رأىالدركي  المظفر  مدى  بةري ال

ذلرك  أكرانسرواء . شرارل الخرامس ميرك النمسرا  لإلمبراررورالمميوكر   األقراليمابولي و مومرا جمير  لااي  صرديي  ونر
خييجرا ولر  الةرق فري االسرديالء  أوميناء  أوكفرا  أوقري   أوقصب   أوسواء كان مدين   أو األراضيالمكان داخل 

الداصرين ةدى انر  يمكنر   أوبالاين سر الرجال والنساء الأياحو بل وان ينوب وي أن يى أي سفين  يصادفوا ول  
البيروع الخيوير  وان يعردها  أوالمدن  أو اإلنسانمن بني  أكانيةافظ ويدميك جمي  ما يادنم  سواء  أنمدى شاء 

 .   الشديد  في ذلك ممضاد دوويسدعميوا الةدياجاد  ولو ضد رغب  الفرنك وبالرغم  ن 

فدي  وكذا  أدنىن ذلك الثالثين سفين  ةربي  وبةاردوا بدون جالل  السيران سييمان يسيم  دا    : 8البند  
قررب أكمرا وانر  يردف  فري . المداف  والمؤن وجمي  المواد ويسردثنى مرن ذلرك رجرال بةريدر  الخصوصريون و سراكره 
ةررم مرن منصرب  ورررد  أنوقع لبرنس سالرن الرذي برذل نفسر  وكرل مرا فري وسرع  ليةصرول  ييورا وكران نصريب  

 .أهر. [ قرع  من الذهب الدي صرفوا بكل اردياح وكرم  ألفمبي  الثالثين  من ورن  وبيد 

 .ثم ددابعع المناوشاع بين السيرن  والنمسا في المجر ولم دةصل أمور موم  
 : م5115في غضون سن  ( ليبيا )  ررابيس الاربررغول أميرال العثمانيين افددأ ثم  
لبعردها  رن مدرر ورررابيس الاررب ن  الةربير  لةماير  الجحاهرر اهدمامر  إلرى دعحيرح سرفالسيران سييمان  وج و 

سرواةل أسربانيا ونرابولي  ورددوجود العثمانيين فيورا  ي أن إذ.  إرجا واإلى  أسبانيا أنظارالخالف  العظمى ورموح 
 .الةين ذلك في  ألسبانياالدي كانع دابع  

  :مال ةةصار جحير  

مدر رهبن  الدديس  مالر   من نةو ماهدي سفين  لفدأ جحير  بةري  مؤلف قر   أرسيع 5111سن   أواهلفي 
 أندرونس وجنروب ايراليرا وضررور  اةداللورا لكرل دولر  دريرد  إقييمهذه الجحير  الواقع  بين  ألهمي ورشييمي ةنا األ

و رادع السرفن بجيوشروا  5111سربدمبر ةصرارها  امدرد ف. المدوسرر  األبريضدكون لورا اليرد الررولى  يرى البةرر 
 .إسالمبول إلى

 
 :الفتن داخل بيت السل ان سليمان 
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حوجاد  المسما  في  إةدىمصرفى بناء  يى دسيس   األكبرةادث  شنيع  وهي قدل السيران لولده ةصيع 
ذلررك ةدررى يدررولى بعررده و  (الباسررم ) فرري كدررب الدرررك فاسررموا خررورم أي  أمررا ( الروسرري   روكسررالن)  اإلفرررن كدررب 

وكانررع هررذه الفعيرر  الشررنعاء ندررر  سرروداء فرري درراري  السرريران  ..رسرردم باشررا  أل ظررماالصرردر بمسررا د  ابنوررا سررييم 
فردن ودسراهس  أ دبوراولرم دكرن هرذه الةادثر  خادمر  الفظراه  برل . .  أيامر سييمان الذي ادسعع داهرر  السريرن  فري 

 .أدع لددل السيران ألوالد يخرين ل  وألةفاده منوم 
 :موع السيران سييمان 

وكانع مد  ميك  . وسبعين سن  قمري   أرب  ن .  5111سبدمبر سن   لسيران ودوفي فيو اشدد مرض ا  
 .درجاع الكمال  أ يى أيام شانوا ةدى بياع في  واى الءسن  قضاها في دوسي  نراق الدول   وأربعينثماني  

ةكومر  فادخرل لمرا وضرع  مرن الرنظم الداخيير  فري كافر  فرروع ال( الدرانوني ) ر اشردور السريران سرييمان بروقد 
ويعدبرر مروع السريران سرييمان  . بعض داييراع في نظام العيماء والمدرسين الذي وضرع  السريران مةمرد الفرادأ 

 .فالنواي   رنواي  لعصر الدو  في الدول  العثماني  وبداي  السير نةو االنةرار ثم اإلنويا
  

 : بداية انح ا  الدولة العةمانية  أسباب

 : منوا  بأسبالجمي   وكان ذلك 

والذي ابدردأ مرن قبرل ولكنر  دوسر  فري  ورد سرييمان ةدرى لدرب , العدوان  يى سيران ا  بالدشري  الوضعي 
 .بالدانوني 

والرذي دةرول لةرق فري الدردخل . كمرا رأينرا سرفير فرنسرا , إ راء االمدياحاع الدنصيي  لسفراء الدول األجنبير  
 .ثم الدآمر  ييوا . في شؤون الدول  

ودخولوم مرةي  االنصراف ليدنيا واالسدكثار من المةظياع اليوادي كان أكثرهن من الردول , رين بذخ السال
 .النصراني  المجاور  

الثرو  دور  غالبا المفاخر  في المصررف  أنوال يخفى . حياد  الثرو  بسبب الفدوةاع العديد  والاناهم الكثير  
 .  نويارذه الخصال ال بد لوا من اإلوالداالي في الحهو والدرف وكل ام  سادع فيوا ه

الةررروب والاررحواع  أهررمولررذا كانررع . إذا كرران السرريران معوررم  إالال يخرجررون إلررى الةرررب  اإلنكشرراري كرران 
 إمررر نكشرراري  الددررال دةررع لإل وأجرراحفايررر السرريران سررييمان هررذه السررن  الةميررد   . السرريران وقياددرر   إمررر دةررع 
ان موجودا فكان هذا الدايير سببا في ددا س اغيب من خيف  من السالرين  ن ولو لم يكن السير األكبرقاهدهم 

جنرراس  يررى الخررروج ليددررال الخررروج مررن قصررورهم الباذخرر  ودفضررييوم البدرراء بررين غيمررانوم وجررواريوم المخديفرراع األ
 .ودكبد مشاق  

السرريران  فأبرررلان الدولرر  المومرر  كانررع دنظررر فرري ديرروان الرروحراء دةررع رهاسرر  السررير أمرروركافرر   أنومنوررا 
والسرريران اله  ررن ذلررك  األ ظرمكبررر الروحراء وهررو الصرردر أسرييمان هررذه العرراد  وصرار الررديوان ينعدررد دةرع رهاسرر  

بيررد  األمررورصررارع  أنودردررب  يررى ذلررك  وأحواجرر معرررض  ررن دسرراهس الرروحراء ومررن يسرردعينون بوررم مررن جواريرر  
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مرن  أومرن النصرارى  باإلسرالمدظاهر  أويبوم ممن اسيم اغ أن إذونسبا  أصالالوحراء الماايرين ليجنس العثماني 
 .غيمان وخدم

ضمن  األخالربعض امدياحاع وقبول  إ راهومخارج ثكنادوم م   واإلقام لالنكشاري  بالدحوج  اإلباة ا وومن
 وامررل ددرردموا إلررى غيررر ذلررك مررن  أ ظررمكانررع مررن  أنحمررردوم ممررا جعيوررم مررن اكبررر موجبرراع دررأخر الدولرر  بعررد 

 .وا ب الدي سنوردها دبا ا بةسب مددضياداالسبا

  

  (11 )-   (م1555-1566)السل ان الغا ي سليم خان الةاني : 

ولرم يكرن السريران مدصرفا بمرا يؤهير   .أبير سابد  الرذكر ودرولى الميرك بعرد مروع  ابن روكسالن الروسي وهو 
لرويررل مةمررد باشررا صرردييي المرردرب ولرروال وجررود الرروحير ا إليورراشرريء  إضرراف فضررال  ررن  أبيرر ليديررام بةفررظ فدوةرراع 

لكن ةسن سياس  هذا الوحير و ظم اسم الدول  وموابدوا في . الةربي  السياسي  ليةق الدول  الفشل  األ مال يى 
 :ومن أهم ما جرى في  ود هذا السيران . ةفظدوا من السدور مر  واةد   أ داهواقيوب 

في برالد المجرر ودفعورا  أمالكوا شروروا ةفظ النمسابمعاهد  من  5119دم الصيأ بينوا وبين النمسا سن  
العثمانير  الباردان إلرى الدولر   الفرالخ و درانسريفانيا و أمرراءالجحي  السنوي  المدرر  بالعوود السابد  وا درافوا بدبعي  

ا الودنرر  مرر  ميررك بولونيررا بررا دراف البرراب العررالي بالدةررالف الررذي ةصررل مررا بررين ميررك بولونيرر أيضررادجررددع كمررا . 
االدفاقيراع الدري دمرع برين الردولدين  5114وكذلك جرددع مر  شرارل الداسر  ميرك فرنسرا فري سرن  . البادان  وأمير

 . في  صر السيران سييمان 

معافرررا  كرررل  أهمورررا أخررررىوحاد  ييورررا امديررراحاع  االمتياااا ات القنصااالية( ابرررن الروسررري  ) السررريران سرررييم  وأيرررد
ليدناصرررل الةرررق فررري البةررر   مرررن يكرررون  نرررد العثمرررانيين مرررن  فرنسررراوي مرررن دفررر  الخرررراج الشخصررري وان يكرررون

رررالقالفرنسرراويين فرري ةالرر  الرررق  بصررف  رقيررق لمجاحادرر  وان يرررد السرريران كافرر   أخررذهمسررراةوم والبةرر   مررن  واى
لوا وان دكون المراكب العثمانير  ميحمر   اآلخذقراصن  البةر من المراكب الفرنساوي  ومعاقب   دأخذهاالدي  األشياء

 د  ما يردرم من السفن الفرنساوي   يى شوار  الدول  وبةفظ ما بوا من الرجرال والمدراع وان يكرون لفرنسرا بمسا
 .كل االمدياحاع الممنوة  لجمووري  البنادق   

ولحياد  دوثيق  رى االدةاد بين الدول  وفرنسا وحياد  نفوذ ادةادهما ادفدرع الردولدين  يرى درشريأ هنرري دي  
وقرد درم  جور  أخررىروسريا مرن ضرد نسا لعرش بولونيرا ليكرون لورم ظويررا ضرد النمسرا مرن جور  و ميك فر  أخيفالوا 

 .ةماي  فعيي  وان لم دكن اسمي   العثماني ذلك فعال وصارع بولونيا دةع ةماي  الدول  

تحت ظل وأرسلت المدوسر وجمي  البالد الدابع  ليدول   األبيضوبذلك صارع فرنسا ميك  الدجار  في البةر 
دينية كاةوليكية إلم كافة بالد الدولة الموجود  بها مسيحيون خصوصا في بالد  إرسالياتهذه المعاهدات لد  

وكانت هذه االمتياا ات الموجباة لضاعا الدولاة بسابب تادخل . وتربيتهم للم محبة فرنسا  أوالدهمالشام لتعليم 
ين واتخاذها لها سابيال المتاداد نفوذهاا باين الداخلية بدلو  رفب المظالم لن المسيحي تاتجراء آالقناصل في 

الدينية في  اترسالياتلا بة استعمال هذه  وأوخمهمآال  وأضرهرلايا الدولة المسيحيين واهم نتائج هذا التدخل 
هاذه الشاعوب االساتقالل بمساالد  الادول  أمكانحفظ جنسية ولغة كل شاعب مسايحي حتام إذا ضاعفت الدولاة 
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 سايأتيمماا مان لمرهاا  االخيارالادول كماا شاوهد ذلاك فاي هاذا القارن  ذهها إحاد  االنضمام إلم أوالمسيحية 
 . مفصال

م  5114سرن   411جيشا  ظيما إلى بالد اليمن فري سرن   أرسل أنالوحير مةمد باشا صدييي  أ مالومن 
سريرانوم    مر العثمانيالدول   خرجوا  يىالذين  أهاليوادةع قياد   ثمان باشا الذي  ين  امال  ييوا لدم  ثور  

الشررريف مروررر بررن شرررف الرردين يةيررى فاندصررر  ثمرران باشررا  يرريوم بمسررا د  سررنان باشررا والرري مصررر ودخيررع 
 .الجيوش المظفر  مدين  صنعاء

 :   برشفدأ جحير   

فدةرع ةير   .المراكب الةربير  إليوا فأرسيعفدأ جحير  قبرم الدي كانع دابع  ليبندقي   أيضا أ مال ومن  
 .5919سن   اإلنكييحاةديوا  أنوصارع من ذلك العود دابع  ليدول  العثماني  إلى .  م5110غسرسأ في

دفدةورا واةديرع مرداهن  أنوغيرهرا بردون ,  ظندر   و,  تكرياغحع المراكب العثماني  جحير   األثناءوفي هذه 
دأ كثيرررر مرررن بالدهرررا البندقيررر  دايرررب العثمرررانيين  ييورررا وفررر رأعولمرررا  دريررراديكيدلنسرررنيو وانديبررراري  يرررى البةرررر األ

  . والبابا ودم بينوم االدفاق  يى مةارب  الدولر  بةررا خوفرا مرن امدرداد سريردوا  يرى برالد ايراليرا  بأسبانيااسدعانع 
 سرررولباندصررار األ األمررراندوررى و  . المخديررر الةميرر  ن إلررى شرروار  الدولرر  وكانررع ديررك يفسررارع سررفن المسرريةي

وهررذه .  أسرير ألررف 10مردفعا و  100وغنمررع .  42 وأغرقرع أةرقررعو . سررفين   ثمانير   510 فأخرذعالمسريةي 
اشردراك البابرا فيورا كران و .  أخررىمرن دولدرين مسريةيدين مرن جور   وأكثررواقع  ةصريع برين الدولر  مرن جور   أول

الةرواد  والةرروب فيمرا  أثبدرعهرو الردين كمرا ينرذاك  اإلسرالمي ضرد الدولر   ةالفراعالمةررك لورذه الد أنيدل  يى 
المسال  )  أنشك في  أو ند المرال  اقل ريب   لال يجعمما  . كما يد ون والمصالأ السياس   يس مساهلولبعد 

 .  .أساسامسال  ديني  كما د يع فيما بعد ( الشرقي  

العثمرانيون لكرن لرم ييبر  ..  5114سرن   أواخرردرونس فري  فدد قصد دون جوان مدينر  أسبانيامن جو   أما 
 .  5111سن   أغسرسسنان باشا في  واسر الدول  ب أمالكاسدرجا وا ثاني  إلى م ةي  داشور  9نةو  إال

ايوونيررا  األميررر يررى  5112يونيرو سررن   4وفري جورر  بررالد البارردان اندصررر العثمرانيون بعررد موقعرر  هاهيرر  فرري 
  .الذي دمرد  يى الدول  ريبا لالسددالل وصيب جحاء  صيان  

ان سررييم الثرراني و مررره اثنررين وخمسررون سررن  قمريرر  ومررد  ةكمرر  درروفي السررير.  5112سررن   رديسررمبوفرري   
 . دولى بعده ابن  السيران مراد الثال  واشور  1ثماني سنين و 

 (12 )-  (:م1585-1554)خان الةالس  السل ان الغا ي مراد 

 ابررن) السرريران السررابق  أيررامبعرردم شرررب الخمررر الررذي شرراع اسرردعمال   أمرررا أصرردر أن أ مالرر وكانررع فادةرر  
لورم بمدردار ال يدردرب  إلباةدر لذلك واضررروه  اإلنكشاري فثار  اإلنكشاري في  الجنود خصوصا  وأفرر(  الروسي  

 . من  ذهول العدل ودكدير الراة  العمومي  

 . اد  ددريبا  اإلخو صار قدل  إذمن  يى الميك من المناح   أوكانوا خمس  لي إخود بددل  وأمر

ةسررن  جررردا وكرررذلك مرر  جمووريررر  البندقيررر  فجرردد لومرررا االمديررراحاع  فرنسرررامررر   وكانررع  القررراع هرررذا السرريران
يكون سفير فرنسا مددما  يرى كافر  سرفراء الردول  أن أهمواالدنصيي  والدجاري  م  حياد  بعض بنود في صالةوما 
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معاهرداع  بررامإليسعي في  , ةي  كثر دوارد السفراء  يى باب  العالياالخرى في المدابالع واالةدفاالع الرسمي  
 .  تكون ذريعة في المستقبل للتدخل الفعليدجاري  

دةمرل مراكبورا العيرم  أن يى امدياح خصوصي لدجار بالدها وهي  اإلنكييحدةصيع ايحابال ميك   أيام وفي 
ما  ردا سرفن البندقير  ال دردخل إلرى  أجناسواوكان ال يجوح لوا ذلك قبال بل كانع السفن  يى اخدالف  اإلنكييحي

 !دةع ظل العيم الفرنساوي  إال العثماني وان  الدول  م

 
 :وصول نفوذ العثمانيين إلى مراكش 

الماررب ونراحع ح يمورا سريران  األقصرىةصريع فدنر  داخيير  فري مميكر  مرراكش برالمارب . 5119في سرن  
لميك بالبرداراليين اسدنجد سيرانوا بالعثمانيين واسدعان مد ي ا وأخيرافي الميك وةصيع بينوما  د  وقاه  موم  

بمسرا دد  والددرى الدررك والبردارال برالدرب مرن مةرل  فأسرعسيرانوا الشر ي  بإنجادالدول  لوالي ررابيس  فأو حع
. يدال ل  الدصر الكبير وكان يوما مشوودا دارع في  الداهر   يى البرداال وقدل في  رهيس الثاهرين المسدنجد بوم 

 ييوا من  أغدق ادع الجيوش العثماني  ةامي  ما , السكين  إلى ربوع مراكش  من واأل واى اد وبعد دمام النصر 
و أجمعررر  دابعررا لورررا دمامرررا أب أفريديرراالورردايا وبرررذلك دخيررع مميكررر  مررراكش ضرررمن داهررر  نفررروذ الدولررر  وصررار شرررمال 

 . خاضعا لنفوذها 

راصرن  مرن الرررفين  يرى لكن لرم يمنر  ذلرك الد, ليوصول  وأسبانياالصيأ بين الدول  ةصل وفي هذه السن  
 األبيضيسدعد ليسفر في البةر من ةدى كان . نوب السفن الدجاري  وسبي واسدرقاق من بوا من النساء والرجال 

الن . من وكثر  الدراصن  بما لم يسبق لر  مثيرل يسدعد لرةي  ةربي  لعدم األ نكمفي ذلك الحمان يدجوح المدوسر 
 .الدرباع المشرو    لررف اآلخر من الواجباع الديني  وكال من الررفين كان يعدبر غحو سفن ا

مةمررد باشررا صرردييي الررذي ةررافظ  يررى نفرروذ الدولرر  بعررد مرروع السرريران  األ ظررمقدررل الصرردر  5114سررن    
 أ يررنومالررذين ال يررروق فرري  األجانرربدسرراهس ةاشرري  السرريران قضررع  ييرر  بررالموع غرردرا دبعررا لدسرراهس بسررييمان 

مرن قدير  دخيصرا مرن صرادق خدمدر   إلير  يى مةور االسددام  فدسروا  األ مالدوالب وجود مثل هذا الوحير يدير 
الصردور ودبرع الفوضرى فري  ليدول  فكان مود  ضرب  شديد  ومةن   ظيم  السيما وقد كثرر بعرده دنصريب و رحل

 .الجيش 

 إةرردىولرر  مررن العمررر خمسررون سررن  وكانررع مررد  ميكرر   5141السرريران بررداء  يرراء ودرروفي سررن   أصرريبثررم 
انر  كران كثيرر الميرل القدنراء الجرواري الةسران  إال, فرنرا لبيبرا , كران شرا را مجيردا قالوا أن  و شرين سن  ددريبا و 

) مرن  اهير  شروير  بورا اسرموا  األصرلوكران مرن ضرمن ةظيادر  جارير  بندقير  .. فري كرل ين  امال بمشوردون ..
اصرررفاها السرريران ةيرر   (صررفي )   وسررميع وبيعررع فرري السررراي السرريراني.. ن االبةررر قرصررمررن سررباها  ( بررافو

. ..)  السيرانولي  ود صيي  كثيرا وهي والد  سا دع بالدها األو .. ليدول  وددخيع كثيرا في السياس  الخارجي  
 ( ..   يى ما فاع من ذلك الحمان ..أمان يا ربي أمان 

 

  (13 )-  (:م1613 -1885)السل ان الغا ي محمد خان الةالس 
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األخرواع فرح م غيرر  أخراوكران لر  دسرع   شرر  األصرل اإليرالي مراد الثال  ابن صفي   أبي ع دولى بعد مو 
ةكمر  سرار  يرى اثرر  أواهلوفي  . !!صوفيا  يياودفنوا معا دجاه  أبي قبل دفن جميعا  مر بخندوم المؤرخون أن  أ

هو و جفال  حاده  نوم سنان باشا ووحراه  الذين م أيديالداخيي  في  األمورسيف  في  دم الخروج إلى الةرب ودرك 
فسردوا فري أويخرر يرد ى ةسرن باشرا ف. ابن الداهد جفال  باشا الجنوي األصل الذي قدل في مةاربر  العجرم األخيرر  

وبررا وا المناصررب الميكيرر  والعسرركري  وقييرروا  يررار العميرر  ةدررى  ررال الضررجي  مررن جميرر  الجورراع ودعاقررب  األرض
قيريمخاهيرل الفالخري فضرم لسريران  بمسرا د  الجيروش النمسراوي  يم أمرامانوحام الجيوش العثماني   الباردان وجرحءا  واى

 .لصدهم  األكفاء ظيما من درنسيفانيا لعدم وجود الدواد 

هررذا  أنانرر  لمررا دةدررق  ,األواهررل ألجرردادهوممررا يخيررد ليسرريران الارراحي مةمررد الثالرر  الررذكر ويجعيرر  رصرريفا  
برررح بنفسرر  ودديررد المركررح الررذي كرران درررك مررراد , دم قياددرر  الجيرروش و رر األ مررالمررن دةجبرر   ررن   االنةررالل ناشرر

فسرار إلرى بيارراد ومنورا إلرى ميردان الةررب والنرحال .  أ رداهوا أمامالثال  وسييم الثاني ل  من دوا ي ددودر الدول  
لسرريران ففرردأ قيعرر  ارلررو الةصررين  الدرري  جررح ا, لعسرركري   وبعررد قييررل دبررع فرري الجيرروش الةميرر  الدينيرر  والايررر 

ودمر جيوش المجر والنمسا ددميرا في سرول كررحع برالدرب مرن هرذه الديعر  .  5111سييمان  ن فدةوا في سن  
الدي اندصر فيوا السيران سييمان سرن   (موها كح) ةدى شبوع هذه الموقع  بواقع   5141سن   أكدوبر 41في 

5141 . 

ول ثرور  داخيير  كرادع دكرون وخيمر  العاقبر  ضرناوفي ابدداء الدرن الساب   شرر ليمريالد ةصريع فري برالد األ
 ... يى الدول  خصوصا ونيران الةروب مسدعر لويبوا  يى ةدود المجر والنمسا 

جييررا اخرردالل النظررام العسرركري و رردم صررالةيد  لةفررظ اسررم الدولرر  وشرررفوا بررين  يظورررالةررين برردأ ومررن ذلررك 
  األولسنين وخيف  ابن  اةمد  4سن  ومد  ةكم   11و مره  5101دوفي السيران وكانع وفاد  س  ثم . أ داهوا

. 
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 (14 )-  ( :م1615 -1613) االولالسل ان الغا ي احمد خان 

مصرررفى بررل اكدفررى بةجررحه بررين  أخيرر بددررل  يررأمربدييررل ولررم  إالفدررولى الميررك ولررم يدجرراوح سررن  الرابعرر   شررر 
يا ونار الةرب مسدعر   يرى ةردود العجرم شررقا الدول  غير ثابد  في كاف  بالد يس أركانوكانع  . الخدم والجواري

وممررا . والنمسررا غربررا وكانررع الةرررب مرر  العجررم شررديد  الورررأ  فرري هررذه المررر  لدررولي الشرراه  برراس الشرروير قياددوررا 
مر  أفي الوالياع الشرقي   مومرا وسرعي كرل  األةوالاضرراب , من كاف  الةروب السابد   أ ظم أهمي جعل لوا 

لكرن قريض ا  ليدولر  فري هرذه الشرد  الروحير مرراد باشرا  ..لناحل  بوا ليةصول  يى االسددالل المخديف  ا األمممن 
 وكران قرد دجراوح الثمرانين ليكرون  ونرا و ضردا ليسريران الفدرى فدديرد أ ظرمالذي  رين صردرا  (يبدوي وج)الميدب 

 ...م  كبر سن  ووهن قواه قياد  الجيوش وةارب الثاهرين بوم  ونشار حاهدين فاندصر

وسررفن العثمانيرر  بعررض مناوشرراع بةريرر  بررين مراكررب الدولرر   5152وسررن   5155قرد ةصرريع مررا بررين سررن  و 
الدروحاق  أخرالرفراندوح بعرض ,  األ رداءووالياع ايراليا كان الفوح فيورا غالبرا لمراكرب  أسبانياوميك  مالر رهبان 

برروا مررا برر  ولمررا  يررم السرريران بررذلك  يررى ثاررر سررينوب ونو وأغرراروا,  األسررودانسررةاب السررفن الةربيرر  مررن البةررر 
وسررعى برر  بعررض مباضرري  رمعررا فرري نرروال منصررب  ومررا فدهرروا يرروغرون صرردر سرريده  األ ظررمغضررب  يررى الصرردر 

 .فخنق في قصره  5152سن   أكدوبر 52بددي  في  أمر يي  ةدى 

 ..لك دأثيرهمواحداد بذ اإلفرن العالقاع السياسي  م  دول  األولالسيران اةمد  أيامهذا واحدادع في   

سرن  ددريبرا ولصرار  52سن  ومد  ةكمر   49و مره  األولةمد أم دوفي السيران  5151وفي نوفمبر سن  
سن ولده  ثمان الذي كان لم يدجاوح ثال   شر  سن  من  مره خالف العاد  المدبع  من ابدداء الاراحي السريران 

 .ألخي وصى بالميك بعده أو ةدهم مكان والده أ أو األوالدكبر أأي دنصيب  األول ثمان 

 

  (15 )-   ( م1613 -1615) االولالسل ان مص فم خان : 

 أمرروربررل ولررم يعيررم مررن . مريدررا السياسرر   أشررااالم ولررم يدعررارى يقضررى  مررره داخررل مةررالع الةررر كرران قررد و  
. يغرا السرراي وثالثر  اشرور ددريبرا ثرم  حلر  المفدري  إالولم ييب  هذا السريران  يرى سررير الميرك  . المميك  شيها 

 .مكان  السيران  ثمان الثاني  وأقاموام  5159فبراير سن   فعحل في .  يى ذلك  اإلنكشاري وسا دهم 

 

  (16  )-   ( : م 1622 -1613)السل ان لةمان خان الةاني 

وهري فردأ هرذه المميكر  وجعيورا فاصرال برين  أمنيدر الةررب  يرى مميكر  بولونيرا وةديرق  ر هذا السيران اشو 
مةمررد دبعررا  أخيرر بددررل  أمررروقبررل الشررروع فرري الةرررب . روسرريا الدرري ابدرردأع فرري الظوررور  الدولرر  ومميكرر   كأمررال

بددييل اخدصاصاع المفدي ونحع ما كان ل  مرن السرير  فري دعيرين  أمرا أصدرثم    !  . ندهم ليعاد  المشرو   
سببا في  حل  كما كانع سبب  حل  كونأن يمن شر أةدى ي ,اإلفداءو حل الموظفين وجعل وظيفد  قاصر   يى 

هرذه الدمويرداع الداخيير  سرير الجيروش والكداهرب  أدرم أنوبعرد  . يى الضد بما كران يؤمرل  األمر أدىلكن . سيف  
فةنررق  5140سررن   فرري أكدرروبردررم الصرريأ ثررم . ولكنرر   جررح  ررن ذلررك لديكررؤ اإلنكشرراري   لمةاربرر  مميكرر  بولونيررا 

لحامرر   يررى الصرريأ مرر  بولونيررا برردون ددمرريم مررن ريرربو اإلنكشرراري السرريران  يررى  م الراةرر  وخيررودهم إلررى الكسررل واى
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بةشد جيوش جديد  في واليراع يسريا ودنظيمورا ودردريبوا  أمرالخرير  األمرلدنفيذ هذا و  إبرالواقصده و حم  يى 
ا المشروع لكن هذ إنفاذوشرع فعال في  .اإلنكشاري   إباد  يى الددال ةدى إذا كميع  د  و ددا اسدعان بوا  يى 

مكانرر   وأ ررادوا .5144حل السرريران ودررم لوررم ذلررك فرري مررايو سررن   رربررذلك فورراجوا وادفدرروا  يررى  اإلنكشرراري  أةررس
واندوكوا ةرمدوا وقبضوا  يي  بين  .سراي قصره ولم يكدفوا بعحل  بل هجموا  يي  في .  األولالسيران مصرفى 

هانرر  با وشرردما جواريرر  وحوجادرر  وقررادوه قورررا إلررى ثكنررادوم موسررعي  سرر   دولررالممررا لررم يسرربق لرر  مثيررل فرري درراري   .واى
سرنين  أربر قدل ولم يدجاوح الثامن   شرر  مرن  مرره ومرد  ةكمر  قد و .  ما دقاموا بإوحياد   يى ذلك  .  العثماني 
 .اشور وأربع 

فعحلروا  أهرواهومينصربون الروحراء ويعحلرونوم بةسرب  اإلنكشراري  أيرديفري  ألعوبر وبعد ذلك صرارع الةكومر   
العرايرا فكانرع الوظراهف  إلريوموصراروا يمنةرون المناصرب لمرن يجرحل  أيرامبعرد بضر  , داود باشا قادرل السريران 

ضرررراباع الداخييررر  فرري نفرررس كرسرري الخالفررر  واسررردمرع اإل .اآلسرردان  المظررالم فررري  أنرررواعواردكبرروا , دبرراع جورررارا 
ةدررى إذا شررعر العمرروم بمررا وراء هررذه الفوضررى مررن . ال امررن وال سرركين  مررد  ثمانيرر   شررر شررورا مدواليرر  فررالعظمررى 

 يررريوم بعرررحل  فأشرررارلدوسرررموم فيررر  الخبرررر  واالسررردعداد  أ ظمررراالررردمار والخرررراب  ينررروا كمرررانكش  يرررى باشرررا صررردرا 
وولروا مكانر  السريران  5141السيران مصرفى ثانيا لضعف  حيمد  ووهرن قرواه العديير  فعحلروه فري سربدمبر سرن  

 . م 5114دوفي في  سن   أنلعحل إلى مراد الراب  وبدي في ا

  

 (15 )-   (م1641 -1623)السل ان الغا ي مراد خان الرابب : 

بعد  حل  م  السيران مصرفى  اإلنكشاري ابن السيران مةمد الثال  وواله  األولهو ابن السيران اةمد  
االسردبدادي  وال مضرعفا  الومأ مرابن السريران مةمرد الثالر  مر  ةداثر  سرن  كري ال يكرون معارضرا لورم فري  األول

من ةكم   يى غيوم ورايرانوم  األولىلنفوذهم الذي اكدسبوه بددل سيران و حل غيره واسدمروا مد  العشر سنين 
. 

فسار ..العثماني من جو  ةدود الدول   أمالك واندوح الشاه  باس ميك العجم هذا االخدالل فرص  لدوسي    
  ..الشاه بجنوده الةداللوا 

وكرران يؤمررل فرري السرريران مررراد  ..م 5119اسرردرد السرريران باررداد مررن العجررم سررن   وفي الشرراه  برراس وم دررثرر
وهو فري مددبرل دوفي  أن  إالالدانوني في الفدوةاع وبعد الصيع  األولالراب  أن يضارع السيران الااحي سييمان 
شرورا ودرولى بعرده  55 سرن  و 51سرن  ومرد  ةكمر   15م وسرن   5120الشباب  رن غيرر  درب فري فبرايرر سرن  

 . ابراهيم أخوه

 

  (13 )-  (:م1643  -1641) االول السل ان الغا ي ابراهيم خان 

 بإرسالوافددأ ةروب  الخارجي   .أنع وكان غير ميال لمةارب  النمسا فارم  األولهو ابن السيران اةمد   
ةرراربوم العثمررانيون وابيرروا فرريوم بررالء ةسررنا جرريش جرررار إلررى بررالد الدرررم لمةاربرر  الدرروحاق الررذين اةديرروا مدينرر  يحاق ف

 .  5124اةرقوها وذلك سن   أنواسدردوا المدين  منوم بعد 
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 . وكانع دابع  لجمووري  البندقي   تكريفدأ جحير   أيضا أ مال ومن 

 األ ظرمبناد   يى ابن الصدر  إةدىفي ليي  حفاف  اإلنكشاري يفدك برؤوس  أن أرادن السيران ابراهيم ثم إ
فعيمروا بدصرد السريران . ورغبردوم فري الدردخل فري شرؤون الدولر  والخرروج  رن ةردودهم  أل مال دذمرهم وانددادهم ل

وقررررر  اإلنكشرراري واهرراجوا  سررراكر  أفنرررديبعررض العيمررراء والمفدرري  برررد الرررةيم  إلررريومودررآمروا  يررى  حلررر  وانضررم 
 فرري ودمررع هررذه الثررور  . لسررابع  مررن  مررره لررم يرردم ا و  م 5124سررن   فرري الجميرر   حلرر  ودوليرر  ابنرر  مةمررد الرابرر  

السريران  إ راد  دم ارديراةوم مرن الميرك الفدري وريبروا  العسكراظور  أياموبعد ذلك بعشر   5129سن   أغسرس
رجا ر  رغرم انفورم وصرمموا  يرى قدير  بإ ومابراهيم إلى  رش الخالف  فخشي رؤساء العصاب  الدي  حلد  من دايرب

سنين  9لجالد وقديوه خندا كما قديوا السيران  ثمان الثاني من قبي  فكانع مد  ةكم  فساروا إلى السراي ومعوم ا
 .سن   12شوور وسن   4و 

  

  (18 )-   ( م1635  -1643) السل ان الغا ي محمد خان الرابب : 

 األرضدرةم صايرا وال دوقر كبيرا وسعوا فري  ولصار سن  وقعع المميك  في الفوضى وصارع الجنود ال 
وسرررى  رردم . منوررا  أدعررسقبررل دررولي السرريران مررراد الرابرر  بررل إلررى  إليرر ورجعررع الةالرر  إلررى مررا وصرريع . ادا فسرر

 ىوكذلك سر .  نوا  قاهدهم السر  سكر ةسين باشا لرف  الةصار وا اضرر و النظام إلى الجنود المةاصر  كنديا 
مدينرر  فوقيررر  سرررن   أمرررامالعررردو  أمررامي العثمررران األسرررولسررربب انورررحام و . هررذا الرررداء العضررال إلرررى الجنرررود البةريرر  

 ...ثاهرون وددابعع الفوضى ثم ثار بآسيا الصارى  .5124

قيض سبةان  ودعرالى الروالي الروحير مةمرد باشرا الشروير بكروبرييي الرذي درولى منصرب الصردار  سرن   أنإلى 
 وأمرر. خيدرا كثيررا  ميراء وقدرل مرنوم إرا ر يرراع  أنمعامير  مرن يريرد  اإلنكشراري فعامرل  5111سرن  هر  5011

لمررا ثبررع لرر  ددخيرر  فرري الدسرراهس والفرردن  !(جمرر  روم بةسررب المرجرر  )  روامبعررد دعيينرر  بدييررل بشررنق برريرررك األ
 ...الداخيي 

 أ ادالدول  في الداخل والخارج ةدى  أ داء حيم  كوبرييي مةمد باشا بل ما لب  يداوم  اإلشكاالعلم دثن و 
خيفرر  ابنرر  كرروبرييي حاده اةمررد  5115  ه بعررد وفادرر  سررن  و . الرردول  أ ررين لوررا سررالف مجرردها وجعيوررا مةدرمرر  فرري

 .باشا 

مةاربر  فري واسردمر  .قردام وةسرن الررأي والدردبيراإل فان  كران مدصرفا بالشرجا   و ألبي  وكان خير خيف   
. الوررا الدولرر  وقرررب حو  أةرروالمررا خامرهررا مررن دضعضرر   أذهررانومةدررى يحيررل مررن  ميررل أوالدولرر  برردون فدررور  أ ررداء

هرذه الديعر  كانرع  أنقيع  نوهحل مر   أماموقاد الجيوش بنفس  و بر نور الرون  لمةارب  النمسا ووض  الةصار 
اضرر كوبرييي اةمد باشا ةاميدوا إلى الدسرييم بشررر خرروج مرن بورا مرن  و, بالمنا    أوروبامشوور  في جمي  

.  5111فعررال فرري سرربدمبر سررن   وأخيوهررالررذخاهر وا األسررية يمسرروم ضرررر درراركين مررا بوررا مررن  أنالجنررود برردون 
رسررال سررد  يالف إفسررعى البابررا جوررده لرردى ميررك فرنسررا ةدررى قبررل ب.. جمعوررا لوررول هررذاأب أوروبرراولررذلك اضرررربع 
لرررم يمكرررن ثرررم   .دةرررع قيررراد  الكونرررع دي كررروليني األلمرررانيينمرررن مةالفيررر   ألرررفو شررررين  وأربعررر جنررردي فرنسررراوي 

مرنوم  رددا وسرميع هرذه الواقعر  بواقعر  سران جودرار نسرب  لكنيسر   األكثررود العردو جنر أمامالثباع من  اإلنكشاري 
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مررا بوررا  أهررمبررين الررررفين معاهررد   أبرمررع أيرراموبعررد  شررر  . لصرريأ ثررم دررم ا. قديمرر  ةصرريع الةرررب بررالدرب منوررا 
برران يكررون لينمسررا  وددسرريم بررالد المجررر بررين الرردولدين العثمانيرر درنسرريفانيا دةررع سررياد  الدولرر   إلقيرريمالجرريش  إخررالء

  . العثماني  م  بداء ةصني نوفيجراد ونوهحل دابعين ليدول  أربع ثال  والياع وليباب العالي 

لروال نصراهأ الروحير  كرولبر  العثمانير  الةررب  يرى الدولر   إ رالن عرادو أ. ثم دعكرحع العالقراع مر  فرنسرا 
وفروض .  5111دجديد المعاهرداع الدديمر  فري سرن  بةكمد  وسياسد  ومعامي  الدول  العيي  باليين والخضوع من 

وبذلك  ادع العالقاع إلى .  السيران سييمان أيامثانيا إلى فرنسا ةق ةماي  بيع المددس كما كان لوا ذلك من 
 .بين الدولدين  صفاهواسابق 

نروبي مرن جمير  الدروحاق السراكنين برالجحء الج ومما حاد ةدود الدولر  ادسرا ا ومنعر  مرن جور  الشرمال خضروع
ولررذلك .  اإلسررالممةمررد الرابرر  برردون ةرررب بررل ةبررا فرري الرردخول فرري ةمررى ةررامي دولرر   السرريرانبررالد روسرريا إلررى 

واسرردمرع الةرررب بررين . نجررده السرريران أبالعثمررانيين ف األكبرررفاسرردنجد ةاكموررا  أوكرررينبولونيررا  يررى واليرر   أغررارع
 .5511الدولدين سجاال إلى سن  

األوروبررري فررري دنظررريم داخييدورررا وددررردم وكانرررع ددررروق ليررردخول ضرررمن المجدمررر  ذاك  إذروسررريا يخرررذ  وكانرررع  
ةير   5195برين اخرذ ورد ةدرى سرن   أخرىالةرب بين الدوحاق والروس من جو  والعثمانيين من جو   عاسدمر ف

 .دم الصيأ بينوم 

 :من جديد  فييناةصار مدين   

وا د اصرم  النمسرا فةاصرر  عساويين قصد  يى النمع جيوش العثمانيين في  د  مواق  اندصر  أنوبعد    
بالمرداف  ولمرا لرم يبرق  يير   سوارهاأوهدم  األمامي  يى كاف  قال وا العثمانيون مد  شورين واسدولى  5191سن  
البابا  إلةاحدى سوبيسكي ميك بولونيا ومندخبي ساكس وبافييرا بجيوشوم بناء  يى أ, المواجم  المدمم  ليفدأ  إال

 5191وفري سربدمبر سرن  . فريوم نرار الدعصرب الرديني  أضررم  همموم لمةاربر  المسريمين ةدرى  ييوم واسدنواض
السرريران مةمررد الرابرر  بددررل الصرردر قررره أمررر مصرررفى باشررا و الصرردر   شيفرراح المسرريةيون بالنصررر وانوررحم جرر

 !. إلى الدسرنريني   برأس  وأرسلاةد رجال ةاشيد  فددي   وأرسلمصرفى باشا 

 مالررر دألبررع كررل مررن النمسررا وبولونيررا والبندقيرر  ورهبنرر   ,فيينررا الدرري لررم دةاصررر بعررد ذلررك   مدينرر نجررا  وبعرد 
هرررذا  أنوالرررذي يررردل  يرررى . لمةوهرررا مرررن العرررالم السياسررري  اإلسرررالمي والبابرررا ومميكررر  روسررريا  يرررى مةاربررر  الدولررر  

هرررذه الدولررر   أةررروالاد وممرررا ح (. الدةرررالف المدررردس ) أن أصرررةاب  أسرررموه            الدةرررالف كررران دينيرررا مةضرررا 
جميرر  الرردول المسرريةي  اردباكررا قررر  العالقرراع بينوررا وبررين فرنسررا بسرربب المناوشرراع البةريرر   أمررامالداهمرر  بمفردهررا 

فران جيروش الميرك سوبيسركي كانرع دوردد برالد الباردان وسرفن البنادقر  . . قراصن  المارب و المسدمر  بين مراكبوا 
م وجررود المراكررب الكافيرر  لصررد هجمرراع سررفن البنادقرر  الدرري كانررع دعححهررا دورردد سررواةل اليونرران وبررالد مرروره ولعررد

 أمرا.  وأثينرااغيرب مردن اليونران ةدرى كورندر   5191اةديرع جيروش البنادقر  فري سرن   مالرر مراكب البابا ورهبنر  
ل اةدرر 5191وفرري سررن   .مدينرر  بررود أمررامجيوشرروا  يررى بررالد المجررر واةديرروا مدينرر  يسررع الواقعرر   فأغررارعالنمسررا 

هرذه الدروى  أمامإلى درج  من الددودر الدول  وصيع و . قيع  نوهحل  أهمواالنمساويون  د  ةصون وقالع شوير  
 .المدألب   ييوا صار معوا الخالم صعبا 
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لجيرروش الباقيرر  مرر  ا وأرسرريوا فرري اآلسرردان الجيرروش الموجررود   عواجررف , وددابعررع النكسرراع  يررى العثمررانيين 
اسرم ) والسرباه اإلنكشراري  أرسرلثرم  .  أل دموهروا  يي  العصيان ولوال فراره إلى بياراد باشا فاشو الصدر سييمان 

 وأمررربددررل الصرردر فيررم يررر برردا مررن ذلررك  األمررريريررب مررن السرريران  لخسرردان وفرردا  ( فرررق مررن الجيرروش العثمانيرر  
 يرى المميكر  العثمانير   خيرفولما لرم يفرد شريها ولرم دعرد السركين  برين الجيروش و . بددي  دسكينا لثور  غضب الجند 

درر الوحير الثاني الداهم مدرام قرره مصررفى بادةراده مر  العيمراء  رحل السريران مةمرد الرابر  فعحلروه ف. من الداخل 
سررن   رديسررمبدرروفي فرري  أنسررن  وخمسرر  اشررور وبدرري فرري العحلرر  إلررى  أربعررينةكررم  إنبعررد . م  5191فرري سررن  

 .أخاهوولوا بعد  حل  . م  5144

  

 (21 )-  ( :م 1681 -1635)السل ان الغا ي سليمان خان الةاني 

ضرراباع المسردمر  لفردأ هذه اإل األ داءواندوح . فوضى  اآلسدان كانع دولى و هو ابن السيران ابراهيم و   
الةصون العثماني  فاةدل النمساويون قالع ارلو ولبا وغيرها واةدل موروحيني البندقي مدين  ليب  من بالد اليونران 

سرردرع مررداهن سررمندري  وقيومبرراح وبياررراد  5199وفرري السررن  الداليرر  أي سررن   5191كافرر  سررواةل دلماسرريا سررن  و 
 .مداهن نيش وودين من بالد الصرب 5194النمساويين ثم فددع الدول  العثماني  في سن   أيديفي 

سرار  و خرل الربالددا األمنم الجيش وساد ااندظمن دةديق كوبرييي مصرفى باشا ثم دمكن الصدر األ ظم 
بينرا كران  5140 داء فاسدرد في قييل من الحمن مداهن نيش وودين وسمندري  وبياراد في سرن  بنفس  لمةارب  األ

الدولرر  وبررذلك  أمررالكالصرررب وديكيرري المجررري يرجرر  اقيرريم درنسرريفانيا إلررى  نالثرراهريسررييم كررراي خرران الدرررم يخضرر  
 إرا ررر لررر  مرررن المجرررد والسرررؤدد بسررربب ضرررعف الررروحراء و ررردم كررروبرييي مصررررفى باشرررا بعرررض مرررا فدددررر  الدو  أ ررراد

ةكرم  أنسرن  بعرد  10دوفي السيران سييمان الثراني  رن غيرر  درب و مرره  5145سن   ووفي يوني.  اإلنكشاري 
 .أخوه ثال  سنواع وثماني  اشور ودولى بعده 

  

 (21  )-  (م1685 -1681)  السل ان الغا ي احمد خان الةاني : 

هرذا السريران برل اقدصررع الةررب  يرى بعرض مناوشراع لريس لورا مرن  أيرامذاع برال فري  أمرورولم دةصرل 
و مرره  5141في فبراير سرن  دوفي ثم . جحير  ساقح  5142البنادق  اةديع في سن   أنشان يذكر غير  األهمي 

 . نياشور ودولى بعده السيران الااحي مصرفى خان الثا 9سنين و  2ةكم  أنسن  قمري  ددريبا بعد  12



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  331  [  
 

  

 (22  )-  (:م1513  -1685) السل ان الغا ي مص فم خان الةاني 

 أيررامبعررد دوليدرر  بثالثرر   أ يررنوكرران مدصررفا بالشررجا   وثبرراع الجررأش ولررذلك . ابررن السرريران مةمررد الرابرر     
 ررد   فسررار إلررى بررالد بولونيررا مسرردعينا بفرسرران الدرروحاق واندصررر  يررى البولررونيين. رغبدرر  فرري قيرراد  الجيرروش بنفسرر  

 جيشفاح السيران فوحا مبينا  يى  5141وبعد ذلك وفي سن   5141ةارب الروس سن   أخرىمراع ومن جو  
  .5141وكران ذلرك فري  سربدمبر سرن  . وبعرد ذلرك ه رحم جريش السريران أمرام النمسراويينساكس في موقعر  اوالش 

 ألهميدوررالفرردأ مينرراء احاق  األكبرررالروسرري بررررس اإلمبرارررور  رراد  . اشررداال السرريران برربالد المجررر إثنرراءوفرري 
 االدصراالعثرم ابدردأع . لمميكد  فدخيوا في خالل سرن  فكانرع الدولر  فري خررر شرديد مرن جودري روسريا والنمسرا 

 العثمانير برين الدولر   أمضريعرويير   باةثراعوبعرد م .ليوصول إلى الصيأ فددخل ميك فرنسا لويس الرابر   شرر 
فدركرع الدولر  برالد المجرر باجمعورا  . 5144يرا معاهرد  كرارلوفدس فري ينراير سرن  والنمسا وروسيا والبندقي  وبولون

قييم  األسرودودناحلع  ن مدين  احاق وفرضدوا لروسيا فصرار لورا برذلك يرد  يرى البةرر . درنسيفانيا لدول  النمسا  واى
قييمري كمينركمدينر   ما كانع  يي  من قبل وردع لمميكر  بولونيرا أضعاف العثماني جوارها ليدول   أهمي وحادع   واى
قييمودناحلع ليبندقي   ن جحير  مورا  نوأوك روي ابود ولي جمع  ددريبرا وادفدرع أدرياديكي بدلماسيا  يى البةر األ واى

 يررى سرربيل ال . العثمانيرر غيرهررا شرريها ليدولرر   أومرر  النمسررا  يررى موادنرر  خمررس و شرررين سررن  وان ال درردف  هرري 
 .مجرد الودي  يى  والالجحي  

الرردول فرري بالدهررا كمررا  أرمرراعوحادع  بأوروبررا أمالكوررا ذه المعاهررد  فدرردع الدولرر  جررحأ لرريس بدييررل مررن وبورر 
 . سيأدي

, ن لرم يكرن صرراة  فضررمنا األوربيرر  إويمكننرا الدرول بران االدفراق قررد درم مرن ذلرك الدرراري  برين جمير  الردول  
وهررو مررا يسررمون  فرري  رررف . يررنوم شرريها فشرريها ثررم ددسرريم بالدهررا ب , أوال العثمانيرر ددرردم الدولرر   أمررام يررى الوقرروف 

وةيولر  مةرل الردين المسريةي  اإلسرالميالمبنير   يرى الخروف مرن اندشرار الردين (  المساالة الشار ية) ر السياس  ب
 . إالليس 

فيررم ع  ليدولرر  ضررالمسرريةي  الضررعيف  الخا األمررميسرردرون خيفرر  غايررادوم مررن الرردفاع  ررن ةدرروق كررانوا مررا  أمررا 
 .  يكن إال ذريع  

هراج ضرده أالمفاسد ومعاقب  المردشين ومن  المظرالم ف إبرالفسار في . رامي مةمد باشا  ثم  ين السيران 
.  األ رراضلمييوم بالرب  إلى الوياج ليسيب والنوب وهدرك  اإلنكشاري  يي   وأثارواالااياع وكثير  دادهم  أرباب

جنود فانضمع إلى الثراهرين و حلروا السريران مصررفى لدمعوم فرق  من ال وأرسلفريبوا  حل  من السيران فامدن  
مكان  بعد  وأقاموادوفي  أنشوور وبدي معحوال إلى  9سنواع و  9ةكم  أنبعد  5101سن   أغسرسالثاني في  

 . أخاه  حل  
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 (23 )- ( : م1531 - 1513) السل ان الغا ي احمد خان الةالس  

 يعمررل  يررى إضررعافروسرريا  ميررك األكبررربررررس ونرر   كرران وفرري ديررك اآل.  ابررن السرريران مةمررد الرابرر وهررو 
( بيرر  جري مةمرد باشرا ) الصردار  درولى لمرا و  . والدول  العثمانير  , وبولونيا ,  من مجاوري  أي السويد  األقوياء

الةررب  يرى روسريا فاشرور  ييورا الةررب وقراد الجيروش بنفسر  وبعرد منراوراع مومر  ةصررع الجيروش  إلثرار مال 
ربمررا ولررو اسرردمر  يرريوم الةصررار قيرريال ل. جنرردي قيصررر روسرريا وخيييدر  كادرينررا  ألررفبررال  قرردرها مرراهدي العثمانير  ال

كادرينرا اسردمالع بيرر  جري  لكرن. هو ومن مع  وانمةع الدول  الروسي  كيي  مرن العرالم السياسري  أسيرااخذ كان 
فخرران الدولرر  ورفرر  , وغاع الثمينرر  كافرر  مررا كرران معوررا مررن الجررواهر الكريمرر  والمصرر وأ ردرر ,  إليوررامةمررد باشررا 

 أخيرررىالرررذي و  5155يوليررر  سرررن  فررري فيكرررحن  الديصرررر لمعاهرررد   بإمضررراءالةصرررار  رررن الديصرررر وجيشررر  مكدفيرررا 
 .بمددضاها مدين  احاق ودعود فيوا بعدم الددخل في شؤون الدوحاق مريدا 

ين بسبب  دم قيام بررس شور ةدى قامع الةرب ثاني  بين الدولدألكن لم دمض  يى هذه المعاهد  بضع  
اع باةثروبعرد م. بدجاردومرا  إلضررارهافري منر  الةررب  وهولنردا إنكيدرراشرور معاهد  فيكرحن فدردخيع  بأةد األكبر
دناحلرع روسريا بمددضراها  مرا و . م  5151فري يونيرو  أدرن بينوما معاهد  جديد  سميع بمعاهد   أمضيعرويي  
 .  ثاور  أويبق لوا  يي  موان   ةدى لم األسود يى البةر  األراضيلوا من 

والنمسرررا وروسررريا واضرررررع الدولررر  العثمانيررر  لدبرررول , وددابعرررع المناوشررراع برررين الدولررر  العثمانيررر  والبنادقررر  
ثرم ةصرل صرراع برين روسريا . كانع في صالأ روسيا الدي قوي ةضورها فري السياسر  األوربير  جديد  اع معاهد

فكررادع . سررواةل بةررر الخررحر الاربيرر   ووبررالد الكرررج  د الدفدرراس و أرمينيرراوالدولرر  العثمانيرر   يررى النفرروذ فرري بررال
ريرب ,   الجيروش العثمانير  اجورمرن  ردم اقدرداره  يرى مو  األكبرردةدرق برررس لالةرب ددوم بين الدول  والرروس و 

ن الربالد ووفق بين الرررفين بران يمديرك كرل منومرا مرا اةدير  مر, يدوسر بينوما فدبل  أنسدان  من سفير فرنسا باآل
الفررس فيرم يدبيروا هرذا الددسريم المرحري  أمرا. 5142بوذه الشرور معاهد  يونيو سن   وأمضيداوقبيع الدولدان بذلك 

صررد م يدمكنرروا مررن لرر وملكررن,  األجانرربقرراموا لمةاربرر   وبشرررفوم والداضرري بضررياع جررحء لرريس بدييررل مررن بالدهررم 
دبريرح وسرا د ذلرك دسرير  مداهن همذان و أهمواقالع  د  مدن و  5141هجماع العثمانيين الذين فدةوا في سن  

لمرا مراع الشراه ولكرن . م5141سرن   أكدروبرشررف فري أواندوع هذه الةرب بالصريأ مر  الشراه  إيرانالفوضى في 
فيرم دجبر  الدولر   أجردادهمرن برالد  أخذدر كل مرا  إلي درد  أناشرف وانفرد روماسب بالميك ريب من الدول  العيي  

سرن   إسردار  فرأ ينوا اإلنكشراري ولعدم ميل السيران إلى الةرب ورغبد  في الصريأ ثرار . بالدها  يى  أغارولذا 
السرريران اةمررد الثالرر  ودنرراحل  ررن  فررأذ نخييفرر  ليمسرريمين  األولالسرريران مةمررود  أخيرر ونررادوا بررابن م  5110

 . شورا   55سن  و  41وكانع مد  ةكم  . الميك بدون معارض  
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  (24 )- ( :م1554 -1531) االولالغا ي محمود خان  السل ان 

بررونرا خييرل صردر يلاالسرم فدرر وكران النفروذ  إالهو ابن السريران مصررفى الثراني  ولمرا درولى لرم يكرن لر  
ةدرى  يرل صربر السريران مرن اسردبداده ودجمورر ةولر   واإلغرراض لألهرواءيولي من يشاء ويعرحل مرن يشراء دبعرا 

اسددب  أنوبعد    . يم  يى ةدوقوم وادفدوا  يى الادر ب  دخيصا من شره فدديوهلدعدي هذا الح  اإلنكشاري رؤساء 
اسرردأنفع الدولرر  الةرررب مرر  مميكر  الفرررس ودايبررع الجيرروش العثمانيرر   يرى جنررود الشرراه روماسررب فرري  ررد   األمرن
 .وقاه  

  وروسرريا ذلك قامررع الةرررب بررين الدولرروكرر. كانررع الةررروب كثيررر  بررين الرردول األوربيرر  نفسرروا وفرري غضررون 
فرنسرا الةررب  يرى  أشرورع أخررىومن جو  . روسيا والنمسا الةرب  يى بولونيا  فأ ينع. بسبب مميك  بولونيا 

اسريم  أنوسرعع لردى البراب العرالي بواسرر  المسريو دي بونفرال الرذي خردم الدولر  بعرد . بولونيرا  نالنمسا دفا ا  ر
ليردفاع  رن اسرددالل بولونيرا الةراجح الةصرين بينورا وبرين  واشدور فيوا باسرم اةمرد باشرا قاهرد الروبجير  السردمالد 

فرنسررا دسرعى وراء الدةرالف مرر   أنالنمسرا  أةسرعولمرا . دايبرع روسريا واةديررع جنودهرا مميكر  بولونيررا و.  روسريا
 أسرر ع, خشيع من ةصول هذا االدفاق الذي يكون نديجدر   ردم نجراح مسرعاها مر  روسريا فري بولونيرا , الدول  
فرري الدأهررب واالسرردعداد لالشرردراك مرر   وأخررذع. 5111فرري سررن   فيينررا معوررا معاهررد   فأبرمررعنسررا فر  إرضرراءفرري 

مررور بعرض قروحاق الدررم مرن  األخيرر إلى روسيا بافددراح الددرال فادخرذع هرذه  وأو حع. روسيا في مةارب  الدول  
. الةرررب  إل ررالن مدجوررين إلررى بررالد الكرررج لمسررا د  الدولرر  ضررد العجررم ةجرر  5111فرري مررارس سررن   أراضرريوا
الصريأ مر   إبرراموهرو مرا ةردا بالدولر  إلرى . مرن الثارور البةرير    رددابكل قواها  يى بالد الدرم واةديع  وأغارع

ولةسررن ةررظ الدولرر  كرران قررد دديررد منصررب الصرردار  رجررل مةنررك اشرردور  . نررادر شرراه لددفرررغ لصررد هجمرراع الررروس
في  أمكن  ين  ن جم  الجيوش ودجويح المعداع ةدى  فيم يافل ررف . بةسن السياس  وهو الةاج مةمد باشا 

 أخرررىومررن جورر   .اإلقيرريم ددرردم الررروس الررذين كررانوا قررد اةديرروا إقيرريم البارردان ودخيرروا  اصررم   إيدررافاقرررب وقررع 
الفرررالخ فاندصرررر   يرررى برررالد البوسرررن  والصررررب و أغرررارع درررياندصررررع الجيررروش العثمانيررر   يرررى جيررروش النمسرررا ال

ث  رجالوم وددودروا إلى جالجالء  نوا داركين في كل موض  قدم  إلىلجؤوا النمساويين المسيمون في الصرب وا
ةدررى  األ رداءواسردمر الةررال  يرى هرذا المنرروال مرن النصرر والفرروح  يرى .  5111مرا وراء نورر الردانوب فرري سرن  

الصريأ الرذي درم اكبرر مسرا د ليوصرول إلرى  األخيررفكران هرذا الفروح . ريبع النمسا الصيأ بواسرر  سرفير فرنسرا 
 ررن مدينرر  بياررراد ومررا  العثمانيرر ددنرراحل النمسررا ليدولرر   أن يررى . م  5114بينومررا وبررين روسرريا فرري سرربدمبر سررن  

بورردم  (ةنرر )روسرريا فدعورردع قيصررردوا  أمررا. الفررالخ بمددضررى معاهررد  بسرراروفدس  لوررا مررن بررالد الصرررب و أ ررري
ببةرر يحاق  أو األسرودسرفن ةربير  أو دجارير  برالبةر  نشاءإوبعدم . قالع ميناء يحاق و دم دجديدها في المسددبل 

والبيردان وسرميع هرذه المعاهرد   األقراليموبان درد ليدول  كل مرا فدةدر  مرن  أجنبي بل دكون دجاردوا  يى مراكب . 
وبررذلك اندوررع هررذه الةرررب باسرردرداد جررحء  ظرريم ممررا فدددرر  الدولرر  مررن ممالكوررا بمددضررى معاهررد  . معاهررد  بياررراد 

 . لوفدسكار 
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البرراب العررالي بضرررور  االدةرراد مرر  السررويد لمةاربرر  روسرريا لررو  إقنرراعوبعررد ذلررك بررذل سررفير فرنسررا جوررده فرري 
روسيا فاقدنعرع  ألوامرببولونيا وجعيوا خاضع  فعال  أودىييةق بوما دبا ا ما  أنهما خوفا من اةدإدعدع  يى 

 . 5120سن   م  السويد مةالف  هجوم ودفاع ضد روسيا في وأبرمع. الدول  

الممنوةررر  ليدجرررار  وفررري هرررذه السرررن  دةصرررل سرررفير فرنسرررا  يرررى دجديرررد االمديررراحاع الدنصررريي  وكافررر  المحايرررا 
 5111وهي  بار   رن معاهرد  سرن   5120الررفان هذه المعاهد الجديد  في  سبدمبر سن   وأمضىالفرنساويين 

مرن ررفر  اسرم  سرعيد ليدردم صرور  المعاهرد   السريران سرفيرا وأرسل. م  بعض دسويالع جديد  لفرنسا ودجاردوا 
بمدررام  الالهررق واإلكرررامإلررى ميررك فرنسررا لررويس الخررامس  شررر مرر  كثيررر مررن الورردايا الثمينرر  فدابيرر  الميررك باالةدفرراء 

 . مرسي  السامي

معر  مرركبين ةرربيين وجمير  مرن المدفعير  الفرنسراويين هدير   أرسرل و واإلجراللو نرد  وددر  شريع  بالدبجيرل 
ليكونوا معيمين في الجيوش العثماني  فيمرنوا الجنود المظفر   يى النظم الجديرد  الدري ادخيورا  األ ظمخييف  من  لي

بدرولي ضربار ألمران , وكران هرذا مرن برداياع الربالء الرذي ددراب  فيمرا بعرد .   لوفوا الشوير في الجيوش الفرنسراوي 
مرررن دس أفكرررار الثرررور  ..نرررب مرررن فرنسررريين وألمررران ممرررا مكرررن المررردربين األجا, فررري نوايررراع الدولررر  دررردريب الجررريش 

 ..والدنظيماع الماسوني  في الجيش العثماني فيما بعد , وحرع األفكار الدومي  , والدمرد  يى الخالف  

ودولررع بعررده  5120سررن   أكدرروبرمررن شررور  40النمسررا فرري  إمبراررروروبعررد ذلررك بدييررل درروفي شررارل السررادس 
لما بين فرنسرا والعاهير   أمالكواا م  بعض الدول  يى مةارب  هذه الميك  واقدسام ابند  ماري  ديريحه فادةدع فرنس

وبسربب . سريرانوا  أركرانالنمسرا وهردم  إذاللوسرعي فرنسرا داهمرا فري . الةاكم  في النمسرا مرن الضرااهن الدديمر  
.  ( ار  ميرك النمسراب ر ةر)  ر موع هذا الميك ةصيع الةرب الشوير  بين فرنسا والنمسا المعروف  في الدراري  بر

فرنسررا ليدولرر   أظورررعولمررا ابدرردأع هررذه الةرررب . الدرري اسرردمرع  ررد  سررنين واندوررع بفرروح ماريرر  دريررحه  يررى فرنسررا 
. واهرررد لرررو ادةررردع معورررا  يرررى مةاربررر  النمسرررا فالعييررر  بواسرررر  سرررفيرها لررردى البررراب العرررالي مرررا يعرررود  ييورررا مرررن ال

بةي  درج  الدول  إلرى مرا كانرع  يير  مرن االدسراع  أمالكوالى و رضع  ييوا اةدالل بالد المجر واسدرجا وا إ
لرم  إن أنورالورا  وأبانرع. روسريا والوقروف فري رريرق ددردموا  الدانوني ويمكنورا بعرد ذلرك مداومر  األولسييمان  أيام

وقررد أثبدررع . درردريجيا ةدررى يخشررى منوررا  يررى وجررود الدولرر   دفعررل ذلررك ددرردمع روسرريا شرريها فشرريها وقويررع شرروكدوا
صررادر  مررن فرنسررا رمعررا فرري نرروال غايدوررا وهرري  أنورراولررو ..  ةية صرركانررع مالةظرراع ذه الهررةرردا  الةدررا أن األ

  ..النمسا  إذالل

وكانرع مرد  ةكمر  . بالارا مرن العمرر سردين سرن   األولدروفي السريران مةمرود  5112سن   رديسمب وفي   
 .وأوروبا  اادس  نراق الدول  بآسي أيام سن  وفي  41
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 (25 )-  ( :م 1555 -1554) السل ان الغا ي لةمان خان الةاني 

 رررين فررري منصرررب ,  يرررى ةسرررب العررراد  الدديمررر   األنصررراري أيررروب أبررريدديرررد السررريف فررري جرررام   أنوبعرررد   
فري  مأموريدر الصدار  العظمى نشانجي  يي باشا بدل مةمد سعيد باشا الذي سربق دعيينر  صردرا بعرد  وددر  مرن 

ولكون السيران كان من  ادد  المرور ليال . اجم   األهاليضده  أهاجةميد ةدى سار في رريق غير ف . فرنسا
دجوالر  بمرا يردكبر  وحيرره  إثنراءسرم  .  أةروالومالر ي  والوقوف  يرى ةديدر   أةوالمدنكرا لدفدد  واألحق في الشوارع 

فري صرةن مرن  رأسر وضر  بددير  جرحاء لر  وب أمرربنفسر   إلير دةدرق مرا نسرب  أنوبعرد  والمفرارمالمظرالم  أنرواعمن 
 .الفض   يى باب السراي  بر  لايره

ةكمرر  الدالهررل مرررا  أيرراميةصرررل فرري  أنبرردون  5111سررن   أكدرروبرفرري   الثالرررثررم درروفي السرريران  ثمرران   
 . شور وخيف  مصرفى الثال  55سنين و  1يسدةق الذكر وكانع مد  ةكم  

  

 (26 )-  ( :م1554  -1555)السل ان الغا ي مص فم خان الةالس 

راغرب باشرا  األولمةبرا لددردم برالده خصوصرا وحيرره  لإلصرالحوكران ميراال  ابن السريران اةمرد الثالر  وهو 
وبعررد مروع هررذا . بعررض الشرؤون بمسرا د  السرريران ودعضريده لر   إصرالحفاخرذ هرذا الرروحير فري . الرذي مرر ذكررره 

قررد دبنررع دوجوررا إمبراروريررا منررذ  وررد  وكانررع روسرريا.وروسرريا  العثمانيرر الةرررب بررين الدولرر   عالرروحير الجييررل نشررب
 .ووضعع برنامجا دوسعيا رموةا نةو الشرق والارب والجنوب , قيصرها بررس الكبر

  األولوهي مندول  بةروفوا من الجحء . قيصر روسيا وصي   وم من بنص نأدي أن دامفي هذا الم ومن المفيد 
 : ودعرينا فكردين هامدين . من داري  جودع باشا 

 .ى  ن الصراع بين الدوى األوربي  في الدرن الساب   شر والثامن  شر األول* 
 .وما حالع إلى اليوم . والثاني   ن األرماع الروسي  الدي لم ددبدل بعد الدياصر  *  
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 :  لخلفائهكبر ب رس اال  يصر روسيا وصية 

 

دكررون مدماديرر   أنالروسرري   لألمرر وينبارري . ددرراد العسرراكر داهمررا إلررى الةرررب  أن يجررب : االولالبنااد   ] * 
وسريي  قوير   واألمرانددخرذ حمرن الصريأ  أنينباري لروسريا  و يرى هرذه الصرور  ...لدألف الةرب  يى ةال  الكفاح 

 .حياد  قودوا ودوسي  منافعوا  ألجلوذلك . يام السيم حمن الةرب أل كذلك و . ليةرب 

وسراهل الممكنر  السردجالب ضربار ليجنرود مرن برين في وقرع الةررب ينباري ادخراذ جمير  ال :البند الةاني *  
العيرم والمعرارف  أربرابوكرذلك فري حمرن الصريأ يدعرين اسردجالب .  أوروبرافي  درورا أكثرالذين هم  واألقوامالميل 
 ...سنوا االروسي  دسدفيد من مناف  ساهر الممالك ومة األم وييحم اال دناء بما يجعل  .أيضا منوم 

وفري  أوروبراوالمصرالأ الجارير  فري  األمرورفري جمير   الدردخلسرنأ الفرصر  ينباري د ام نرد :البند الةالاس * 
 .. .  ألمانياممالك نحا اع و يى الخصوم في . اخدالفادوا ومناح دوا 

الفساد والباضاء والةسد داهما في داخيي  ممالك بولونيا  إلداء ألجلينباي اسدعمال الرشو   : البند الرابب*  
دخل دةدى ندمكن من ال. ببذل المال واكدساب النفوذ في مجيس الةكوم   األم  أ يانواسدمال   .ودفريق كيمدوم 

ينبارري ةينهررذ دخررول ,  األمرر فرري اندخرراب الميررك وبعررد الةصررول  يررى اندخرراب مررن هررو مررن ةررحب روسرريا مررن ديررك 
 أنإلرى  , هناك رويي  العساكر المذكور  مد  بإقام ةمايدوم والدعصب لوم  ألجل ساكر روسيا إلى داخل البالد 

و نرردما دظوررر مخالفرر  فرري ذلررك مررن ررررف الرردول المجرراور  ,  اإلقامرر دةصررل الفرصرر  الدخرراذ وسرريي  دمكننررا مررن 
ثرررم ندرقرررب الفررررم السررردرجاع ,  بولونيرررانداسرررم المخرررالفين فررري ممالرررك  أننرررار الفدنررر  مؤقدرررا ينباررري  إخمررراد فألجرررل

 .لوم  أ ريعالةصم الدي دكون قد 
ثررم نسررعى فرري  اإلمكررانينبارري االسررديالء  يررى بعررض الجورراع مررن ممالررك اسرروج بدرردر  : البنااد الخااامس* 

دعيرن الةررب  أنبوج  دضرر فير  ديرك الدولر  إلرى  إالوال ندوصل إلى ذلك , اغدنام وسيي  السدكمال الباقي منوا 
النفر  داهما بين اسوج الفساد و  إللداءنصرف المسا ي والوم   أنهو  أوالوالذي ييحم ,  يى دول  روسيا ودواجموا 

 .رقب بينوم داهمين باقيين دوالدانمرك بةي  ان يكون االخدالف وال
يدحوجرروا داهمررا مرررن بنرراع العاهيرر  الميكيررر   أنالروسرري   اإلمبراروريررر  األسررر يجرررب  يررى   :البنااد السااادس *
نفوذهم  إجراءبوده الصور  يمكن  إذ. واشدراكوم في المناف   وذلك لدكثير روابر الحوجي  واالدةاد بينوم.  األلماني 

 .منافعنا ومصالةنا  صالأالممالك المذكور  ل أيضايربرون بوذا و  ألمانيافي داخل 
البةريرر  ولوررذه الدولرر  فاهررد   أمورهررافرري  إلينررااةدياجررا  األكثرررهرري الدولرر  ا نكيدررر إدولرر   إن :البنااد السااابب * 

. الدجررار   يررى سرراهر الرردول  أمررردرررجيأ االدفرراق معوررا فرري  فيررذلك مررن الواجررب. حيرراد  قودنررا البةريرر  ل ظيمرر  جرردا 
واسردكمال . وجيرب الرذهب مرن  نردهم إلرى ممالكنرا  إنكيدرراإلرى  األشرياءوسراهر  كاألخشابممالكنا  مةاصيلوبي  

الدجررار  وسررير السررفن فرري  أمرررفيدوسرر  بوررذه الوسرريي  . الررروابر والمناسررباع بررين دجررار ومالةرري الررررفين  أسررباب
 .ممالكنا 
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يندشروا يوما فيوما شماال فري سرواةل بةرر البيريرق وجنوبرا فري سرواةل  أن يى الروسيين  :البند الةامن  *
 . األسودالبةر 
مرن  أنوةي  ان  من الدضرايا المسريم   ,من اسدانبول والوند  اإلمكانينباي الددرب بددر  :البند التاسب  *

ب المددابعر  درار  و الةرر  إةردا فيرذلك مرن الرالحم .  بأسررهاا يةكرم  يرى الردني أنيةكم  يى اسدانبول يمكن  ةديد  
دار  إنشرراءاألسررود شرريها فشرريها وذلررك ألجررل  وينبارري ضرربر البةررر.  اإليرانيرر مرر  الدولرر  العثمانيرر  ودررار  مرر  الدولرر  

وليدعجيرررل . موقررر  لةصرررول المدصرررود أهرررم  ألنررر , يضرررا أواالسرررديالء  يرررى بةرررر البيريرررق . صررنا اع بةريررر  فيررر  
دجررار  الممالررك  إ رراد وربمررا نرردمكن مررن , لنرردمكن مررن الوصررول إلررى خيرري  البصررر   إيررران ل بررحوال دولرر  بضررعف برر

وبورذه الوسريي  .  الدري هري بمثابر  مخرحن ليردنيا, والوصرول منورا إلرى برالد الونرد , الشرقي  الدديم  إلى بالد الشام 
 . إنكيدرانسداني  ن ذهب 

,   ( النمسررررا) صررررول  يررررى االدفرررراق واالدةرررراد مرررر  دولرررر  اوسرررردريا ينبارررري االهدمررررام بالة  :البنااااد العاشاااار *
مرن النفروذ فري  درمر  إلير من جور  مرا  إليواالدول  المشار  أفكار دبولوالمةافظ   يى ذلك ومن الالحم الدظاهر ب

مررا.  ألمانيرراالمسررددبل فرري بررالد  . لوررا  ألمانيررانسررعى فرري دةريررك ةسررد و ررداو  سرراهر ةكررام  أنبارنررا فينبارري لنررا  واى
نرروع ةمايرر  ليرردول  إجررراءومررن الررالحم . ضرردها ودةريررك كررل مررنوم لريررب االسرردعان  واالسرردمداد مررن دولرر  روسرريا 

 . ا فيوا الةكم  يى ديك الدول في المسددبلنالمذكور  بصور  يدسنى ل
دهم مررن قرعرر  ابعرراى و  األدررراكينبارري دةررريض العاهيرر  المالكرر  فرري اوسرردريا  يررى ررررد  :البنااد الحااادي لشاار *

نسرير  أن يينرا .  وةينمرا نسردولي  يرى اسردانبول( األراضي العثماني   يى سواةل غرب بةرر مرمرر  )  يومييالر 
 األمراكنةص  صاير  مرن  بإ راهوانسكن ةسدها ومراقبدوا لنا  أو, الدديم   يى دول  اوسدريا ةربا  أوروبادول 

 .دها وبعده نسعى بنحع هذه الةص  من ي. من قبل  أخذناهاالدي نكون قد 
نسرردميل لجودنررا جميرر  المسرريةيين الررذين هررم مررن مررذهب الررروم المنكرررين  أنينبارري   :البنااد الةاااني لشاار* 

أتباااع المااذهب  ) بولونيررارياسرر  البابررا الروةيرر  والمندشرررين فرري بررالد المجررر والممالررك العثمانيرر  فرري جنرروبي ممالررك 
رياسر   إةردا ومرن الرالحم قبرل كرل شريء . لورم دولر  روسريا مرجعرا ومعينرا  ن مرنونجعيوم يدخذو ( االرةوذوكسي 

كثيررين  أصردقاءفنسعى بوذه الواسر  الكدسراب .  نوع نفوذ وةكوم  رهباني   ييوم إجراءمذهبي  ةدى ندمكن من 
 . أ داهناذوي غير  نسدعين بوم في والي  كل من 

ن مةكررومين بولونيررو وال, مايرروبين  واإليرانيررون, ةينمررا يصرربأ االسرروجيون مدشررددين  : البنااد الةالااس لشاار* 
 األسررودةينهررذ نجمرر  معسرركرادنا فرري مةررل واةررد مرر  المةافظرر   يررى البةررر  أيضررا. والممالررك العثمانيرر  مضرربور  
بيننررا ثررم  بأسررهالدولرر  فرنسررا كيفير  مداسررم  ةكومراع الرردنيا  أوالو نرد ذلررك نظورر . وبةرر البيريررق بدودنرا البةريرر  

كرل منومرا  يرى ةرد  بصرور  خفير  جردا لدبرول  إليومراالردولدين المشرار  ويعرض ذلك  يى كل مرن . لدول  اوسدريا
نجعررل مررن كرران أن و . فعنررد ذلررك ينبارري مرردارا  واةدرررام كررل منومررا ,  إةررداهماددبررل أن ذلررك وةيرر  انرر  ال بررد مررن 

و دكررون روسرريا ةينهررذ قررد ضرربرع جميرر  الممالررك  .برراألخرى يدنكيررل لمنومررا قررابال بمررا  رضررناه  ييومررا واسررر  
 .دول  بديع في الميدان من الدولدين المذكوردين  أي كل فيما بعد نندور و ن أنا نيسول  يي ذلك  ند. رقي  الش
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ددبرل بمرا  رضرد   ييومرا  لرم إليومراكرال مرن الردولدين المشرار  أن يى فررض المةرال  :البند الرابب لشر*  
 أنوق  ذلك فال برد  فإذا. والخالف بينوما صرف لمراقب  ما يةد  من النحاع ند أنفينباي ةينهذ لروسيا . روسيا 

دندظررر الفرصرر  العظيمرر  ودسرروق ةرراال  سرركرها  أنوفرري ذلررك الوقررع يجررب  يررى روسرريا . يةصررل دعررب ليررررفين 
 مرن بةرر احاق  أةدهمامن السفن أسرولين ثم دخرج . فدوجم في ديك الجواع .  ألمانيا يى  بأول أوال ينالمجدمع

والثررراني مرررن ليمررران خيررري  ارخانكرررل الكاهنررر  فررري البةرررر . المدنو ررر   األناضرررول امأقرررو مرررن  ,نا  سررراكر ةيررر  يةدشرررد 
المردرب فري  األسررولوالبةر المةير الشمالي مر   األبيضفدسير هذه السفن ودمر في البةر . المدجمد الشمالي 

وبمرا .  بةالوراذاك مشراول إذفانورا دكرون  ألمانيرا وأمرا. ودوجرم  يرى سرواةل فرنسرا . وبةر البيريق  األسودالبةر 
ددخل دةع االندياد بسوول  وبدون  أوروبافالدرع  الدي دبدى من .  ذكرناه دصبأ المميكدان المذكوردان مايوبدين 

 . اا ه.[ قابي  ليفدأ والدسخير أوروبامةارب  ودصير جمي  قرع  
****** 

الفريدران بنراء  يرى دوسرر م دورادن  5114وفري يونيرو سرن  .  وبعد اشدعال المعارك بين الرروس والعثمرانيين
ر الدررم وةرير  المالةر  لسرفن روسريا الدجارير  فري البةرر اكادرين  اال دراف باسرددالل ددر مندوبريب  ثم النمسا  
ولما لم ددبل الدول  هرذه الشررور انفرض الجمر   يرى غيرر جردوى ثرم مردع  .ثماني  وجمي  بةار الدول  الع األسود

بةدروق الدولرر   إجةافررا أكثررو ريبررع كادرينر  بيسرران منردوبوا ريبرراع   ر ثانيرالموادنر  سربع  اشررور واجدمر  المررؤدم
 : وكان من ديك الشرور  5111نوفمبر سن   51بوا بالغا نواهيا  وأرسيع

 ...( ثماني  في بالد الدول  الع األرثوذكسيينيكون لروسيا ةق ةماي  جمي  المسيةيين  أن: سابعا ) 

كادرينرر  مررا كانررع دظررن قبررول الدولرر  لوررا بررل جعيدوررا رريدرر  السرردمرار  أنالشرررور ديررك يظوررر ليمريرر   يررى و 
ليجيرروش باسرردهناف الددررال بكررل شررد  خصوصررا فرري  أوامرهررا وأصرردرع ,العثمانيرر  ولررذلك رفضرردوا الدولرر  . الةرررب 

 . د  هحاهم بالد الرون  فانوحم الروس 

سع  شر  سرن  وثمانير  شروور  وبياع مد  ةكم  5112ثم دوفي السيران مصرفى الثال  في  يناير سن  
 .  و الدكاياكان  ادال مةبا ليخير ول   د  مآثر خيري  كالمدارس ذكر أن  و 

  
 (25  )-  ( :م  1538 -1554) االول السل ان الغا ي لبد الحميد خان 

مصررفى الثالرر  مةجروحا فري سررايد  كمررا  أخير قضرى مررد  ةكرم وكران قرد .  ابرن السريران اةمرد الثالرر وهرو 
 .   العاد  جرع ب

مصرفى  أيام أواخرهال لرد ما فددد  من االسم والشرف في اكانع روسيا دسدعد اسدعدادا ه وفي أول  وده 
وبعررد  ررد  . ..  األ ظررممعسرركر الصرردر جيوشرروا إلررى  عو حةفرر إال 5112ولررم يررأع شررور يونيررو سررن  . الثالرر  

منردوبين لالدفراق  يرى  درد الصريأ  إلير  رسرلوأ, ريب الصدر من رومانحوف الموادن  ودوقيف الددال اندصاراع 
ع روييرر  بررين الررررفين قبررل ةادثرراوبعررد م. وقبررول الشرررور الدرري رفضرردوا الدولرر   نررد اجدمرراع مررؤدمر بوخارسررع 

ودعدبرر ,  وهي مكونر  مرن ثمانير  و شررين بنردا 1554المعاهد  التي تم االتفاق لليها في  يوليو سنة الصدر 
 :لدول  العثماني  بداي  الدالهل  يى انويار ا
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 براألمورفيمرا يدعيرق  يريوم  ثماني م  ةفظ سياد  الدول  الع -قوبان  بسارابيا و اسددالل ددار الدرم و أهموا 
ورد . الدي اةديدوا روسيا إلى خان الدرم مرا  ردا قيعدري كرريش ويكري قيعر   واألقاليمودسييم كاف  البالد   -الديني  

وان  -بعرض المنرارقمنكريل وجحاهر الروم مرا  ردا  البادان وبالد الكرج و الخ والففي الدول   أمالكما اخذ من 
وان يكررون ليمراكررب الروسرري   –فرري المعاهررداع والمةرررراع الرسررمي   هبررادي شرراروسرريا لدررب  إمبراررروريعرررى إلررى 

 . والبةر المدوسر  األسودةري  المالة  في البةر 

يكون لها حق حماية جميب المسيحيين التابعين للمذهب و  باآلستانةوان تبني روسيا كنيسة بقسم بيرا 
 .وغير ذلك ...  -وان تكون كافة المعاهدات السابقة الغية  –من رلايا الدولة  االرةوذكسي

سرربب هررذه الةرررب الدرري  ررادع  يررى الدولرر  وهرري ومررن الاريررب انرر  لررم يررذكر شرريء فيوررا  ررن مميكرر  بولونيررا 
 . العواقب   بأوخم

 ألرفالدول  ددف  إلرى روسريا مبير  خمسر   شرر  أن أةدهماعاهد  بندان سريان جاء في إلى هذه الم وأضيف
 . 5111وسررن   5111وسررن   5111ينرراير سررن   أولمدسرراوي  فرري  أقسرراركرريس بصررف  غرامرر  ةربيرر   يررى ثالثرر  

 .منوا  أسرولوادددم لروسيا المسا داع المددضي  ليجالء  ما اةديد  من جحاهر الروم وسةب  أنواوفي الثاني 

 !!!. وكانع هذه أول مر  ددف  في  الدول  العثماني  الجحي  لدول  أخرى 

ندرال  رن (   معاهد  قينرا رجر) الدي د يع معاهد  ديك النم  ومن المفيد اإلرالع  يى بعض البنود  من 
 :من داري  جودع باشا األولدرجم  الجحء 

ومخاصرم  قررد مةرري  ودولرر  روسريا مررن  ررداو ثمانيرر  كرل مررا سربق وقو رر  بررين الدولر  الع : االولاامالماااد  *  
لررى و مررن اآلن  وأحيررل جراهورراوالدعرردياع الدرري صررار الشررروع فرري اسرردعمالوا  األضررراروكررل .  األبررداى مررن الررررفين  واى

بررل صررار . وال يجررري بعررد اآلن وال فرري وقررع مررا انددررام .  األبرردبرراآلالع الةربيرر  وبايرهررا صررارع نسرريا منسرريا إلررى 
بل يرا ى ويصان من رررف الومرايوني ومرن رررف  . وضا  ن العدوان بوج  ال يعدري  الداير الصيأ برا وبةرا
مررن االدفررراق وةيفاهوررا  إليورراوكررذلك يةفررظ ويصرران مررا جرررى دمويرررده مرر  ميكرر  روسرريا المشررار . خيفرراهي االماجررد 

كمرال الدقر  واالهدمرام ودكرون ودسدمر هذه المواد جارير  ومعدبرر  ب.  والمواال  الصافي  المؤبد  والسالم  من الدايير
مالكوما وبين ر ايا الررفين بةي  ال ددر  فيمرا بعرد ضردي  أقضي  المواال  مر ي  بوذه الصور  بين الدولدين وفي 

 ..واألضرارالباضاء  أنواعبين الفريدين ال سرا وال جورا وال نوع من 

  روسريا ولسراهر ر اياهرا بحيرار  الدردس دعرى الرخص  الدامر  لرهبران دولر:   الةامنةومما جاء في الماد  * 
الجحيررر   أنرررواعالدررري دسررردةق الحيرررار  وال يدكيرررف المسرررافرون وال السررراهةون لررردف  نررروع مرررن  األمررراكنالشرررريف وسررراهر 

 .أالمرراكن الرريررق ال فرري الدرردس الشررريف وال فرري سرراهر  إثنرراءوال يريررب ذلررك مررنوم .  أصررال (الويركررو) والخررراج و
والرذين يديمرون مرنوم . الرريق الدي دعرى إلرى ر ايرا سراهر الردول  أوامروج  الالهق م  ودعرى لوم الفرماناع بال

برررل دصرررير ةمرررايدوم  . يةصرررل لورررم دعررررض ومداخيررر  بوجررر  مرررن الوجررروه أندولدررري العييررر  ال يمكرررن  أراضررريفررري 
 .الشريع    أةكاموصياندوم دماما بمددضى قو  
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 أودبنى كنيس   يى الرريق العام فرى مةير  برك  أنسيا يجوح لدول  رو   : الماد  الرابعة لشر وجاء في * 
الكنيسر  هري كنيسر  العروام ودسرمى  ههذ. غيي في جو  غير  غير الكنيس  المخصوص  قياسا  يي ساهر الدول 

 .ودكون أمين  من كل دعرض األبدصيان  سفير دول  روسيا إلى  دوسوغرن  ودكون دةع  كنيس 

  :الماد  السادسة لشر  وجاء في * 

وال يمنب قر  إلجراهواوال يةصل ممانع   كاألولالديان  المسيةي  دكون من كل الوجوه ةر  : ثانيا  -
 . كنائس جديد  وال ترميم الكنائس القديمة إحداس
بايرر ةرق  المرأخوذ وخرودين وفري سراهر المواضر   الموجود  ضرمن داهرر  ابراهرل واألمالك األراضي: ثالثا  -

 . فوذه جميعا درد ليمرسومين المعبر  نوم اآلن بالر ايا  األشخاموبساهر  ألدير باالمدعيد  من الدديم 

 . ... يكون لجمالة الرهبان االلتبار بما يناسبهم من االمتيا  : رابعا -

دعيررين الجحيررر   أمرررربعررد اندضررراء هررذه المويررر  ددعوررد دولدنرررا العييرر  بمعررراميدوم بررالمروء  الكييررر  فرري : ثامنررا  -
جرحيدوم بواسرر  مبعروثيوم مرر  فري كرل سرندين وبعرد  دأدي ويصير  اإلمكاناهوا الجييل  يى قدر ودةافظ  يى سخ

ةراكم وال يررالبون بشريء مرا مرن  أوكاهنرا مرن كران مرن باشرا  أصالهذه الجحي  بدماموا فال يدعرض لوم اةد  أداء
سيرن   أيامبوا في الحمن السعيد بل يكونون مدمدعين باالمدياحاع الدي دمدعوا  .اقدراةاع الضراهب بأي اسم كانع

 .السيران مةمد خان الراب   األمجدجدي 

 رمصرريةدك دايدرريم مررن ررفرر  وكرريال لرردى دولدرري العييرر  باسررم  أنهررذه الةكومرراع  ألمررراءداسررعا يرررخم   -
 الميرك أمرورالرذين كرانوا يدعرارون رؤير  ( الدبوكدخرداياع )ويكون هؤالء الروكالء نصرارى مرن مير  الرروم بردال  رن 

ودجري في ةدوم من جانرب دولدري العيير  المعامير  بكمرال المرروء  وينرالون مرا يسردةدون  بةسرب قوا رد الميرل أي 
 .يكونون معدبرين ومن كل دعرض يمنين ومصانين  أنوم

روسررريا بررران  إمبراروريررر لدولررر  العييررر  إلرررى سرررفراء  دعررررى الرخصررر  ودةصرررل الموافدررر  مرررن جانرررب:  اشررررا  -
ء فيمرررا يدعيرررق بصررريان  ومسرررا د  الةكرررومدين المرررذكوردين وددعورررد الدولررر  العييررر  بر ايررر  مرررا يدرررذاكروا  نرررد االقدضرررا

 .   يعرض  سفراء روسيا من المواد بةسب ا دبار الصداق  الالهد  بالدولدين 

 :الماد  العشرون وجاء في  * 
 5100ي  سرن  وبين ةسرن باشرا مةرافظ يجرو بدرار  يدوليسدو بةسب مفووم السنداع الدي  ددع بين الةاكم 

   .  لألبدإلى دول  روسيا  األولىهجري  خصصع قيع  يحاق بةدودها  5500ميالدي  وسن  

 :الماد  الةالةة والعشرون  وجاء في  * 
بةسب مضمون المراد  السرابد  بران دشرمل برالعفو جمير  الرذين صردرع مرنوم  أيضاودولدي العيي  ددعود ... 

 رن اخرذ الويركرو  رن الصربيان و  األبرد إلريدكرف يردها  أنداد المةارب  و امد أثناءالعيي  في  دولديةركاع ضد 
البناع و  ن ريب أي نوع كان من الجحي  وان  ما  ردا الرذين لورم دعيرق بورا مرن الدرديم ال درد ي  يري فررد واةرد 

ضبروا  وساهر االسدةكاماع الدي يراضجمي  األ أخرىددرك مر   وأنوامن الرواهف المذكور  بكون  من ر اياها 
وكناهس الديان   أدير ال ددعرض وال دجري دضييدا  يى  وأنواالكرجيون والمكريون لةكومدوم ولمةافظدوم المريد  

بوج  ما وال دمنر  دررميم الدرديم وال بنراء الجديرد منورا وبرأن دمنر  باشرا جيردر وجمير  رؤسراء الجيروش والضربار مرن 
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ضا دوامذكور  والكناهس ال األدير  ألموالالدعرض بأي داع كان  وال ددعرض دول  روسريا ليرواهرف المرذكور  وال  واى
  .من ر ايا دولدي العيي   ألنوم أمورهمدددخل في 
مرن أي درجر  وردبر  كرانوا  إنرا الةررب مرن ذكرور و  أسررىجمي  : الماد  الخمسة والعشرون وجاء في * 

فرري دولدرري العييرر   بررإراددومن المةمرردي ما رردا المسرريةيين الررذين دخيرروا فرري الرردي أورررانوميسرررةون و يررردون الررى 
روسرريا وهكررذا كيرر  بعررد مبادلرر  الدصررديق  يررى  أراضرريوجررودهم فرري  أثنرراءفرري  بررإراددوموالمسرريمين الررذين دنصررروا 

وكذلك جمي  المسيةيين الرذين وقعروا . وبال  وض وباير فدي   أصالصكوك هذه العود  المبارك  ةاال بال  ذر 
الكرررجيين كافرر  بررال اسرردثناء  المرروره والجحاهررر و أهرراليمررن  افالقيررين و بارردانيين و و بولررونيين فرري االسرردرقاق مررن 

يعددررون بررال ثمررن وبايرررر  رروض وكررذلك الررذين اسررردرقوا مررن ر ايررا روسرريا ووجررردوا فرري ممررالكي المةروسرر  يصرررير 
ذه الصرور  بور أيضرا األمروردسييموم وردهم إلى مروارنوم وذلرك بعرد انعدراد المصرالة  المباركر  وكرذلك دجرري هرذه 

 .  ينوا في ةق ر ايا دولدي العيي 

 :الماد  الةامنة و العشرون وجاء في * 
من ررفي  إليوماقد فوض  فرومان جو دول  روسيا بدروقونع  لفيدمار شا و األ ظمالصدر  أنوبما  ... 

ركرر  المنعدررد  دمويررد  دررود و وررود  وررد  الصرريأ المبا أمررر إليورراروسرريا المشررار  إمبراروريرر الومررايوني ومررن ررررف 
مارشرال  فيد و األ ظممن ررف الصدر  إمضاؤهافي العود  المذكور  يصير  المسررفجمي  مواد الصيأ المؤبد 

ليدصديق كما لو كانع جرع بةضورهما والمواد المنعدد  الدري دموردع وصرار الو رد بورا درا رى  بأخدامواوخدموا 
ب منروقورا وال يفعرل شريء مخرالف لورا قرعيرا ويةررر فري مرا ا  قوي  بدون داييرر وال دبرديل ودجرري بالدقر  بةسر

 إليومررا شررارالفيررد مارشررال الم و األ ظررمالمررواد المررذكور  الدرري ددررررع وجرررى الدصررديق  ييوررا مررن ررررف الصرردر 
 ....  ابخادميومسندان ممضيان بامضاهوما ومخدومان 

  :الخاتمة وجاء في *  

ور  من الصريأ و الصرالح المبررل ليةررب و الكفراح يكرون ما جري دةديده و دمويده بةسب المواد المذك إن
 ...و كذلك شرر الماددين المةرردين  ... مدررا و معدبرا من بعد اآلن 

 
 :ذكر ماددان في خادم  العود   

 ألرفكانرع دعوردع بدأدير  خمسر   شرر  ثمانير ددضمن المصاريف الةربي  وذلك الن الدول  الع إةداهما** 
 .ال  سنين يدف  منوا في كل سن  قسر وهو خمس  يالف كيس كيس لروسيا في مد  ث

دأييرردا لمررا هررو مررذكور فرري المرراد  السررابع   شررر  مررن  األبرريضوالمرراد  الثانيرر  سررر   دخييرر  جحاهررر البةررر ** 
وان كران مشردررا فري المراد  المرذكور  انر  يخررج فري  األبريضروسريا الموجرود فري البةرر  وأسرولالعود  المذكور  

 . !!!اندوى .  أمكنقبل المد  المذكور  إذا  بإخراج اشور فدول  روسيا قد دعودع  مد  ثالث 
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مميكرر  اسرروج ومةوهررا مررن العررالم السياسرري  إذاللبعررد  أمانيوررا أقرروىوبررذلك اندوررع هررذه الةرررب ونالررع روسرريا 
ودجحهر  معظمورا  وهي رمس يثار مميك  بولونيا من الوجود كيي  ددريبا. ددريبا بةصرها ضمن ةدودها الربيعي  

وقبيدوررا النمسررا فرري  5114فبرايررر سررن   1بينوررا وبررين النمسررا وبروسرريا بمددضررى معاهررد  بررين روسرريا وبروسرريا فرري 
والن مرررن الةرررواجح الثالثررر  وبرررذلك سررردر الةررراجحان األ 5114سررربدمبر سرررن   59لميرررك بولونيرررا فررري  وأ ينرررعابريرررل 

  . ثماني  ج  كل قواها لمكافة  الدول  العدو  أن وأمكنوا أوروباالةاهي  بين دددم روسيا من جو  

 :استيالء روسيا للم بالد القرم  

الداخيير  بورا و بالدرالي البدال ورا وضرموا  اعالمشراغب إليجراددب  رجالوا فري برالد الدررم  فأخذعروسيا  أما 
دولرع كرراي الرذي  مأميرهةدى  حلوا  األهاليالدساهس ونشر الفدن بين  إلداءو ما حالع مسدمر  في . أمالكواالى 

جنردي كرانوا مندظررين  ألرفبسربعين  ديك البالدروسيا اةديع و   قينا رجبمددضى نصوم معاهد   األهالياندخب  
 يررى الةرردود لوررذه الاايرر  فرردم لوررا مدصرردها الررذي كانررع دسررعى وراءه مررن مررد  وهررو امرردالك كافرر  سررواةل البةررر 

 أنظارهرالكرن ةولرع . الةرب  يى روسريا  إشوار رادعوأفواجع الدول   5111الشمالي  في غضون سن   األسود
مشررور   ععرردم اسرردعداد الدولرر  وقرردردوا فرري ذاك الوقررع  يررى مداومرر  روسرريا فبيررلثانيررا  ررن الةرررب بمسررا ي فرنسررا 

 إاللكرن لرم يكرن قصرد روسريا ومسرا ديوا . م  5112فرنسا واال دراف بضم الدرم لروسيا وا درفع بذلك في سن  
. جواسيسوم إلى بالد اليونان وواليدي الفالخ من الباردان لدويري  المسريةيين  يرى الدولر   وأرسيوا, اندشاب الددال 

لوررا الداهررد بررودمكين  وأقررامواةدفررال حاهررد  بأبورر م سرراةع كادرينرر  فرري الرربالد الجنوبيرر  وبررالد الدرررم  5191فرري سررن  و 
. ددصررد مةاربدوررا ثانيررا  أنوررا ةرروالاألفعيمررع الدولرر  مررن كررل هررذه (  بيحنررر رريررق : ) نصررر كدررب  ييوررا  أقررواس
 أ ينررعكانررع النمسررا  األثنرراءوفرري هررذه  . .  أ ررداهواالةرررب قبررل دمررام اسرردعداد  بررإ النهرري المبررادر   أرادعولررذلك 

الثراني االسرديالء  يرى مدينر  بيارراد فعراد بالخيبر   يوسرف إمبرارورهراوةاول . الةرب  يى الدول  مسا د  لروسيا 
ثم بعد ذلرك بدييرل دروفي السريران . الجيش العثماني واندصر  يي  نصرا مبينا أثره  اقدفى ةي ردمسوا إلى مدين  

 51سرن  ومرد  ةكمر   11بالارا مرن العمرر  5194ابريل سن   9ه  5401رجب سن   54في  األول بد الةميد 
 . سن  وثماني  شوور ودولى بعده سييم الثال 

*********** 

 

 (23  )-   ( : م 1315  -1538) خان الةالس السل ان الغا ي سليم 

ورةى الةرب داهر  فبرذل جورده فري ددوير  , دولى وجو السياس  مكفور . ابن السيران مصرفى الثال  وهو 
رسالالجيوش  وفري هرذه . الجنرود وغرادر كثيرر مرنوم مراكرحهم س كان قد اسدولى  يىألكن الي. المؤن والذخاهر  واى

الةربير  وضرما جيوشروما لبعضروما فاسردظورا  األ مراللجيروش النمسراوي  فري السن  ادةد الداهد الروسي مر  قاهرد ا
 م اسدولى الروس  يى مدين  بندر الةصين  واةديوا معظم بالد الفالخ و 5194 يى العثمانيين في سبدمبر سن  

لرو و . يم فكانرع الدولر  فري خررر  ظر .بسارابيا ودخل النمساويون مدين  بياراد وفدةوا برالد الصررب    البادان و
م  5140يوسرف سرن   اإلمبراررورلكرن مرن ةسرن ةظورا دروفي  أمالكورااسدمر ادةاد النمسا وروسيا لفددع اغيب 
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. وفرا مرن امدرداد لوبورا خوخيف  ليوبولد الثاني فشايد  الثور  الفرنسي  الدي قامع  يى الميك لرويس السرادس  شرر 
 لنمسا بالد الصرب ومدين  بيارراد وجمير  فدوةادورا ددريبراا إليواوردع  ثماني الع في مصالة  الدول النمسا وسعع 

. 

ثرررم   .روسررريا لرررم ددبررر  النمسرررا ةييفدورررا فررري رريرررق الصررريأ برررل اسررردمرع  يرررى مةاربررر  الدولررر  بمفردهرررا أن إال
دمديررك  أن يررى  5144دررم الصرريأ بررين الررررفين فرري سررن  و  ابررين الدولرر  وروسرري وهولنررداوبروسرريا  إنكيدرررادوسرررع 

دينسردر بةير  يكرون  الواقع  بين نوري بروج و األقاليم بسارابيا و م نواهيا وجحء من بالد الدوبان وروسيا بالد الدر 
 وأمضرريع.  ررن مدينرر  اوحي اودشرراكوف ثمانيرر  وددنرراحل لوررا الدولرر  الع, فاصررال بررين المميكدررين  األخيرررهررذا النوررر 

 . إليوا ييوا اسم هذه المدين  نسب   أريقبذلك معاهد  في مدين  ياش 

داخييدوررا وخصوصررا العسرركري  والبةريرر   إصررالحالدولرر  فرري  أخررذعالصرريأ مرر  النمسررا وروسرريا  إدمرراموبعررد  
 أوروبرا فريانا  اما وكان من الشبان الذين درسوا رفعين اةد المددربين من السيران واسم  كوشك ةسين باشا قب

مرن السرويد وفرنسرا لصرب المرداف  اسدةضرر  رددا  ظيمرا مرن مورر  الموندسرين فخوادر  أ إةدى وحوج  السيران. 
البرارون دي دروع المجرري ودررجم  أسسروامدرس  البةرير  ومدرسر  الروبجير  الدري  وأصيأ, في معامل الروبخان  

إلى مدرس  الروبجي  مكدبر  جمر  فيورا  وأضاف. لدالمذدوا مؤلفاع المعيم فوبان الفرنساوي في فن االسدةكاماع 
 و.العيرروم العصررري  دررام فرري  إرررالعةديثرر  والرياضررياع لدكررون الدالمررذ   يررى مررا كدررب فرري الفنررون الةربيرر  ال أهررم

فرق  مندظم   أولفأنشأ ,  األوروبيوض  نظاما ليجنود المشا  وشرع في دنسيق فرق جديد  وددريبوا  يى النظام 
 حإنكييروسرمي  اإلسرالميدخل فري الردين  إنكييحيجندي دةع قياد  ضابر  5100وجعل  ددها  5141في سن  

  . اإلنكشاري مصرفى وكان الدصد من درديب العساكر النظامي  االسداناء بوم  ن جنود 

 إ النالداهد الشوير بالمسير إلى مصر لفدةوا باير  الجمووري  الفرنساوي  بونابرع أمرع 5149وفي سن  
الدصرد  وكران إةبارر  فدسرعى فري إنكيدرراةدرى ال دعيرم بر   األمرربكدمران هرذا  وأوصرد  ثماني ةرب  يى الدول  الع
الدري اظورر  األهرامالمماليك واقع   أمراءوةصيع بين  وبين . من مصر إلى الوند  اإلنكييحمن  من  مرور دجار  

 أمرامددودرروا . برذلوا وسرعوم فري الردفاع  رن مصرر  أنوبعرد . الفرنسراويين  أدهرشفيوا المماليك مرن الشرجا   مرا 
بورا انر  لرم يرأع لفردأ مصرر برل انر  ةييرف  أ يرن أنش  مدين  الداهر  بعرد المداف  الفرنساوي  فدخل بونابرع وجيو 

 نررد بعررد ذلررك  اإلنكييررح ح ررمكمررا ,  أوامرررهلدوريررد سرريرد  ومةاربرر  المماليررك العاصررين  وأنرر  أدررى. البرراب العررالي 
 .  5994دخولوم مصر سن  

الشروير  اإلنكييرحيالبةرر  أميررقيرر البةرير  الدري دمرر فيورا نيسرن  أبيلكن لم ييب  ان وصي  خبر واقع   و 
,  يررى البةررر المدوسررر اإلنكييررحودسرريرن .  5149سررن   أغسرررسجميرر  المراكررب والسررفن الةربيرر  الفرنسرراوي  فرري 

 أخرذعبراةدالل الفرنسراويين الدررر المصرري ثمانير  ولما  يمع الدولر  الع  . المواصالع بين  وبين فرنساوا وقرع
كانع مرمهن  البال من جو  النمسا وروسيا اليدين كاندرا مشردايدين بمةاربر   واوأنفي االسدعداد لمةاربدوم السيما 

إلى بالدهم فدفل  روشوم كما ةصل ليويس السادس الثور  الفرنسي  الجمووري  الفرنساوي  خوفا من امدداد مبادئ 
ساويين من مصر الفرن إخراجمسا ددوا  يى  اإلنكييحي  رضع  ييوا الدول   أخرىومن جو  .  شر ميك فرنسا 
رريرق الونرد مرن أن دكرون فري قبضر  دولر  قوير  يمكنورا معاكسردوا  الدولر  برل خوفرا  يرى أمرالكال رغب  في ةفظ 
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وا بمراكبورا الةربير  وانضرمام إمدادهاوكذلك  رضع  ييوا روسيا . مسا ددوا بكل اردياح  ثماني فدبيع الدول  الع
.  5149الةرررب رسرررميا  يررى فرنسرررا فرري سررربدمبر سرررن   وأ ينرررع.  أيضرررافدبيررع  واإلنكييحيررر العثمانيرر   سرررفنإلررى ال
الروسرري  مررن سررفن إلررى مصررر وادررع ال إلرسررالوافرري جمرر  الجيرروش بمدينرر  دمشررق وبجحيررر  رودس الدولرر   وأخررذع
 أبرمرعالعثماني  وذلك بمددضى معاهرد  سفن م  ال األبيضوخرجع إلى البةر  اآلسدان إلى بوغاح  األسودالبةر 

مر   يى  مل ةربي م  ما بين الدول  العيي  وروسي  من العداو  الدديم   ألولالثال  الدي ادفدع بين هذه الدول 
إذا  إالمن يةدل مصرر ال يكرون يمنرا  ييورا  أنولما شعر بونابرع باجدماع الجيوش لمةاربد  دةدق  .  المسدمر 

ثرم ةاصرر . ا يافر ثرم دخرل الرمير   و . فيورذه الردوا ي  رحم بونرابرع  يرى فردأ برالد الشرام. اةدل الدررر السروري 
ابريرل بيار  دةررك جريش  أواهرلوفري . لدريدظ اةمرد باشرا الجرحار قاهرد ةاميدورا لم يدخيوا مدين   كا من جو  البر و 

فرالددى بالعثمرانيين  نرد  إليوراالداهد كييبر لمةاربد  ومنعر  مرن الوصرول  فأرسلمدين   كا  إلنجاددمشق العثماني 
بعرردم النجررراح و ررراد بمرررن بدررري مرررن جيوشررر  إلرررى نرررابييون قرررر  و . ع فدفررررق الجررريش المجدمررر  بونرررابر  وأنجرررده جبررل 
  ال يضرربرقاصرردا فرنسررا خفيرر  مرر  بعررض قررواده ةدررى  اإلسرركندري سررافر بونررابرع مررن  أغسرررسوفرري    .الدرراهر 
 رد   إلير  سرلأر  اإلنكييرحي األميررالوذلرك أن ,  يرى الفرنسراويين األبريضالدرارعون بمرراكبوم سربل البةرر  اإلنكييح

 فررأرادنسرر  مررن الجراهررد الفرنسرراوي  المررذكور بوررا خبررر دايررب النمسرراويين  يررى فرنسررا ووقرروع الفوضررى فرري داخييدوررا 
فبدرري الجرريش الفرنسرراوي . فاررادره داركررا الداهررد كييبررر وكرريال  نرر ..  إليرر السرردمال  الخرروارر  إليوررابونررابرع الرجرروع 

مرن  األخبرارمجررد  أوبالمردد  إلير  درأدي أولعثمانيين  يى الثاور وا اإلنكييحبمصر بدون مراكب دةمي  من نحول 
هررذا العرردد  أنوظوررر . بعررد مررن مرراع ببررر الشررام بالرررا ون والةرررب  ألفرراوندررم  رردده إلررى خمسرر   شررر . فرنسررا 

ولذلك يرهس الداهرد كييبرر مرن ةفرظ . في الداخل  األمنرريق والمةافظ   يى الغير كاف لةماي  السواةل وةفظ 
دنسرررةب العسررراكر  أن يرررى  5900ينررراير سرررن   42سررردني سرررمي  فررري  واألميررررالدفرررق مررر  البررراب العرررالي مصرررر وا

لمةاربرر  الجرريش الدركرري الررذي  بعرردها  وسررار.  إنكييحيرر الفرنسرراوي  بسررالةوا ومرردافعوا ودرجرر  فرنسررا  يررى مراكررب 
الدرراهر  فوجرردها فرري وبعررد مةاربرر   نيفرر  فرراح كييبررر بالنصررر و رراد إلررى ,  5900مررارس سررن  فرري إلررى مصررر  أدررى

الدنابررل  ييوررا وخرررب منوررا جررحءا  ظيمررا واسرردمر الةرررب فرري  فررأريق. المصررريين أمررراءقبضرر  ابررراهيم بيررك اةررد 
)  اسرم ( ةرسروا ا  ةيرب )  مجاهرد فرداهي مرن مدينر قدرل  5900يوني  سن   52وفي . أيامشوار وا نةو  شر  

قديرروه هررو ورفرراق لرر  ثالثرر  ادومرروا معرر  فرري  وفضرربروه . ب سررراي وهررر الالداهررد كييبررر فرري بسرردان  (الةيبرري  سررييمان
ح رم أنر  نرو وكران قرد ي ين مكان  الجنررال مثم . منوم الشي  الذي أفداه بذلك في بيع المددس رةموم ا  , الددل 

 !!.نويودسمى  بد ا  م اإلسالميا دنق الدين 

بالايب   ييوم وانحلوا برابي قيرر  أيدنوا .مصر والعثمانيون بموع كييبر وخروج بونابرع من اإلنكييحولما  يم 
نررو لمةررراربدوم فرررانوحم يفسررار الداهرررد م 5905سرررن   أواهرررلمدادررل دةرررع قيررراد  الجنرررال ابركرومبررري فرري  ألرررفثالثررين 
نرو فبدري يالداهرد م أمرا.. إلرى الدراهر  وةصرروا مرن بدري منورا مرن الفرنسراويين  واألدرراك اإلنكييرحثرم سرار .  أماموم

وقعرررع بينررر  وبرررين العثمرررانيين  أنبعرررد  5905فررري سررربدمبر سرررن   إالولرررم يدبرررل الدسرررييم  إلسررركندري امةصرررورا فررري 
موقع   ظيم  قدل فيوا كثير من الررفين فخررج منورا مر  مرن بدري معر  وسرافر إلرى برالده  يرى مراكرب  واإلنكييح
 .العثمانيين وبذلك اندوع الةرب ورجعع البالد إلى  اإلنكييح
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واظوررر لرر   ثمانيرر رع الررذي كرران دعررين رهيسررا ليجموورير  الفرنسرري  مرر  سررفير الدولرر  العبونرراب ادصررلوبعرد ذلررك 
نكيدراضرر ادةاد الدول  م  روسيا  خصوصا وان روسيا قد اةديع جحاهر اليونان الواقع  ما بين جنوب ايراليرا  واى

 أقنعر  وأخيررا. ور الشرام ومرا اةديدر  مرن ثار , إخالهوراباقير  بمصرر ممارير  فري  إنكيدرراوبةي  جحير  موره وجنرود 
 اإلذنوبعرد الةصرول منورا  يرى . بوجوب دجديد العالقاع الودير  مر  فرنسرا فكادرب السرفير العثمراني دولدر  برذلك 

مصر ودأييد امدياحاع فرنسا السابد  فري الشررق  إخالء أساسوا.  5905م  بونابرع مشروع معاهد  سن   أمضى
 . 

ول  بعض اضرراباع بسربب شرروع السريران سرييم الثالر  فري دنظريم ةصيع في داخيي  الد األثناءوفي هذه 
فيمررا مرراع . صررالةاع العسرركري  بعررين االرديرراح إللررم ينظررروا لوررذه ا اإلنكشرراري الجيرروش  يررى النظررام الجديررد فرران 

مرر  بعررض  اإلنكشرراري سررعى  5141الفرنسرراوي الررذي كرران اسدةضررر لدرردريب النظررام فرري سررن   عدو بايررالجنرررال 
بفصررل المدفعيرر   ررن وكرران السرريران قررد أصرردر أمرررا سرراميا . الاربيرر  السرريران  دررذمرين مررن دوجورراعالمالعيمرراء 

مراموان يكرون لكرل مرنوم موسريدى  سركري   اآلسردان ودنظيموا ويكون مدرهم في  اإلنكشاري  قامر لدعيريم الردين  واى  واى
 ...الصال  

 : ب توجهات السل ان الغربية سببالفتن الداخلية   

وهاجررع ثرروراع كثيررر  مررن قبررل سرركان اليونرران , خررالل انشرراال الدولرر  العثمانيرر  بةرررب مصررر وقررد اندشرررع 
.. ورمروح السركان لالسرددالل , بدسراهس الردول األوربير   بأوروباباقي والياع الدول  والبيدان والصرب وغيرها من 

ع الربالد فري كررب  ظريم من كبأ جماةوم بل فاح المفسدون  ييوم في  د  وقاه  وصرار  اإلنكشاري لم يدمكن  و
) و يح م مؤلرف كدراب دراري  الدولر  العثمانير  . نفسوا م  منا دوا   أدرن وبالء شديد وهدد هؤالء الثاهرون مدين  

الجديد  الدي أنشأها ودربوا  سكريون أوربيرون وأدخيروا المندظم   فرقدجرب  السييم أراد السيران  أن (  فريد بيك 
و ررادع السرركين  إلررى ربو وررا ورجعررع .. ليوررا خيررر قيررام إفدامررع هررذه الجنررود بمررا  وررد  . ييوررا األنظمرر  األوربيرر  

 ييوم  وأغدق . مكيي  بالظفر فانشرح السيران من نجاح مشروع هذا النظام الجديد اآلسدان الجنود المندظم  إلى 
 وأوروبرايراع بدركير  ساميا خر شريف إلى جمير  الوال أمرا 5901في شور مارس سن   أصدرالعرايا والوباع ثم 

دخرالومالبرالاين سرن الخمسر  والعشررين  األهرالي و اإلنكشراري بجم  جمي  الشبان مرن  العسركري  ودرربيدوم  يرى  واى
 .واظوروا الدمرد األمرهذا  اإلنكشاري فيم يدبل . بإشراف الضبار والمدربين األجانب ظام الجديد نال

رجررر  العسررراكر أو  اإلنكشررراري لمريرررب السررريران ذ ن فرررأ وادةرررد بعرررض العيمررراء والريبررر  ضرررد النظرررام الجديرررد 
ومر  ذلرك فيرم دندر  هرذه المسرأل  .  أ ظمراصردرا  اإلنكشراري  رهريسالنظامي  إلى والياع يسيا و رحل الروحراء و رين 

وقيراداع اإلنكشراري  فري وجر  , وكانرع هرذه بداير  وقروف العيمراء ,  ناريع بعرد قييرل إلرى  رحل السربسالم برل جرر  
 .والاحو األوربي ليجيش العثماني الذي دولى كبره السيران سييم الثال  هذا , ريب  ميي  الدا

 . أسبابواالةرب بين الدول  العيي  وروسيا الدي سيأدي بيان  قيام وقد أدع قالقل بالد الصرب إلى 

نكلترافرنسا وروسيا مب لال ات الباب العالي   :بعد خروج الفرنساويين من مصر وا 

وفرري .  ثمانيرر إلررى بررالد الشرررق الجنرررال سبسرردياني لدجديررد ربررر االدةرراد والرروداد مرر  الدولرر  العبونررابرع  أرسررل
فسرراء ذلررك روسرريا . االفررالق والبارردان المنةرراحين لروسرريا  أميررريدمكررن بمسررا ي  مررن  ررحل  باآلسرردان  إقامدرر  أثنرراء
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ةرب بد وى أن  إ النين بدون جيوشوا الةدالل هادين الواليد في الشرق فأرسيع وخشيع من امدداد نفوذ فرنسا
م  روسريا فري هرذه  إنكيدرافاندشبع نيران الددال بينوا وبين الدول  وادةدع . مضر بةدوق جوارها  أميريومادايير 
دةرالف : سفيرها بالغا إلى الباب العرالي يريرب منر   وأرسلالدردنيل  أمام فرقوا البةري   إةدىفأرسيع . الةرب 

نكيدراالدول  العيي   والدنراحل  رن واليدري االفرالق والباردان  إنكيدرراالعثماني  وقالع الردردنيل إلرى  األساريلودسييم  واى
مضررررر   إنكيدرررران و دكفسرررال إ الةررررب  يرررى فرنسرررا و واى رررالن اآلسررردان إلرررى روسررريا ورررررد الجنررررال سبسررردياني مرررن 

رالقالجدياح الدردنيل   . اآلسدان مدافعوا  يى  واى

الردردنيل ودمرر كافر  السرفن  اإلنكييرحي األميررالالدرول بالفعرل واجدراح  إلنكييرحاقررن  5901فبراير سرن   وفي 
وبرورود الخبرر إلرى . ومك  خارج البوسفور يندظر دنفيرذ الهةدر  الدري سربق ذكرهرا , الةربي  العثماني  الراسي  بوا 

بوسرفور وهنراك دكرون إلرى ال اإلنكييحير خشي  من وصرول السرفن  اآلسدان الدول  بذلك وق  الر ب في قيوب سكان 
. وكرادع الدولر  دسدسريم ليشررور . الرام  الكبرى لوجود اغيرب السرراياع الميكير  ودواويرن الةكومر   يرى ضرفدي  

فرري دةصررين العاصررم  وبنرراء الدررالع ةولوررا  وافاخررذ . ولكررن الفرنسرريين شررجعوها  يررى الصررمود وو رردوا بالمسررا د  
غيربوم مرن المدفعير  أ!!  مرن مراهدي مدادرلفرقر   باآلسردان لناحلون ودسييةوا بالمداف  الضخم  وشكل الفرنساويون ا

فرري هررذا العمررل ةدررى  اآلسرردان واهرردم كررل مررن فرري . فرري الشرررق  إنكيدرررالمضرراد  سررفيرهم لسياسرر   سرربانوكررذلك األ
ةدررى  أيررامفيررم يمرض بضررع  .. السرريران جورردا كبيرررا رغررم خالفورم مرر   اإلنكشراري والنسرراء وبررذل  واألرفررالالشريوخ 

اسررردةال  دخولررر  البوسرررفور وقررررب اندوررراء دةصررريناع  اإلنكييرررحي األميررررالفيمرررا رأى . ع المدينررر  فررري مرررأمن صرررار 
قدررل  أنفنجرا بمراكبر  بعرد  5901مرارس سررن   فري الردردنيل خشري مرن ةصررر مراكبر  برين البوغراحين وقفررل راجعرا 

مراكرررب روسررريا  نرررد مررردخل واجدمررر  ب. مرررن رجالررر  سررردماه  وغررررق مرررن سرررفن  اثندررران مرررن مدرررذوفاع قرررالع الررردردنيل 
أن يأدي  مال يمةو ما لةد  من العار بسبب فشي  في هذه المأموري  فدصد  اإلنكييحي األميرال أرادثم . البوغاح 

ثرم سرير فرقر  إلرى ثارر رشريد الةداللر  فانوحمرع وةاصرر المدينر   5901فاةديوا في مرارس سرن   اإلسكندري ثار 
بعررد أن . رةيرروا  رن الررديار المصرري   وأخيررا,  إليوررامةمررد باشرا المردد  لإلرسرافري ابريرل لكررن لرم يدررو  يرى فدةوررا 

 . أجروا دجرب  الةداللوا 

رةرى الةررب داهرر  برين العثمرانيين والرروس فيورا كانرع الدري  األثنراءفري هرذه  : حل السيران سرييم الثالر    
فري غضرون ذلرك دروفي و . لروسري وش  إلى بالد الصرب لمن  الثاهرين من اليةاق بالجيش ايدخل والي بوسن  بج

العسكري  ودولى مكان  قاضي  سكر الرومييي وكان  اإلصالةاع إدخالالمفدي الذي كان معضدا ليسيران  يى 
المدايب في مةارب  الروس ولفيف من  األ ظمفادةد م  مصرفى باشا قاهم مدام الصدر ,  يى الضد من سيف  

 دنعرروناخررذوا ي و. انرر  بد رر  مخالفرر  ليشرررع  معدبرررين . ي الجديررد النظررام العسرركر  إبرررالالعيمرراء  يررى السررعي فرري 
 يررى لرربس المالبررس الاربيرر   برربرالن إكررراهوم إلررى الفرررق المندظمرر   أضرريفعالعسرراكر الايررر مندظمرر  الدرري كانررع 

وةصيع بينوم معرك  سالع  .. والدحيي بحي النصارى م  ما في ذلك من مخالف  الدرين الشريف والشرع المنيف 
ا الدماء ثم اندشرع هذه الفدن  وامدد لويبوا إلى جمي  الدالع وةصريع  رد معرارك برين الفرريدين كانرع نديجدورا فيو

النظرام  بإلاراء أمررا يرى الفرور  أصردرولما بي  السيران خبر هرذه الثرور  .. أن وصل الجم  الثاهر  يى السيران 
يعررود لدنفيررذ  أنقرررروا  ررحل السرريران خوفررا مررن لكررن لررم يكدررف الثرراهرون بررل . الجديررد وصرررف العسرراكر النظاميرر  
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 اإلفررن فرأفدى برأن كرل سريران يردخل نظرم , المةررك لورذه الثرور   كرانمشرو   وسا دهم  يى ذلرك المفدري الرذي 
 .ال يكون صالةا ليميك  إدبا واو واهدهم ويجبر الر ي   يى 

ن سرييم الثالر  فعرحل وكانرع مرد  السريرا خير ب 5901سرن   ودي فري يونيرو واسدمرع هذه الثور  يرومين ثرم نر 
 .بعده مصرفى الراب  وأقيمسن   54ةكم  

  

 (28  )-  ( :م1313 -1315) السل ان الغا ي مص فم خان الرابب 

الدي جراء البنرد  5901 دب ذلك ةصل الصيأ بين فرنسا وروسيا بمددضى معاهد  ديسيع في  يوليو سن  
. ةدرى يدوسرر نرابييون برين الرررفين ثمانير   ن مةاربر  الدولر  الع الثاني والعشرين وما بعده منوا أن روسيا دكف

الودنر  االبدداهير  دخيري جيروش روسريا واليدري االفرالق والباردان بردون أن دردخيوا الجيروش  أمضريعوان  بمجرد مرا 
ر روسريا قيصر األولالعثماني  ةدى يدم الصيأ نواهيا وجاء في المعاهد  السري  الدي ادفق  ييوا نابييون واسركندر 

أو إن لم يدم المدصرود بكيفير   باآلسدان الدي ةدثع  األخير إن لم يدبل الباب العالي دوسر فرنسا بسبب الةواد  
مرضي  بعرد قبرول هرذا الدوسرر بخمسر  وثالثرين يومرا فددةرد فرنسرا مر  روسريا  يرى سري  جمير  الواليراع العثمانير  

وهااذا يظهاار النوايااا . النمسررا بجررحء يسررير  إرضرراءا بينومررا مرر  ومررا ةولوررا وددسرريموا فيمرر اآلسرردان بأوروبررا مررا  رردا 
تود خيرا أو تبغي صاالحا لدولاة  أوروبيةدولة ويبين أنه لم يكن هناك أي , المبيتة لكافة الخصوم المتحالفين 

 .م لقا  إسالمية أو أمة 

. ورا السريران سرييم ةجحه في نفس السراي الدي كان مةجوحا بفدم السيران مصرفى الراب  ولم يرل العود ب
 . بعده مةمود الثاني وأقيم  بعد ذلك بدييل د حل بعد أن ةكم ثالث   شر شورا وقدل في سرايو 

  

 (31  )-  ( :م 1338 – 1313)  السل ان الغا ي محمود خان الةاني 

ار  منصرب الصرد رالبيررق دابرأن قيرد مصررفى باشرا  أ مال افددأ قد و .األول ابن السيران  بد الةميد وهو 
ولكررنوم قرراوموه وةصرريع فدنرر  كبيررر  أدع إلررى قدررل السرريران السررابق ,  اإلنكشرراري امررر دنظرريم  إليرر العظمررى ووكررل 

 ( ...مصرفى الراب  ) المةجوح في السرايا 

وليدفررغ  اإلنكشراري راهفر   إلهرالكالشؤون الداخيي  واالسدعداد  إلصالحاهدمام  الجديد وج  السيران  ثم   
م  روسريا بردون أن يدوصرل إلرى ادفراق  اإليصاالعوافددأ .  5904في يوليو سن   اإلنكييحم  لذلك  دد الصيأ 

فدرررع العالقرراع بررين روسرريا  األثنرراءوفرري هررذه . بررين الجيشررين وكانررع سررجاال مرررض ليررررفين فاسرردؤنفع الةرررب 
وسريا فري مصرالة  دنرى فسرعع ر أ ونابييون لعدم دنفيذ شرور معاهد  ديسيع وكانع الةرب بينوما قاب قوسين أو

ولدرررد ا دبررررع فرنسرررا هرررذه . 5954مرررايو سرررن   فررري عبوخارسرررإلرررى معاهرررد  ودوصرررل الررفررران , ثمانيررر  الدولررر  الع
دمكنرررع روسررريا مرررن اسررردعمال  بإبراموررراإذ . المعاهرررد  خيانررر  مرررن الدولررر  ليرررروابر الدديمررر  الموجرررود  برررين الررردولدين 

لرحامغراراع فرنسرا  رن بالدهرا الجيوش الدي كانع مشداي  بمةارب  العثمانيين في صد  الدودررى برالعود  نرابييون  واى
 .بعد ةرق مدين  موسكو وهالك اغيب جيوش   ند  بورهم نور بيريحينا  اهدين إلى بالدهم مكسرورين مردةورين 

إلرى سرير  الدولر  العيير  المريدر  بعرد مرا  بإرجرا ومالداضي   عبوخارسولما بي  رؤساء ثور  الصرب خبر معاهد  
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لررم يدبيرروا , وو ررد قيصررر روسرريا بمسررا ددوم  .اإلداري  ررراهوم نو ررا مررن االسررددالل إل واألرواح األمرروالمررن بررذلوه 
 وأ ريررع . الجيرروش فأخضررعدوم إلررى سرريرانوا قورررا إلرريومويثررروا الفنرراء فرري الرردفاع  ررن اسرردداللوم فسرريرع الدولرر  

وصرارع الصررب مسرددي  . ى والء الدولر  دعييماع شديد  ددضي بمعامي  الصربيين بالرفق واليين كي يةافظوا  ي
 . مييوش كميك مريق ال سير  ليوالي العثماني  يي  ح يموم ددريبا واسدبد 

وقمعدورا الدولر  العثمانير  باسردخدام مةمرد  يري باشرا . ثم قامع الةرك  الوهابي  في نجد في الجحير  العربير  
 .دص  مشوور   بما ياني  ن دفصييوا هنا وال.والي مصر وابن  ابراهيم باشا ومسدشاري  الفرنسيين 

واسدخدم العثمرانيون مةمرد  يري باشرا لدمر  الثرور  وفردأ برالد . وثارع اليونان وأيددوا الدول األوربي  وروسيا 
الشوير  اكروبول  ينا وقيعدواأث وفي يونيو من السن  الدالي  فدأ العثمانيون مدين .  5941اليونان فنجأ بذلك سن  

 .  نوا اع رغما  ن دف

 :  ةمانيةالعاالوربية في شةون الدولة تدخل الدول  

إذ ددخيع الدول بين البراب . الثاهرين  أيديابراهيم باشا يسدعد لفدأ ما بدي من بالد اليونان في كان وبينما 
اإل داد )   ودعني  مييا( المسألة الشر ية)ما د وه بر العالي ومدبو ي  بةج  ةماي  اليونانيين في الظاهر ولفدأ 

 ( . بينوم ثماني  ددسيم بالد الدول  العل

مررن مررر   يررى مسررا ددوا الثرراهرين وةمايرر  مررن ييدجرر  مررنوم إلررى  أكثرررروسرريا  فدررد  ادبررع الدولرر  العثمانيرر  
وجعيوررا مركررحا  اآلسرردان وهرري اةداللوررا  األصرريي  يررى مسررا ددوم رمعررا فرري نرروال بايدوررا روسرريا اسرردمرع  وبالدهررا 
بررين  مةادثرراع ثررم اسرردمرع ال. مركررحا ليديانرر  الكاثوليكيرر  الدرري دعدبررر  امدينرر  رومرر وذكسرري   يررى غررراراألرث ليديانرر 

سررن   وفرريفرري شررؤون  الداخييرر   أجنبرريالرردولدين مررد  برردون فاهررد  لرغبرر  روسرريا و رردم قبررول البرراب العررالي أي درردخل 
اضررر البرراب  إنكيدرررامر   وبادةرراده.   اهدم بمسررأل  اليونران مدبعررا خرر  سرريف  السياسريفر األولدرروال يدرولى ن 5941

وميخصروا أن يكرون لروسريا ةرق المالةر  فري البةرر .  5941العالي إلى الدصديق  يى معاهد  يق كرمان سرن  
وأن دندخررب ةكررام واليدرري االفررالق  فرري دفدرريش سررفنوا ةررق والمرررور مررن البوغرراحين برردون أن يكررون ليدولرر   األسررود

وأن دكررون واليرر  الصرررب . روسرريا  بررإقرارال إ  سررنواع مرر   رردم جررواح  حلومررا لمررد  سررب األ يررانوالبارردان بمعرفرر  
ولم يرذكر بورذه المعاهرد  شريء  . أخرىقيع  بياراد وثال  قالع  إالوأن ال دةدل العساكر الدركي  . مسددي  ددريبا 
نكيدررافري المسرددبل برل ادفدرع روسريا  لإلشكالسبب  إليجاد ن اليونان  ذهمرا لوضر  ةرد  يرى اسردعمال كرل نفو  واى

 .ليةروب المسدمر  بوا ولو كره الباب العالي ووافددوما دول النمسا وبروسيا وفرنسا 
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 : وا عة ناورين  

دوسرر جمير  الردول بينورا وبرين  ثمانير رسرميا  يرى الدولر  الع إنكيدررا رضرع  5941فبراير سن   1 وفي    
لم دسمأ ولرن  أنوا, لدروي والدأمل في  اقب  هذا الددخل بعد ا. سفير االنكييح  أجابعمدبو يوا فيم ددبل ذلك بل 

نكيدراوادفدع كل من فرنسا  .فاغداظع الدول من هذا الجواب. دسمأ ب  مريدا  الباب العالي  إلحاموروسيا  يى  واى
, بعرد معينر  يدفرق  يرى مدردارها فيمرا  بشررر أن يردف  اليونرانيون جحير  اإلداريبالدو  بمرنأ برالد اليونران اسردداللوا 

ال فدضرررر إ الةركرراع العدوانيرر  ضررد اليونرران و إليدررافالبرراب العررالي شررورا  وأموررلكمررا يدفررق  يررى ةرردود الفررريدين 
ولمررا بياررع صررور  هررذه المعاهررد  إلررى البرراب العررالي لررم يةفررل بوررا وبعررد . وررا درغب لنفرراذ أخرررىالرردول الدخرراذ ررررق 

الدوجرر  لسررواةل اليونرران وريبررع بعررد ذلررك مررن  ارييواأسررإلررى قررواد  أوامرهرراالدولرر  الررثال   أصرردرعاندضرراء الشررور 
واجدمعرع  , الةررب مرد   شررين يومرا ريثمرا دأدير  دعييمراع جديرد   إيدافدبل فابراهيم باشا الكف فورا  ن الددال 

 أكدرروبروفرري .  لدركرري والمصررري مررن الخررروج منوررااألسرررول اسررفن الررثال  دول المدةالفرر  فرري مينرراء نرراورين لمنرر  
مدابيرر  لبعضرروا ةدرى اندشرربع نيررران الةرررب اللررم ديبر  السررفن و , امررل اجدمرراع سرفن الرردول المدةررد  دك 5941سرن  

مدافعوا  يى المراكرب الدركير  والمصرري  بعرد أن اسردمر  األوروبي وسيرع جمي  السفن , بين الفريدين لسبب واه 
 إ رالنةادث  الدي ةصيع بدون ولما وصل خبر هذه ال. اندوع باندصار الدول المدةد   و. الددال  د  سا اع 
بالغا إلى سفراء هذه الدول الثالث  يديم في  الةج  ضد  أرسل. بين الدول إلى الباب العالي  ةرب كما هي العاد 

وأن عثمانير  هذا العمل المخالف ليدوانين الدولي  ويريب ب  أن دمدن  الدول كيي   ن الددخل في شؤون الممالرك ال
فيم يجاوب السفراء  يى هذا البالغ برل . ساهر الدي نجمع من ددمير المراكب العثماني  ددف  ل  دعويضا  ن الخ

) و نشر السيران في جمي  الوالياع منشورا  امرا . قرعوا العالهق م  الباب العالي ونحلوا إلى مراكبوم مسر ين 
. الوةيرد   اإلسرالمي لدول  ا يبين في  سوء مداصد الدول  موما وروسيا خصوصا نةو الدول  العيي ( خر شريف 

وخدمرر  بةررض المسرريمين  يررى الددررال .   سررالرردين ال السياهررو  يررى أن البا رر   يررى هررذا العرردوان  لألهرراليمثبدررا 
 . 5949الةرب  يى الدول  في ابريل سن   وأ ينعوسيا لذلك ر فاغداظع . دفا ا  ن الدين والمي  والورن 

بنراء  يرى الرجروع إلرى  5949سرن   أغسررسم  الدول  المدةد  في ادفق و وامر والده باشا أابراهيم ثم ديدى  
مةررال دخيرر   أخيررعابدرردأ انسررةاب الجنررود المصررري  وكانررع كيمررا  و.  يررى مررا بدرري مررن السررفن المصررري   . مصررر

 ددع الدول الثال  مؤدمرا في مدين  لنردن لددريرر  5949وفي  نوفمبر سن   .الفرنسيون الذين نحلوا ببالد اليونان
اجدم  منردوبوها فري اليروم المعرين فر . رسرال منردوب مرن ررفوراإفأبرع  العثمانير  الدولر  إلير اليونران ود رع  لأةوا

مسرريةي دندخبرر   أميررروادفدرروا  يررى اسررددالل مرروره وجحاهررر سرركالده واجدما وررا  يررى هيهرر  ةكومرر  مسررددي  يةكموررا 
قررش  ألرفالي جحي  سنوي  قردرها خمسرماه  الدول ويكون دةع ةمايدوا  يى أن ددف  الةكوم  اليوناني  ليباب الع

فيرم يدبررل البرراب العررالي هررذا الدرررار الصررادر مررن دول غيرر مخدصرر  فيمررا يدرر  بينرر  وبررين مدبو يرر  واشرردال بمةاربرر  
البرراب العررالي بدصررديد   يررى  أ يررن 5910فرري  وأخيرررا .أسرررول  نررع الةرررب  ييرر  بعررد أن دمررر أ يروسرريا الدرري 

 .الداضي باسددالل اليونان 5949في نوفمبر سن   نلذي امضي بين الدول  في لندالشرور المدون  في االدفاق ا
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النظم العسكري  المسدعمي   أفضيي لما دةدق السيران مةمود ح م المؤرخ أن      :  اإلنكشاري الااء راهف   
و يرم أن  . مرورهالبراهر  فري مةاربر   األ مرالالجنرود المصرري  المندظمر  مرن  أددر وسرم  بمرا .  أوروبرافي جيروش 

. العسركري  الرنظم  بإصرالححاد دعيدر   .نديجر  النظرام العسركري إالاندصاراع ابراهيم باشرا  يرى اليونرانيين لرم دكرن 
فجمر  جمير  ذواع وا يران المميكر  وكبرار ضربار  إدمامر المشروع الذي لم يمكن السيران سييم الثال   إدمام وأراد

بنردا ذكرر بورا  وأربعرينودال  ييوم مشرو ا مةدويرا  يرى سرد   . 5941  سن أواهلفي بيع المفدي في  اإلنكشاري 
الجمعي   يي  ةرر بذلك مةضررا خدمر  جمير  الةاضررين  إقراروبعد  إدخالواكيفي  الدنظيماع المراد  إيضاحبكل 

روع ثرم درال المشر.  نفاذهرابجرواح العمرل بورا شرر ا ومعاقبر  مرن يعرارض فري المفدي  وأفدى اإلنكشاري ةدى ضبار 
ظاهري  فدر فان  لما ابددئ في دعييم الضربار  إالفأقروا  يي  لكن لم دكن موافددوم  اإلنكشاري  يى جمي  ضبار 

اخررذوا يسرردعدون ليثررور  والعصرريان ليوقفرروا  و اإلنكشرراري بصررف  معيمررين دنبرر   اإلفرررن بمعرفرر  مررن دعررين مررن ضرربار 
 . نكشاري  ومرارددوم و إباد  من  ارض منوم دم ةل اإلولم يمض قييل ةدى .. دنفيذه كما فعيوا قبال

المرؤرخ الرذي ) وقرد ذكرر , !! شرر ي  الفدروى الالداخيير  بنراء  يرى  اإلصرالةاعثم سرار السريران فري خرر   
اخرذ فري دايرر العواهرد الدديمر   أخرىومن جو  : )... ممددةا أ مال السيران فدال ( ا دمدنا مصدره ينف الذكر 
بررأن  وأمررر,  األوروبرريبررالحي أمررر و , فاسرردبدل العمامرر  بررالرربوش الرونرري .  أوروبررااهررد وادبرراع المسدةسررن مررن  و 

دجررول بذادرر  فرري  وأخيرررا , وسرراما د رراه وسررام االفدخررار وأسررس, يكررون هررو الررحي الرسررمي فرري العسرركري  والمدنيرر  
يررردي مجررارا  وباالخدصررار فانرر  سررار سررير مررن ...  األمررورويدررف  يررى ةدرراهق  أةوالورراري  دوروبررا ليسررأممالررك 
الوقروف فري مثرل هرذه الظرروف هرو  أنو دم الوقوف ةرال ددردم الردول االخررى بسرر   لعيمر   نظامادوافي  أوروبا

وحياد   يى . كما ح م من لعب بعدي  من الضبار الذين دفشع فيوم الماسوني  واالفددان بالارب   ..( ين الدأخر
مدرسرر  ةربيرر  لدخررري  الضرربار  يررى  أس الروبجيرر  وانشررالسرريران مصرررفى الثالرر  مررن مرردار  أقامرر مررا  أةيرراذلررك 

 يررى الررنظم  واإلشرررافلضرربار أوالد ابفرنسررا لدربيرر   األول نررابييون أسسررواالفرنسرراوي  الدرري  رسرران سرريمثررال مدرسرر  
 .الاربي العسكري  

ير  نفذع فرنسا ما كانع دنوير  مرن مرد  ضرد وال 5910سن   أواسروفي    :احتالل فرنسا لج ائر الغرب    
رغبدورا فري أن يكرون لةديدر  كانرع او . الجحاهر بد وى من  دعدي قراصن  البةرر المسريمين  يرى مراكبورا الدجارير  

المدوسرررر  األبررريضصررراةب  السرررياد  بمفردهرررا  يرررى البةرررر  إنكيدرررراةدرررى ال دكرررون  إفريديرررالورررا مركرررح ةربررري بشرررمال 
وع الخررالف بينوررا وبررين  امررل الدولرر  العييرر  باةداللوررا معاقررل جبررل رررارق وجحيررر  مالررر  وادخررذع لررذلك سرربيال وقرر

وجرروب  5910فبرايررر سررن   1فرري مجيررس الرروحراء المنعدررد دةررع رهاسرر  الميررك نفسرر  فرري  ع فرنسررا وقرررر .  ييوررا 
 ابةريرأسرروال مدادرل و  ألرفجيشرا مؤلفرا مرن نةرو ثمانير  و شررين ليجحاهرر  أرسريعثرم  .اإلقيريم االسديالء  يى هذا 

برذلك خشريع  يرى  إنكيدرراولما  يمرع  .جندي بةري ألفث  سفن دةمل سبع  و شرين من ماه  سفين  وثال امؤلف
 .نفوذها من مشارك  فرنسا واةدجع ضد هذا المشروع ولما لم يفد اةدجاجوا شيها 

نشرب  و نحلع  ساكر فرنسا بالدرب من مدين  الجحاهر 5910يونيو  54 /5421ذي الةج  سن   40وفي 
ودخيررع الجيرروش مدينرر  الجحاهررر . يونيررو وبعررد مةاربرر  شررديد  فرراح الفرنسرراويون بالايبرر    الددررال بررين الفررريدين فرري

  .درسل الجيوش دبا ا إلى الجحاهر لفدةوا أخذعفرنسا امدالكوا لوا وبعد ذلك  وأ ينع .نفسوا 
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وخالل هذه الفدر  دمرد مةمد  يي باشرا فري مصرر وحةرف  يرى الشرام وأدع وسراراع ومرداوالع إلرى دردخل 
 ..ل األجنبي  واى راه  والي  مصر وراثي  في أبناه  بد م من فرنسا في الدص  المشوور  داريخيا الدو 

وثالثين سن  و شر  شوور  إةدى د وكانع مد  خالف 5914دوفي السيران مةمود الثاني في يوليو سن  ثم 
 . ودولى بعده ابن   بد المجيد

 

 (31  )-  (م1361 -1338) السل ان الغا ي لبد المجيد خان : 

وكانررع الةكومرر  فرري غايرر  االضرررراب بسرربب اندصررار . دررولى الخالفرر  ولررم يبيرر  الثامنرر   شررر  مررن  مررره  
واةررردالل جيوشررر  لمرررداهن  رررين دررراب وقيصرررري   ,والررري مصرررر  يرررى جيررروش العثمرررانيين جيررروش مةمرررد  يررري باشرررا 

الدركررري خررررج بجميررر  مراكبررر  سررررول ألان العرررام لرررراةمرررد باشرررا الدب أنالدولررر  اردباكرررا  أةررروالوممرررا حاد  . وميريررر  
بدسرييم  باآلسردان لمرا  يرم قناصرل الردول  و. وسريموا إلرى مةمرد  يري باشرا اإلسركندري الةربي  وادرى بورا إلرى ثارر 

ةف ابراهيم باشا  يرى الدسررنريني  أرسريوا إلرى البراب العرالي الهةر   سرن  ح إلى مةمد  يي باشا خشوا  األسرول
نكيدرراممضرا  مرن سررفراء فرنسرا و  5914 مرر المسررأل  أال يدرر شرريها فري  أنوروسرريا والنمسرا وبروسريا يريبررون منر   اى

فدبررل . مسرردعدون ليدوسررر بينرر  وبررين مةمررد  يرري باشررا لةررل هررذه المسررأل  المومرر   وأنوررم .بررإرال وم إالالمصررري  
د  يرري باشررا لمةمرر إ ررراؤهودررداولوا فيمررا يجررب   األ ظررمالبرراب العررالي هررذه الالهةرر  واجدمرر  السررفراء  نررد الصرردر 

 أ ينرعلم ددبل روسيا دخويل مؤدمر دولي ةق دةديد  القادورا مر  البراب العرالي برل و , وةصيع مداوالع كثير  .
وهري ةماير  الدولر  بعسراكرها ومراكبورا وبالدرالي  (سريخونكرار اسركي  )مصر   يى الدمسك بنصوم معاهد   أنوا

نكيدرافعند ذلك ريبع كل من فرنسا . دود الشام بدون ةرب لو دعدى ابراهيم باشا ة أمالكوااةدالل معظم  من  واى
البرراب العررالي الدصررريأ لمراكبوررا بررالمرور مررن بوغرراح الرردردنيل لةمايدرر   نررد الضرررور  مررن روسرريا ومررن العسرراكر 

سرفير  وأ يرنولما  يم باقي السفراء بوذا الريب اضرربوا وخشوا ةصول شداق برين الردول المدوسرر  , المصري  
يدر   القادر  السياسري  مر  البراب العرالي ويسرافر فسرالبوغراح  واإلنكييحير ذا دخيرع المراكرب الفرنسري  روسيا بأنر  إ

وكدبررع النمسررا إلررى . ذلررك  لرر  مركبررا ةربيررا ليسررافر  ييرر  إذا اقدضررى الةررال قررد أرسرريعفرري الةررال وكانررع ةكومدرر  
رج مرن الدةرالف ودةفرظ لنفسروا ةرير  دخفسر يير   أصرانوما لو أو  أوروباوباريس بأن ريبوما هذا مخل بسيم  نلند

نكيدررافيما  يم الباب العالي بذلك خاف مرن دفراقم الخررب ورفرض ريرب ةكرومدي فرنسرا . العمل  وريرب منومرا  واى
سربدمبر إلرى  عالمةادثرادفاق بين وحراء الدول دوقفرع عدم اإللسباب و فيوذه األ.  ن مدخل البوغاح  مراكبوم إبعاد
مةمررد  يرري باشررا  يررى رد  إلكررراهدولدرر  مسرردعد   أن يررى البرراب العررالي  نكيدررراإةدررى  رررض سررفير .  5914سررن  

فيمررا . لصررد روسرريا  نررد الضرررور   إسررالمبولمراكبوررا فرري خيرري   إدخرراليكررون لوررا ةررق  أنالدركيرر  بشرررر سررفن ال
ك أنر  ال يشردر  5914سرن   رفري ديسرمب أمررافري ميراه دركيرا  أسررولواإلرى قاهرد  أرسريع يمع بذلك ةكومر  فرنسرا 

وهنراك أدلر  داريخير  كثيرر   يرى  مالرر  ) فري أي ةركر   دوانير  ضرد ةكومر  مةمررد  يري باشرا  إنكيدررامر  مراكرب 
فعيم الكل أن  ( . ودولي كثير من النصارى والمفدونين بفرنسا مناصب  نده , مةمد  يي لفرنسا ضد العثمانيين 

نكيدرررراال برررد مرررن ةصرررول خرررالف برررين فرنسرررا  الررردول ةرررذرها ممرررا  سررراه  وأخرررذع. ي  بخصررروم المسرررأل  المصرررر  واى
فأ ينررع النمسررا بأنوررا ال درغررب الدررداخل لعرردم نجرراح ريبوررا . الدرري دنشررأ بسرربب هررذا الخررالف  األمرروريةصررل مررن 
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بروسيا وروسيا بأنوما يدبالن كل ما ددرره الدول في هذا  وأ ينعبرلين  أوالمخدم بانعداد مؤدمر دولي في فيينا 
فكررأن . لرغبرر  البرراب العررالي وان يكررون قبولرر  لوررذا الدرررار صررادرا  ررن كمررال الةريرر   يكررون موافدررا أنالشررأن بشرررر 

نكيدراالدول قبيع ما ادفدع  يي  فرنسا  باالدةاد م  الباب العالي ولكن لم يدم االدفاق بين هادين الدولدين لسعي  واى
. في مسا د  مةمرد  يري باشرا  و دم قبول فرنسا ذلك ورغبدوا األصيي المصريين إلى ةدودهم  إرجاعفي  إنكيدرا
قييمررادكررون واليدررا مصررر والشررام لرر  ولذريدرر   أنفرنسررا كانررع دررود  أنوذلررك   وأمرراررسرروس لرر  مررد  ةيادرر   نرر  وأد واى
يعرررى مرد  ةيادرر  نصررف  أنفرنسرا قبيررع  إرضرراءواليرر  مصرر لكررن رغبرر  فري  إاليعرررى  أنفكانررع ال دريرد  إنكيدررا

د مررا لعمييوررا مدينرر   كررا مررن هررذا النصررف فرفضررع فرنسررا هررذا االقدررراح ال دكررون  أنبررالد الشررام الجنرروبي بشرررر 
 . مةمد  يي باشا 

 :معاهد  صدق  ييوا مندوب الدول  العيي  مددضاها  يى الدول ادفدع  5920يوليو سن   51داري  وفي 

الشرام مر   مرا فدةر  ليدولر  العيير  ويةفرظ لنفسر  الجرحء الجنروبي مرن بإرجاعييحم مةمد  يي باشا  أن: أوال* 
 .  دم دخول مدين   كا في هذا الدسم 

مرن سركان  أرادالةرق باالدفراق مر  النمسرا فري مةاصرر  الشرام ومسرا د  كرل مرن  إلنكيدررايكرون  أن: ةانيا  *
  .العثماني بالد الشام خي  را   المصريين والرجوع إلى الدول  

نكيدرررايكررون لمراكررب روسرريا والنمسررا  أن: ةالةااا*  خول فرري البوسررفور لوقايرر  الدسرررنريني  لررو معررا ةررق الررد واى
 .دددمع الجيوش المصري  نةوها

 .الةق في الدخول في مياه البوسفور ما دامع الدسرنريني  غير مودد   ألةدال يكون  أن:  رابعا *
دصردق  يير  فري مرد  ال دحيرد  رن  أنمنردوبوها  يرى هرذا االدفراق  الدري وقر يجرب  يرى الردول :  خامسا*  

 . لندنيكون الدصديق في مدين   شورين بةي 
الدري  و االمديراحاعوشفعع هذه المعاهد  بميةرق مصردق  يير  مرن منردوب الدولر  العيير  مبرين فير  الةدروق  

 .يمكن منةوا لمةمد  يي باشا 
نصريري   يرى شرق  في دةريض سكان لبنان من دروح وماروني  و إنكيدراهذه المعاهد  ابددأع  إمضاءوقبل 

 . صا الرا   
 األربررر قناصرررل الررردول ثرررم أرسرررل . باشرررا  يثرررم  رررادع الررردول لالخررردالف وكرررادع ددررروم الةررررب مررر  مةمرررد  يررر

دكررون والير  مصررر لرر  ولورثدرر   أنو رضرروا  ييرر  باسرم دولوررم , ( خالفرا لفرنسررا الدا مرر  لر ) لمةمررد  يرري المدةرد  
برذلك فيبروا ريبر  ثرم فري اليروم الدرالي جواب  فريب منوم كداب   إل راء أيام  شر  وأمويوهووالي   كا ل  مد  ةياد  

ذلرك إلرى ةررب  أدىفرنسا ال يمكنوا مسرا دد  قرر وان الردول مصرمم   يرى دنفيرذ مرا ادفدرع  يير  ولرو  أنافوموه 
الدناصرل ومعورم  إلير ةضرر  5920 أغسررس 42وفري .  يى  دم الدبرول والردفاع  رن ةدر   أصرلكن   أوروبي 

ن الرردول ال دسررمأ لرر  إال بواليرر  مصررر فدررر لرر  أو . اآلن فرري واليرر   كررا  ال ةررق لرر  بأنرر منرردوب الدولرر  واخبررروه 
جوابر  بةير  إن لرم يجراوب دكرون  إلبرداءفانصررفوا وأ رروه  شرر  أيرام أخرر . ورردهم مرن  نرده  فاضبولذريد  

يبدي لوم جواب  كدب الدناصرل  أنوبعد اندضاء هذه المد  بدون  .الدول غير مسؤول   ما يةصل ل  من الضرر
وقرروا بادةادهم اخذ مصر والشام من مةمد  يي  األ ظمذلك إلى سفراء الدول باسدانبول فاجدمعوا م  الصدر ب



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  413  [  
 

 أوال سرررفنوا ل أوامرهرررا وأرسررريع , مسرررا د  مةمرررد  يررري باشرررا  رررن فرنسرررا  جرررحع هرررذه المرررد   أثنررراءوفررري  . باشرررا 
 .دةرق موانهوا بمدذوفادوا إنكيدرالمراكب  مصر والشام عباالنسةاب إلى مياه اليونان ثم بالعود  إلى فرنسا ودرك

فري شررمال بيررروع ولررم يرردمكن  أميررالالعسرراكر إلرى البررر فرري ندررر  دبعرد نةررو سررد   أنحلررعسرربدمبر  55وفري   
سررييمان باشررا بررالغ مررن  جرراء ثررم  .  اإلنكييحيرر ابررراهيم باشررا مررن مررنعوم لوجررود هررذه الندررر  دةررع ةمايرر  المررداف  

و شررين سرا   كري يدرداول  أربر ساوي بان يخيي مدين  بيروع ةاال فريب منوم مساف  والنم اإلنكييحي األميرالين
ةرررق  أوهرردم ةدررى   ,لمررد  يررومينالمررداف   يررى المدينرر   إرررالقفرري  ؤواابدررد و, مرر  ابررراهيم باشررا فيررم يدبررل ريبرر  

رجا ورةرقرع كرذلك الثارور الشرامي  قصرد اسدخالصروا مرن مةمرد  يري باشرا كمرا أ, اغيرب المدينر   إلرى الدولر   اواى
 ...العثماني 

دسررعى لرردى  اإلنكييحيرر الةكومرر   أنهررذه المررد   رررض الكومررودور نررابير  يررى مةمررد  يرري باشررا  أثنرراءوفرري  
الدركير  إلرى الدولر  العيير  فامدثرل لورذا سرفن مصرر لر  ولورثدر  لرو دنراحل  رن الشرام ورد ال إ رراءالباب العالي فري 

ولرم يدبرل البراب العرالي .  5920ودم بينوما االدفاق في نوفمبر سرن   وقبل هذه الشرور لةفظ مصر لذريد  األمر
ةجام بعد دردد  إالهذا االدفاق   .واى

 الرردواف  سرركانوا الجيرروش المصررري  لرربالد الشررام وجبررال لبنرران دةركررع فرري إخررالءبمجرررد  و  :  مسااألة لبنااان
 .وبررذر الفرردن الداخييرر  دوصررال لاايررادوم  نررار الشررداق إلضرررام األجنبيرر الدسرراهس  وحادع, الدينيرر  الدديمرر  الكامنرر  

نكيدررررا ,الكاثوليرركوكانررع فرنسرررا مسرررا د  ليمارونيررر    الكررراثوليكيدررررك المرررذهب لمعضرررد  ليررردروح ضرردهم لديجرررهوم  واى
د لفرنسا ةج  ةمايدوم لسبب مذهبي و يع وال. فيدخيوا بذل دةع ةمايدوا الفعيي  , وا دناق المذهب البرودسداندي 

لرردخاهل هررذه  يندبوررواولررم , الدولرر  الدرري دارررره دررود صررالح ةالرر  ودرقيرر   أنهررؤالء الدعسرراء وظررن كررل فريررق مررن . 
وبوذه الدساهس ساد الوياج   .دوصال لمآربوم   األبرياءهراق دماء إ  ن أصةابواالسياس  الخبيث  الدي ال يدأخر 

ةدررى دعرردى الرردروح  يررى ,  والدينيرر  دوميرر ال األةدررادلبنرران وظوررر مررا دكنرر  صرردور سرركان  مررن  أنةرراءفرري جميرر  
قرام  ثرم  ..مرن النورب والسريب األبردانخيروا ديرر الدمرر واردكبروا فير  مرا ددشرعر منر  دو ,  5925الماروني  في سرن  

نوبروا كرل مرا بر   أنالنار في الدير بعرد  أضرمواثثوم ثم جوقديوا المسيةيين وةرقوا  ,5921الدروح ثاني  في سن  
مررر األ!!  نكلياا مريكااان وات االماان البروتسااتانت  بشاارينللم أذىقررل أيةصررل  أنبرردون  . واألمدعرر مرن المندرروالع 

 .دخل من دأثيرهم  لم هذه المذابأ  أنالذي يدل دالل  واضة   يى 

. الجبرل لمنر  هرذه الفردن  إدار ضررراباع المدعاقبر  لرم يرر البراب العرالي بردا مرن الدردخل فري وبسبب هرذه اإل 
بررذلك  وأبررل, و رين مكانرر  واليرا  ثمانيرا . خرروج العسراكر المصررري  مرن الشرام بشرير الشرروابي بعرد  األميررفعرحل 

وجربررع .. الدري صرار دردخيوا مألوفرااألجنبير  فيرم ددبرل الردول . جمير  امديراحاع سركان الجبرل الممنوةر  لورم قرديما 
 ..دعديررردا  وحاد درردخل الررردول األحمرر , الدولرر  العثمانيرر  ةيررروال  ررد  كانرررع فرري كرررل مررر  درضررري هررذا فداضرررب ذاك 

الدولر  جيوشروا واةديرع الربالد سروال وجربال بصرف   سركري   فأرسيع ,بين الرواهف  5921وةصيع مذبة  سن  
برين الردول العظمرى والبراب العرالي لددريرر مرا يضرمن السرالم فري  ةادثاعالعرفي  ثم دارع الم األةكامفيوا  وأجرع

وبررذا اندوررع  .  وادفررق  يررى ةررل وسررر وييرر  واخررذ ورد بعررد مررداوالع ر أخيررراالةررال واالسررددبال فاجدمعررع يراؤهررم 
 منردوبمرؤميين نروال حيراد   مرا فيورا ربدرا لوسراوس  إالالدروح لم يدبيوا هذه الدسروي   أنبما و .مسأل  لبنان مؤقدا 
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واسردمرع الفردن جارير  مجراهرا . سدمنةوم م  الوقع السياد   يى جمي  الشعوب السراكن  بيبنران  بأنوالوم  إنكيدرا
 األمررنوانسررةبع ثانيررا بعررد دوريررد . ودرردخيع فرنسررا  سرركريا لةمايرر  المارونيرر   5910ى ةصرريع مذبةرر  سررن  ةدرر

 .وةفظ ةدوق الموارن   

 :أسبابها  وحرب القرم 

شرعاهر ديرنوم فري الكنراهس  إقامر  أوبشأن الدميك  والكاثوليك األرثوذكس  وسابين قس داهم كانع المنافساع 
وكانرع .  درد م الكاثوليركفرنسا الةراهح  بمددضرى  رد  معاهرداع قديمر   وكانع. الددس المعدبر   ندهم في مدين  

لددمكن بواسردوم من ب   لألرثوذكس ا راهوإل اعمن هذا االمدياح  الكاثوليكلدجريد  أخرىروسيا دسعى من جو  
هم حياد   ن  شر  ماليين البال   ددو , المدمسكين بوذا المذهب العثماني سياسدوا ونشر نفوذها بين ر ايا الدول  

أ الدولرر  فررادَ ,  نررابييون سلرروي الثالرر  رهيسررا ليجمووريرر  الفرنسرري  الثانيرر  باسررم البرررنس نررابييونثررم لمررا  ررين  .نسررم  
مخديفري المرذهب لفصريوا بمددضرى  أ ضراءفعين الباب العالي لجنر  مشركي  مرن  رد  , في هذه المسأل   العثماني 

,  وأدير في امدالك  د  كناهس  ليكاثوليكولوي  األجن  بعد  د  اجدما اع مدوالي  دررع اليف. المعاهداع الدديم  
 .بنفاذها  أمروهددع الباب العالي بالةرب لو , فعارضع روسيا في نفاذ هذه االدفاقي  

لدى ةكومد  مظورا  إنكيدراسيمور سفير  نهاميدو السير  أفكارذلك  مل الديصر نيدوال  يى سبر  أثناءوفي 
نكيدراضرور  ادةاد دولدي روسيا ل   لدجحهر  برالد ,  عاالةدياريراخرذ أنفوذ فرنسا في الشرق و  إضعافمعا  يى  واى

فري العثمانير    دولرال كمرا صرارع درد ى( المرريض الرجرل )ةير  صرار مرن المسردةيل شرفاء هرذا  العثماني   الدول
 ا يرى نفراذ مشررو و الرو سرا ددو نكيدرراإدسراهل مر  د روسريا أن ع رضو  .ح مومةد  يى المةافل الدولي  ينذاك 

 أنالديصررر  أجرراببررل , جوابررا شررافيا  اإلنكييررحيفيررم يجبرر  السررفير  .ع الدرررر المصررري وجحيررر  كريرر إ راهوررافرري 
دوردر أوربير  ةصرل ةرروب فسدلو ماع  ألن , معالج  هذا المريض ودعوده بالعناي  ةدى يند  من مرض   األولى

شررافا  أو العثمانيرر ةبررا بددويرر  الدولرر   اإلنكييحيرر ولررم يكررن ذلررك مررن الدولرر  . دركدرر  فيوررا الرردماء انوررارا  نررد ددسرريم 
فرري ميررك البةررر الررذي   نرردها إنكيدرررافدشررارك  اآلسرردان بررل خوفررا مررن امدررداد روسرريا فرري الشرررق واةداللوررا , ببداهوررا 

 .انفردع هي ب  

الدساهل معوا  يى ددريرر  أمررنسا في لريباد  فادأ سفير ف إنكيدرا إصااءروسيا  دم  إمبرارورولما رأى . 
فرري مدابيرر  ذلررك بررل  فرنسررامرر   أيضرراددسرراهل روسرريا  أنو رررض  ييرر  , فرري بررالد فيسرررين ربررق مرادهررا  األمررور

 مالرر فري جحيرر   إنكيدرراع اجرراءإومراقبر  ! ودسا دها  يى امدالك الدرر الدونسي لددوي  نفوذها في بالد الارب 
 .  صاغي   أيضا أذنافرنساوي لكن  لم يجد من السفير ال. 

وددسريم ممالكورا  .العثمانير  الةررب  يرى الدولر   إ رالنقصرد روسريا الوةيرد هرو  أنفدةدق ليعموم من ذلرك  
. اسردعدادا ليةرواد  الدري لرم دكرن فري الةسربان و  5911البةري  إلى مياه اليونان سرن  سفنوا فرنسا  أرسيعولذلك 

ذلررك كرران البرررنس  أثنرراءوفرري . جديررد  لوررا  أوامرررم فرري مالررر  لةررين صرردور لمراكبوررا بررالدرب فأذنررع إنكيدرررا أمررا
الداضري  بران ( خونكاراسركي  سري )منشيكوف يبذل جوده لدى الباب العالي ليةصرول  يرى دجديرد شررور معاهرد  

 أرسل ثم.  اإلجاب وكان الباب العالي يماري  في . يكون لروسيا ةماي  جمي  المسيةيين الموجودين ببالد الدول  
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مراكرب  إةردى يرى  اآلسردان قر  السرفير الروسري العالقراع مر  البراب العرالي وبرارح و ليباب العالي بالغا نواهيا 
 .روسيا 

,  العثمانيرر نةررو الدولرر     روسرريا سرروء نيررمررن دةددررع  إنكيدررراالدولرر  صررور  هررذا الرربالغ إلررى   أبياررعولمررا   
.  أ مالورراالفرنسرري  وددةررد معوررا فرري كافرر   السررفننضررم إلررى د أنبمالررر  سررفنوا إلررى  وأرسرريعفانضررمع إلررى فرنسررا 
نكيدرررافرنسررا  أن أوروبرراومررن ثررم ظوررر لجميرر   ثررم . روسرريا  أرمرراعمدةررددان  يررى ةمايرر  الممالررك العثمانيرر  ضررد  واى

برراالقدراب مررن بوغرراح الرردردنيل لمررد يررد المسررا د  ليدولرر  5911وامرهررا إلررى مراكبوررا سررن  أهادرران الرردولدان  أصرردرع
 .إذا اقدضى الةال  ني العثما

واةديع الواليدين  5911الدولدين في يوليو سن   أمالكاجداحع  ساكر روسيا نور البرو  الفاصل بين و    
 .  يى مةاربدوا لةماي  الدول   العثماني الدول الاربي  ددألب م  الدول   أنلم يخرر ببال روسيا  إذفعال 

نكيدررامنردوبي فرنسرا  واهدم مندوبو بروسريا والنمسرا باالدةراد مر  صرالحفري الدوفيرق برين الخصرمين  واى ذاع  واى
. انفض المؤدمر بردون جردوى و. سرها أب أوروبا بينوما منعا لسفك الدماء واشدعال نيران الةرب الدي ربما  مع 

وبعررد موقعر   ظيمر  هاهير  اندصررع الجيروش العثمانير   يررى .  5911نروفمبر  1اجدراح  مرر باشرا النورر فري ثرم 
وفاح  مر باشا وجيوش  فوحا مبينا . من معاقيوا الكاهن   يى ضف  النور اليسرى قورا  وأخرجدواوش الروسي  الجي

دررروال هرررذا الةرررال اجدمررر  مررر  فرنسررروا ين اإلمبراررررورو نررردما شررراهد . جميررر  العرررالم لعررردم دوقررر  انورررحام روسررريا  أدهرررش
نكيدررررافرنسرررا النمسرررا وفاوضررر  فررري خوفررر  مرررن نجرررد  الررردول الاربيررر   إمبراررررورجوحيرررف  وسرررأل   العثمانيررر ليدولررر   واى

 . أسف ذلك واظور ل  شديد  اإلمبرارورالمسا د  والدةالف فيم يدبل 

إلررى بوغرراح البوسررفور برضررا البرراب العررالي لدكررون اقرررب  واإلنكييحيرر ددرردمع السررفن الفرنسرري   األثنرراءوفرري هررذه 
لى ةماي   األسودإلى البةر   . ييوا بةرا لو ةاول الروس الوجوم  اآلسدان واى

الدركيرر  الموجررود  فرري مينرراء سررينوب  يررى البةررر سررفن الروسرري  ال سررفنفاجررأع ال 5911وفمبر سررن  نرروفرري  
نكيدررراكانررع دعورردع لرردولدي فرنسررا  أنورراودمردوررا  ررن يخرهررا ددريبررا مرر   األسررود  رردواني فرري  أمرررأي  إديررانبعرردم  واى
لةمايرر  الدولرر  , أمرررا واقعررا ال مةالرر  وروسرريا لةرررب بررين هررذه الرردول ع اصررار  ومررن ذلررك الةررين . األسررودالبةررر 

برل خوفرا مرن امدرداد نفروذ روسريا وبسرر يردها , العثماني  ال ةبا في الدول  . وأرما واالعثماني  من  دوان روسيا 
 .كما أسيفنا سدان   يى اآل

نكيدررامضري برين فرنسرا أ 5912مرارس سرن   وفي   يرى مةاربر  ادفراق   اآلسردان والدولر  العيير  فري مدينر   واى
الةرررب  يررى  بررإ الننررابييون الثالرر  رسررال  إلررى مجيررس النررواب يخبررره  أرسررل و  .العثمانيرر  روسرريا وةمايرر  الدولرر  

 . إنكيدراروسيا باالدةاد م  

الرردولدان المدةالفدرران فرري جمرر  الجيرروش ومررا ييررحم لوررا مررن المررؤن والررذخاهر والسررفن الالحمرر   أخررذعوبعررد ذلررك 
 أ يرررنذلرررك  أثنررراءوفررري .  األسرررودفعرررال فررري البةرررر  أوش البريررر  كررران الددرررال قرررد ابدررردوقبرررل وصرررول الجيررر. لنديورررا 

ولمرا انسرةب الجريش الروسري  رن .  مبجيوشرو اءةيفرثم حةرف الندوال الةرب  يى الدول المعادي  ل    اإلمبرارور
 !اةديوا الجيش النمساوي .واليدي األفالق والبادان 
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النمسرررا ودخولورررا فررري الدةرررالف المنعدرررد ضررردها  إغضرررابمرررن ولرررم دعدررررض روسررريا ضرررد هرررذا االةررردالل خوفرررا 
فرنسرا  أرسيع ثم . الفرنسيين لعدم ميل النمسا ليةرب  أولدفضييوا وجود جيوش النمسا فيوما  يى وجود األدراك 

نكيدرا  أواخرروفري . لضررب الثارور الروسري   واديال المةيرو  .الشمالي األبيضبيريق والبةر الا إلى بةر سفنو واى
يدررافليوصررول إلررى الصرريأ  فيينررا ثانيررا فرري مدينرر   االدصرراالعلسررن  دارع هررذه ا . الةرررب قبررل اشررددادها  أضرررار واى
نكيدرافرنسا  أنوذلك  ددةد معوما ضد روسيا إن لم ددبل روسيا الصيأ قبل خدام السن   أن رضدا  يى النمسا  واى

        :بريبادوا وهي األرب وددعود ليدول 
 .وةماي  واليدي االفالق والبادان   العثماني سيا بةماي  مسيةي الدول   دم اسدهثار رو :  أوال

 .ةري  المالة  لجمي  الدول في نور الرون   :ثانيا 
 . 5925وخصوصا معاهد  سن   ضاهق اآلسدان دعديل المعاهداع المخدص  بالمرور في : ثالثا 

ن هرررذه المعاهرررد  الثالثيررر  الجديرررد  نافرررذ  فدكرررو  األسرررودوضررر  قا رررد  جديرررد  لدرررواحن الدررروى فررري البةرررر : رابعرررا 
 . المفعول 

 إ ررراءهوقرررروا  فيينررا وفرنسررا وروسرريا والنمسررا  نررد وحيررر خارجيرر   إنكيدررراديسررمبر اجدمرر  سررفراء  49ثررم فرري 
هراجم الرروس العثمرانيين  ثرم. الموي  المريوب  وبذلك اندورع هرذه السرن  واآلمرال مدجور  نةرو الوصرول إلرى صريأ 

كران  و أ درابومفردهم  مر باشا الداهد العثماني  يرى  , في مدين  اوباثويا. ن الجنود المصري  ومن كان معوم م
  .وخيف  ابن  اسكندر الثانيدوفي إمبرارور روسيا في  مارس  و .اإلسالمي النصر بمجرد فضل الجيوش 

ودفا يرر  ضررد  فكدررور  مانويررل ميررك البيمرروندي بايراليررا معاهررد  هجوميرر  أمضررى 5911وفرري  ينرراير سررن   
اندصرر المدةردون  أغسررس 41وفري  . مدادرل ألرفإلرى برالد الدررم جيشرا مؤلفرا مرن ثمانير   شرر  وأرسل. روسيا 

 أو. اةديدورا الجيروش المدةرد  و . اةرقوهرا  رن يخرهرا  أنخيرى الرروس مدينر  سباسردوبول بعرد وأفي واقعر  دراكيدرو 
وفري اليروم الدرالي .هرا و المدةرد  نةرو مدينر  قيبررون فاةدي وبعد ذلك سارع الجيروش.       أراللوااةديوا  ىةر باأل

ولروال ابدرداء فصرل الشرداء الرذي يرأدي مبكررا . خيوهرا قاصردين داخيير  الربالد أهدم الروس قرالع مدينر  اودشراكوف و 
وفرري .  ررن المدينرر  كيررف المددسرر  لررديوم  أ ررداهوا إليدررافلمررا وجرردع روسرريا مررن الجيرروش مررا يكفرري  , الرربالد ديرركب

نكيدرررافرنسررا  سررفن أريدررع 5911سررن   أثنرراء قنابيوررا  يررى  ررد  ثاررور فرري بةررر بيريررق و ريررع الدجررار  الروسرري   واى
وبعرد . الشرمالي ومنعرع المراكرب الدجارير  مرن الردخول فير  بالكيير  األبيضوكذلك ةاصرع مدخل البةر . بالمر  

ندر الثاني  دم الفروح خصوصرا ذلك لم دةصل وقاه  ةربي  موم  بل دخيع المسأل  في دور سياسي لدةدق اسك
 األوروبرريلرر  العررداو  جوررارا بعررد سرردور سباسرردوبول وانضررمع مميكرر  السررويد إلررى الدةررالف  أظورررعوان النمسررا قررد 

و دظراهرع براقي الردول ضردها خصوصرا .  5911فري شرور فبرايرر سرن   فيينراوانعدد مؤدمر جديد فري   . ضدها
ررررق الدوديررد والو يررد ليةصررول  يررى بعررض امديرراحاع دخررردم مميكرر  السررويد الدرري كانررع دسرردعمل معوررا روسرريا 

نكيدررامر  فرنسرا  فأبرمرع, بالصيد  يى شوار  النروي   نروفمبر  40معاهرد  هجومير  ودفا ير  ضرد روسريا فري  واى
وبذلك دةددع روسيا ان  صار مرن المسردةيل  ييورا االندصرار  يرى . الدول  رسميا لجمي  وأ يندوا 5914.سن  

المدألب  ضدها ومالع إلى السيم قيبا وقالبا مندظر  اقل مفادة  مرن الردول الاربير  فديبيورا برالدبول  جمي  هذه الدوى 
مرر  مررا  األصرريي يرسررل إلررى روسرريا بالغررا نواهيررا بريبرراع الرردول  أن رضررع النمسررا .  5911سررن   أواخررروفرري  . 
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وان لررم دجررب  .5911ي ابريررل سررن  فرر فيينررابمدينرر   أخيررراالمررؤدمر الررذي انعدررد  أثنرراءسرربق  رضرر  مررن االقدراةرراع 
بكرررل شرررد  وصررررام  ودنضرررم إلرررى الجيررروش  5911روسررريا جميررر  هرررذه االقدراةررراع يسررردأنف الددرررال فررري ربيررر  سرررن  

 األكثررقدراةراع الردول  يرى ذلرك وقبيرع روسريا هرذه اإل فرأقرع. المةارب  جيوش النمسرا ومميكر  السرويد والنرروي  
م جديرد الينعدرد مرؤدمر سر أناع رويير  درم االدفراق  يرى ةادثروبعرد م. دأثيرا  يى نفوذها مما رفضرد  فري السرابق 
جمير  بنرود  أمضريعواخدرار لرهاسرد  وحيرر خارجير  فرنسرا وفير   5911في مدين  براريس لددريرر السريم نواهيرا سرن  

 لرررم أنوررا إذ .لفرنسرررا سررابق مجررردها وأ ررادعفخررراره  أوجنررابييون الثالررر  إلررى  أوصررريعمعاهررد  برراريس الشررروير  الدرري 
ودبرين . أمالكورا مرن غواهرل روسريا  ثمانير وةفظرع ليدولر  الع األول نرابييوندشدرك في مثل هذه الةرب مرن  ورد 

 . !!فيما بعد أن الدول األوروبي  دافعع  ن الكعك  والانيم  الدي سددداسموا فيما بعد 
ومنعورا الدولر  العثمانير  مرن دردخل الردول فري الشرؤون الداخيير  , اردباكرا العثماني  الدول   أةوالومما حاد في 
رسرالبدوديدها بدر  العالهق السياسي  ونحول سفراهوم إلى مراكبوم برل , مةارب  الثاهرين  بعرض السرفن الةربير   واى

لمنرر   األسررودإلررى سررواةل الجبررل  5919فرري سررن   مراكبوررافرنسررا وروسرريا  أرسرريعكمررا . مرالررب الثرراهرين  لددريررر
ذا هومن ... البوسن  والورسك  ن فيثاهريال يى مسا د   أميرهالدرر ومعاقب   الجيوش العثماني  من الدخول بوذا

صررديق بررين جميرر  الرردول المسرريةي   أولعرردم وجررود مخيررم لوررا  واقررفةرررج المأالدولرر  كانررع فرري  أنيدضررأ جييررا 
فري  ل ديرك الردو  ودردخل. فري داخرل بالدهرا  اإلصرالةي و رقير  جمير  مسرا يوا  إلضرعافواالمدألب   ييورا سياسريا 

صراروا شرركاء لروحراء الدولر  فري جمير   باآلسردان سرفراء الردول  أنةدرى خيرل ليمدأمرل .   المةضر  يالداخي أمورها
 .في ديك الفدر    األ مال

وخيفر  فري هرذا المنصرب الخريرر خصوصرا فري . رشيد باشرا  األ ظمدوفي الصدر  5919سن   أواهلوفي  
الخارجير  وكران كرل منومرا  يرى جانرب  لألشراالى فرؤاد باشرا وحيررا هذه الظروف السياسي الشوير  الي باشرا وولر

الوةيد  فعمال  يرى  اإلسالمي السيه  نةو الدول   أوروبامداصد  الما ب السياسي  و األ مال ظيم من الةذق في 
 لررم يمررضإذ . ةدررى لررم يررد ا لسررفراء الرردول ةدررا فرري الدرردخل . دسرروي  جميرر  المسرراهل الداخييرر  بةكمرر  وسررداد رأي 

وكذلك انويرا مسرأل  .  أةوالوم بإصالح أهاليوالو د , ورسك الو  البوسن رويل حمن ةدى  ادع السكين  إلى بالد 
وقرربال ( فرنسري وروسري و ثمراني وجبيري )  أ ضراء أربعر بمعرفر  لجنر  مشركي  مررن  ةردودبدةديرد ال األسرودالجبرل 

 .األةوال ون واندظام لكن لما كان السك, بةدوق السيرن   إجةاف قرار هذه اليجن  م  

وبعرد خرروج ... وأدع إلى ددخل الجيش الفرنسي فري لبنران  5910ثم ةصيع الةرب بين الموارن  والدروح 
مرد  كانرع  و.  5915الجيوش الفرنسي  من بيروع بعشرين يوما دوفي السيران  بد المجيد خان في يونيو سن  

 .  ألخيسن  ونصف وفي يوم مود  بوي  بالخالف   44ةكم  

  

 (32 )( : م 1336  -1361)  السل ان الغا ي لبد الع ي  خان 

  :داخيي  منواال وقد جرع في  وده جمي  من اإلصالةاع
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امرردالك العدرراراع وكافرر  الةدرروق العينيرر   لألجانررب أجرراحعوالدرروانين الدرري  العدليرر   األةكرراموضرر  مجيرر  **  
الموافدرر  سررن   5491ممنو رر   ررنوم كييرر  وذلررك فرري سررن  كانررع  أنبعررد  العثمانيرر والدصرررف فيوررا بجميرر  الممالررك 

5914 . 
 إصرالةواوكان جاريرا  أنشهعالشر ي  ليعمل بوا في المةاكم النظامي  الدي  األةكامومنوا وض  مجي  ** 

مررن العيمرراء والدررانونيين واإلداريررين فرري  العصرررذلررك  مدشررر يشررور ألجنرر  مررن  وكرران وضرر  هررذه المجيرر  بمعرفرر . 
 .اني  الدول  العثم

م  الدول  في ةرب الدررم ومرا بعردها األوربي  ن دةالف الدول أبعد الةواد  الدي مر ذكرها اقدن  السيران و 
بالدررردخل فررري شرررؤونوا الداخييررر  ومسرررا د  الرواهرررف المسررريةي  الخاضرررع  لورررا  يرررى  إضرررعافوا إاللرررم دكرررن نديجررر  

ن كرل ذلرك يعرود برالنف  أو . ةرير  ونشرر العيروم االنشداق  نوا وب  روح الفدن والفساد في ممالكوا دةرع غرراء ال
بنررود  أهررم األلمانيرر ل الرردول بعررد الةرررب الفرنسرري  السرريما وقررد  ررد  ,  رردودوا الدديمرر    يررى روسرريا جاردوررا الدويرر  و

فري ةرق  إبراموراو ردم مرا ادورا  درب  األسرودبعد ةرب الدرم لةفظ الدواحن في البةرر  أبرمعمعاهد  باريس الدي 
لسياسر  الدولر  هرو الدبا رد  رن   نجرأاأل و األولرى أنالسريران  ا ددردفيورذه االسرباب  . البادان الق وفواليدي األ

السريران  فرأكثر. مةمرود نرديم باشرا  األ ظرمو ضرده فري هرذا الفكرر الصردر . الدول الاربي  والدةالف م  روسريا 
 أسراسكانرا يسرعيان لوضر   أنومرارسرمي   أوراقوالمدروادر وان لرم دثبدر  .  باآلسردان من االجدماع م  سرفير روسريا 

الدري  اإلسرالمي ددب  الوالياع أن بنودها االخدصام بجمي  بالد الشرق و  أهممعاهد  هجومي  ودفا ي  يكون من 
ي يسررود فيوررا هررذا درروضررم جميرر  األقرراليم المسرريةي  أو ال. يايررب فيوررا العنصررر اإلسررالمي ليدولرر  العييرر  اإلسررالمي  

, الدررري لورررا مصرررالأ فررري الشررررق  األوروبيررر يررردول للرررم يررررق ,   ولمرررا شررراع هرررذا المشرررروع العنصرررر ليدولررر  الروسررري
 ةدررى اقنعرروا الرروحراء بوجرروب  حلرر   يعميررون السررريون  فاخررذ  مررالوم وسررفراؤهم الظرراهرون و.  إنكيدررراوخصوصررا 
سرروق  فصراغي   نرد بعررض العيمراء لمرا خرال  صردورهم مررن  ردم الميرل ليسريران بسربب  أذنرا مسرا يوم وصرادفع 
كمرا يرد و أمثالر  أهرل (  كرودرا )فدرد كران خييفر  ...والمرراقم  المسرارح معرض باريس وةضوره  د حيار العيني و 
 ..الشام 

المررؤمنين مخدررل  أميرررإذا كرران حيررد الررذي هررو : ) هررذا نصرروا  خيعرر  فدرروى بوجرروب  اإلسررالمشرري   أصرردر و
فري درجر  ال , الميرير  فري مصرارف  النفسراني   مروالاألالسياسري  ومرا بررح ينفرق  األمرورفي  إلمامالشعور وليس ل  

وكران بدراؤه . الدينير  والدنيوير  وشوشروا وخررب الميرك والمير   براألموروقرد اخرل . راق  ليميك والمير   يرى دةميورا 
 ( . كدب  الفدير ةسن خير ا   فى  ن .  يصأ : الجواب  : ؟  مضرا بوا فول يصأ خيع 

م ةصرررريع المبايعرررر  ليسرررريران الجديررررد مررررراد خرررران الخررررامس مررررن جميرررر  ثرررر . م 5911مررررايو  15وخيرررر  فرررري  
 . المدب  األسيوبالةاضرين  يى 

  

 (33 )-  ( :م 1336أغس س  -1336مايو) السل ان مراد الخامس 

 امدثدفركان مدعيما قيل أن  و  5911مايو  15هو ابن السيران  بد المجيد خان ارددى منصب الخالف  في  
ظورع  يي   الماع االضرراب  ولكن  ح  م أن , ر يد   أصنافلمساوا  بين جمي  مددنعا با,  بالثدافاع الاربي  
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.  رن العمروم  األمرريخفري هرذا  األ ظرمالصردر  وكران. ثم احدادع شيها فشريها  أسبوعالعصبي  دب دوليد  بنةو 
. ةسرب العراد  ,  ارياألنصر أيروب أبرياالةدفرال بدسرييم  السريف السريراني فري جرام   إجرراءلكن ذاع خبره لعردم 

لما اشدد  يي  الةال اسردد ى  وأخيرا. دجديد دعيينوم لدى ةكومد   أوراق إلي ولعدم مدابيد  قناصل الدول ليددموا 
 أيراموالحمر   رد    فةصر أنفةضرر وبعرد . العديير   األمراضالنمساوي الشوير بمداوا   فليدح ور الوحراء الربيب 

واسرردعيم  ررن  ادادر  وكيفيرر  معيشررد  قررال بدعسرر برهرر  مررن هررذا ,  واإلشراراع لاألقررواكررل مررا يبردو منرر  مررن  مدفرسرا
ةير   األةكراممداليرد  إلير دسريم  أن أفنردي برد الةميرد  أخير ثرم  رضروا  يرى  األمرفدشاور الوحراء في . المرض 

 5441سررن   شررعبان 50 األربعرراءاجدمعرروا فرري يرروم و  .مواموررا إلدار السرريران مررراد  أخيرر بعرردم لياقرر   األربرراءةكررم 
واسدفدوا موالنا شي  . وقرروا بوجوب المبايع  لموالنا السيران  بد الةميد خان الثاني  5911سن   أغسرس 15

المسيمين جنونا مربدا ففراع المدصرود  إمام إذا جن    : )نم الفدوى  ذهبوجوب  حل  وه فأفدى األمرفي  اإلسالم
كدب  الفدير ةسن خير ا   فى . يصأ وا  ا يم : الجواب  ؟  من  ودد  اإلمام فول يصأ ةل ,  اإلمام من 
 ( .  ن 

ويجب النظر بعين الشك إلى ما يروي  المؤرخون  ن ديك المرةي  الدري سريرر فيورا الماسرون  يرى : أقول  
ل هرذه بدءا من  مرةير  مرا بعرد السريران  برد المجيرد وا  أ يرم بدفاصري,أمور الدول  العثماني  الداخيي  والخارجي  

 .إلى يخر من دوالها , وشوودها من الربيب النمساوي , الواقع  

  

 (34 )-  ( :م 1818 -1336)السل ان الغا ي لبد الحميد خان الةاني 

دحايردع ضرراور المفسرردين  يررى السرريران مررن أجررل إلحامرر  بالدسرردور الررذي كرران أهررم أهدافرر  مسرراوا  المسرريمين 
وكران مرن أشرد المنرادين 5911مردةع باشرا الصردار  سرن   الفساد باسدالم ودمكن , بالر ايا من اليوود والنصارى 

 .  اإلصالةاعبوذه 

فإنرر  يجررب النظررر بعررين الريبرر  والدرردقيق لمعظررم مررا كدررب  ررن درراري  الدولرر   -كمررا أشرررع ينفررا  –والةديدرر  
, يش و موم دواهر الدول  ألن الماسون واليوود كانوا قد دايايوا في الج. العثماني  خالل الدرن األخير من ةيادوا 

و ي سردند  ممرا بيانرا  رن مرؤامرادوم  يرى , ولم يديسر لي اإلرالع  يى مصادر دفصييي   ن داري  ديك المرةير  
منرذ حاد نفروذ , أن ديرك الدسراهس كانرع قرد بردأع قبرل  ورده بعرد   درود , السيران  برد الةميرد الرذي انديبروا  يير  

وةدررى بعررض السررالرين بررالنموذج , الربدرر  الجديررد  مررن السياسرريين والضرربار واحداد دعيررق , الدناصررل األوربيررين 
إلى أن يلع إلسداروا  يى يد ربيرب يورود , ونوش الماسون واليوود في بني  الدول  ,  األوربي ليةضار  والسياس 

 ( ! أدادورك ) الدونم  المد و 

  ويبدو أنه , ( تاب تاريخ الدولة العةمانية ك) صاحب مصدرنا االساسي ) ولنتأمل فيما  كتب فريد بك المحامي
جمعيااة اتتحاااد ) وكتابااه يةيااد. فيمااا يباادو واهلل اللاام  1818و ااد نشاار كتابااه ساانة , مصااري ماان أصاال تركااي 

 :فقد كتب يقول . التي أشرفت للم خلب السل ان لبد الحميد , الماسونية ( والتر ي

 

 :   ةمانيةفي الدولة الع واتصالحاتالنهضة الو نية  والدستور العةماني  
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 ظمدورررا وكانرررع  وأوجمجررردها  إبرررانم والدولررر  العييررر  فررري  5111دررروفي السررريران سرررييمان الدرررانوني سرررن   ) 
فخيفر   . درهرب سررود  ودخشرى قودر  أوروبرارينرري وكانرع ممالكوا دةد شرقا بالةدود الوندي  وغربا برالمةير األ

واخديفررع  ييوررا  األوروبيرر منوجرر  السرريما وقررد دألبررع  ييوررا الرردول مررن بعررده ميرروك لررم يدعدبرروا خروادرر  ولررم ينوجرروا 
دررولى الخالفرر   أندررنةر إلررى  أةيانرراوكانررع . كثيررر   أجررحاءفبرردأع فرري االنةرررار وانسرريخع منوررا . الفرردن الداخييرر  

نكشرراري  قابضررون  يررى حمررام إلا فرري ضررعف و واألةكرراموالرربالد فرري اخرردالل , 5194السرريران سررييم الثالرر  سررن  
,  وأغراضرروم أهررواهومويخيعررون مررن شرراؤوا ويدديررون مررن لررم يسررر وفررق , يولررون مررن شرراؤوا مررن السررالرين  وراألمرر

وصرح بميي  إلى دنظيم الجند  يرى الرنمر الةردي   اإلصالحفواج  ةب . والبالد في فوضى كادع دمحق شميوا 
واندبر  } .فري مورده  واإلصرالحمراع فبرشروا بر  ف اإلنكشراري الةديث  االخدرراع فيرم يوافرق ذلرك  باألسية ييةوم سود

 .{   لمديأ الكادب فإن السيران سييم هو أول من جاهر بالفسوق و بعميي  الداريب وخي  بفدوى من المفدي

مررن الوجورر   اإلصررالحالعثمررانيين فديداهررا السرريران مةمررود و مررد إلررى  أذهررانالفكررر  رسررخع فرري  أن يررى   
إلررى الرروال   اإلصررالحواةررل مةيوررم جيشررا منظمررا واخررذ يبعرر  بمنشرروراع  اإلنكشرراري والعسرركري  فبرردد جنررد  اإلداريرر 

قررد  اإلصررالحوكانررع فكررر   .دنظرريم الجنررد دنظيمررا غيررر دررام  إال اإلصررالحوالةكررام ولكنرر  درروفي ولررم يرردمم مررن فررروع 
 وأ ظموررميبثونوررا  يررى  وررد السرريران  بررد المجيررد والسرريران  بررد العحيررح  فدررامواسرررع بررين فهرر  مررن رجررال الدولرر  

فيما دوفي السريران مةمرود وخيفر  السريران  برد  , رشيد باشا و الي باشا وفؤاد باشا  يدا مصرفى وأ الهمشأنا 
فكانرع لر  ضرج  . هجرير   5411شرعبان سرن   41م أي فري  5914نشر خرر الكيخانر  المشروور سرن  . المجيد 

ون الدرروانين الخاصرر  لكررل فرررع مررن ذلررك الخررر الومررايوني ينظمرر إصرردارواخررذ رجررال الدولرر  منررذ  أوروبررااهدررحع لوررا 
 اإلراد العثمررانيين فررألفوا المجيرر  الشررر ي  الدرري صرردرع  األسررادذ  أ رراظمثررم دألفررع لجنرر  جمعررع  .فررروع الدضرراء 

سرررن   األراضررريهجريررر  بالسرررير ةسرررب نصوصررروا وسرررن قرررانون  5494الشررراهاني  مرررن السررريران  برررد العحيرررح  رررام 
وكل هذه القوانين مقتبسة مان  ر هر 5412  وقانون الجحاء سن  هجري 5411و سن  هجري  وقانون الرابُّ  5412

العثمانير   ( الجنسري  )  ثم وضر  قرانون الدابعير   )!!( اتسالميةالقوانين الفرنسية مب مرالا  نصوش الشريعة 
, ميكي  ال اإلدار ونظاماع {  وهي قوانين وضعي } والمةاكم النظامي  والمةاكم الدجاري !ودنظيم المةاكم الشر ي  

 أخرررىونظامرراع , ونظامررا ليمربو راع , ووضررعوا نظامرا ليمعررارف . ونظررام شرورى الدولرر  , الواليرراع  إدار ونظرام 
ونظاماع ليرسوماع ويخر ليمعادن وغيرره ليرررق والمعرابر وغيرر ذلرك . ليمراب  والرب  وةدوق الدأليف والدرجم  

الدول  ةدى دونوا لر   إدار لم يدركوا شيها من لواحم  فإنوم  وبالجمي.  األم سير الةضار  ويالهم ةال   يددضي مما 
 .   بالدستورالنظاماع كان معروفا في بالد الدول  العيي   فمجموع هذه الدوانين و.  قانونا

, وبالرب  فدد كانع مبارح  ا  دعالى بالةرب بالدشري  من دون  أول بوادر البوار والخسران ودألب األ داء }
 :فإن  

ٍم ل لأَعب يد  )   ا َوَما َربهَك ب َظالن َْ ََِعلَيأ ه  َوَمنأ أََساَء  س  ل َنفأ َِ َل َصال حا    { (21:فصيع)(  َمنأ َعم 

راد وم  ذلك فكران الةكرم مريدرا  وفري المرد  الروجيح  الدري جيرس فيورا السريران . السريران فروق كرل قرانون  واى
ودرديرب نظرام مجيرس  األساسريالدرانون  إ ردادندورى مرن وةحب  الةرر قرد امدةع باشا مراد  يى سرير الميك كان 

 {ومدةع باشا هذا هو رأس األفعى الماسوني  كما سيأدي دعريف  وبيان  }. المبعوثين
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 :والسل ان لبد الحميد  االساسيالقانون 

م وجيرس السريران  برد الةميرد  يرى  ررش الخالفر   5911هجرير  الموافرق  5441خي  السيران مراد سرن  
مدراع األساسريقبل جيوس   يرى العررش بمرنأ الدرانون  مدةع باشا األةراررهيس و د  وكان قد   العثمانير  األمر  واى
 أ ررداءفمررن ذلررك انرر  جمرر  . و ررده  إخالفرر  بررد الةميررد اظوررر ةررين جيوسرر   المرراع دلررع  يررى  أن إال . بالةريرر 
و ررد مرردةع باشررا بدعيررين الشررا ر  مرر  انرر . و يررنوم فرري السررراي لددويرر  مركررحه  األساسرريالدررانون  وأضررداد األةرررار

. مشريرا فراخيف و رده  , السياسري الشروير األديربوضرياء باشرا . العثماني الكبير نامق كمرال برك ح ريم االندرالب 
لررم ينخرد وا واسرردعدوا  األةررار أن إال .األهرالي فكران يخرردع  إلير كمرا انر  كرران يسرعى جورده السرردمال  الررأي العررام 

وكانع الدول  في ذلك الوقع دةارب الصرب فوحمدوا واسدولى العثمانيون .  األساسيليمناضي  في سبيل الدانون 
ولكررن هررذه الرردول رفضررع هررذه الشرررور وريبررع مررن البرراب  . ووضررعع شرررورا قاسرري   يرريوم  يررى قيعرر  اكسررناج 

مسرددي    إدار  أيضراوالورسرك الدري كانرع ثراهر   البوسن الصرب  يى ما كانع  يي  قبل الةرب ومنأ  إبداءالعالي 
الرروس فكان ذلك سببا لرم  الصربيين فدرروا مةارب  الدول  ونظم جيوشوم الموندسون  . م  منأ البياار مثيوا 

. 

العاصم  بياراد فاسدنجد  ياراد وساروا نةوبولكن كان االنوحام نصيبوم فاسدولى العثمانيون  يى الكسناج و  
وقررر بعررد . بددرديم برالغ شرديد اليوجرر  إلرى البراب العرالي  ن اآلسرداقيصررها سررفيره فري  فرأمرالصررب بروسريا  أميرر

ن وبالجميرر  فدررد كرران مركررح الدولرر  العييرر  ةرجررا ليااليرر  أل .البيدرران  أمرررلينظررر فرري  اآلسرردان ذلررك  دررد مررؤدمر فرري 
ذاك مررنأ الدررانون  إذفدرررر الرروكالء . كيوررا دألبررع  ييوررا وكرران يشرردم مررن بررالغ سررفير روسرريا راهةرر  الةرررب  أوروبررا

كرران مررن المسرردةيل قبررول  ألنرر واقدنرر  السرريران  بررد الةميررد بوجرروب دنفيررذه . ليرردخيم مررن هررذه الاواهررل  األساسرري
الرذي ال  اإلصرالحبعرض  إجرراءالدي دنجم من رفض ديك الريباع كران الواجرب  األخراروالدداء .  أوروباريباع 
 .. األساسيمن اندداده هو دنفيذ الدانون  أوروباددمكن 
إذ يدراب  فريرد المةرامي , والدسدور الوضرعي  يرى الدولر  العثمانير  , ضاور أوربا لفرض الماسون واندب  ل} 
 { :فيدول 

لعيموررا انرر   , كيوررا دثررق برر  األوروبيرر وذلررك الن الرردول  ,أ ظمررا وفرري ذلررك الوقررع دعررين مرردةع باشررا صرردرا 
كرري ينظررر فرري مسررأل   مرردةع باشرراوقرررر السرريران  بررد الةميررد دعيررين  , األساسرريوواضرر  الدررانون  األةررراررهرريس 

 إنوررراءمرررا قرررام بررر  مررردةع باشرررا هرررو  أولفكررران    .اآلسررردان الرررذي قرررررع الررردول  درررده فررري (  األوروبررريالمرررؤدمر )
اجدمر  الروكالء والعيمراء  5911 رديسرمب 42وفري . وبيااريرا  األسرودالمناح اع بين الدول  وبرين الصررب والجبرل 

العثمانير  الدسردور  األمر الشاهاني  الدري منةرع  اإلراد قبل مدةع باشا وقرأ وغيرهم في الباب العالي ثم ا واألمراء
 . .والةري  

الشرراهاني  بفضرر   اإلراد  يررى انرر  لررم يكررد ينرردظم مجيررس المبعرروثين وينظررر فرري شررؤون الدولرر  ةدررى صرردرع 
 . الظيمرراع  برررور اسرردبداد جديررد لررم دعوررد نظيررره ةدررى فرري  صررور األمرر ذلررك البنرراء وابدييررع  أركررانفددوضررع كررل 

ولكررن رغمررا مررن ذلررك لررم دمررع الفكررر  فرري رؤوس العثمررانيين فرران هررذا  األةرررارهرردم السرريران  بررد الةميررد مررا بنرراه 
الةكومرر  الةميديرر  بمررا اندابدرر  مررن  أذىالجسررم  يررى قودرر  الكامنرر  بررل  يررى ضررعف  الظرراهر لررم يدررو  يررى دةمررل 
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المشرررق وكواكررب  أقصررىالمارررب إلررى  أقصررىمررن  لويرر  الةكومرراع الدسرردوري  قررد اندشرررعأضررروب الظيررم السرريما و 
 .الةري  قد سرعع في كل مكان 

العثمانيررر   األمررر فنالرررع  5409يعميرررون ليرررل نورررار ةدرررى اندصرررروا ذلررك االندصرررار البررراهر  رررام  األةررررارفبرردأ 
وسررا د  يررى اندشررارها قصرراهد  ماادحت باشااااندشرررع الفكررر  الورنيرر  مررن  وررد  والدسرردور بجورراد جيشرروا الباسررل 

 صراب  فري رسرن   أول باك ينيا   لف وأ. الموع في سجن ماغوس    أدرك الذي  نامق كمال بك ر العظيم الشا
 .صالو الدين بك   و , حسن بكو, رائا بك و بك أنور إثره وسار  يى , 

وكرران الجميرر        فرري برراريس الجمعيااة العموميااة لالتحاااد والتر اايو الحركااة فكاناات فااي سااالنيك إدار  أمررا
انرر  لررم يكررن بيررنوم خرراهن  أفكررارهموممررا سررا دهم  يررى نشررر  . الةررر  والمبررادئ الدسرردوري   األفكررارلنشررر يجدورردون 

وكانررع لجنرر  االدةرراد والدرقرري وقفررع  . ال يمكررن بداؤهررا دةررع ررري الخفرراء  أصرربأفدويررع ةررركدوم وادسررعع ةدررى 
  مررن الفييدرررين الثرراني والثالررر  درررردكن  ييوررا فوجرررددوا كافيرر  وهررذه الدررروى مؤلفرر أنمدرردما  يررى الدررروى الدرري يمكنوررا 
فكان من المسدةيل  . رض روم أومن الفييق الراب  المعسكر في  .وأحمير وأدرن المعسكرين في مناسدر واسكوب 

ال يمكرررن دجريرررد  ألنررر لمةاربررر  الدسررردوريين  اآلسررردان المعسررركر فررري  األولالفييرررق  إرسرررال يرررى الةكومررر  الةميديررر  
وكررران جنرررود الفييرررق الثررراني  . غيرررب الضررربار منضرررمين إلرررى الدسررردوريين أن ومررر  ذلرررك فكرررا. العاصرررم  مرررن الجنرررد 

من غيرهما فبدأ الدسردوريون يؤلفرون  صراباع ورنير  لمداومر  الةكومر  إذا ةاولرع  رقير  مسرا يوم  أكثروالثال  
 .بك وراهف بك وةسن بك وغيرهم   أنورفدامع  صاب  نياحي بك ثم ظورع  صاب  

فأرسريع الةكومر  الةميدير  شمسري  5409شور يونيو سرن   أواخرالخر  في  واندوى الدسدوريون من وض 
ثالثرين فرقر   أحميررمرن  أيضرا وأرسريع, يبردأ فري مومدر   أنولكنر  قدرل قبرل  , ثر  صاب  نيراحي بركأباشا القدفاء 

الدسرردوريون  أرسررل ويوليرر 41و  44و  45مررن فرررق الرديررف فانضررمع إلررى الدسرردوريين وقرروع صررفوفوم وفرري يرروم 
برالحةف  ييورا إذا  اآلسردان هرددوا فيورا , من سالونيك ومناسدر واسكوب وسريريس  األ ظملديارافاع إلى الصدر ا

الشراهاني  بمرنأ الدسردور  اإلراد  أصردرفيما وصريع هرذه الديارافراع إلرى السريران  برد الةميرد , لم يعين الدسدور 
 .األساسي والدانون 

 :  رتجالية وخلب لبد الحميدالحادةة ات  

الدسدور واحداد النفور بينوم وبين لجن  االدةاد والدرقي فأخذوا يفكررون فري  إ الندفرق شمل المسدبدين منذ 
 . الفساد أصولاجدثا  

السرراي ولخصروا  أركانمن  بإيعاح اآلسدان الجراهد  يى الكداب  ضد الجمعي   ثم قامع ةامي   أوالفشجعوا  
 :وها هي مرالبوم  اآلسدان  أهالي إليوممرالبوم في شكل ديني كي ينضم 

 .الشريع  إةياء - 5-

 . وناظري الةربي  والبةري  األ ظم حل الصدر   -4-
سرما يلررد اةمد رضا بك وةسين جاهرد برك وجاويرد برك ورةمري برك وريعرع  - 1 - الر  ...ةدري برك  واى

 .من المجيس
 .لم يشدرك معوم  ألن  حل مةمود مخدار باشا  -2-
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 . العفو  نوم  -1-
قرررروا  فررإنوملررم يدجرراوح الخمسررين  األ ضرراء رردد  أنفعدررد مجيررس المبعرروثين اجدما ررا فرروق العرراد  ومرر       

وادهرم باشرا  أ ظرمذاك دوفيرق باشرا صردرا  إذمرالب الثوار واندخبوا وفدا منوم ليبير  السريران قررارهم فدعرين  إجاب 
ثالثين ألفا واجدم   أولهكنادق اةدفاال وكان يبي   دد يريدون الب أولهكناظرا ليةربي  وقرر العفو  ن الجنود فبدأ 

فبادرع  إجباريرابعدها فدررر قبرول اسرددال  الررهيس اةمرد رضرا برك وانديبرع لوجر  الجراهرد اندالبرا  أخرىالمجيس مر  
فرروردع .  اآلسرردان االسرردبداد وكانررع الةالرر  كررذلك فرري  أيررامدرردكيم  ررن السرريران  بررد الةميررد كمررا كانررع درردكيم  نرر  

 اآلسردان ثرم ةاصرر جريش الةرير   .لةماير  الدسردور ومجيرس المبعروثين ( الروم اييي) بمجيء الجنود من  نباءاأل
وةاصرر ييرديح وةردثع  اآلسردان ودخرل الجريش دةرع قيراد  مةمرود شروكع باشرا  .المبعوثون وفدا لمدابيدر    فأوفد

ميد اسدمر  يى المداوم  فدرر جيش الةرير  هناك موقع  كبير  اندوع بدسييم ةامي  ييديح ولكن السيران  بد الة
الدنابل  يى ةامي  الباب العرالي والنرادي العسركري واسردولع  ييومرا ثرم قبضرع  فأريدع األخير يةمل الةمي   أن

وا دم الجواسيس رميرا  . الفدن ومن بينوم مراد بك الداغسداني أثارواالةكم الدديم الذين  أنصار يى الكثيرين من 
اسركودار  (معسركراع ) قديل وةاصررع الجنرود الدسردوري  بعردها قشرالقاع 5400ددر  دد الدديى وي . بالرصام

واجدمعررع  اآلسرردان البرلمرران إلررى  أ ضراءفعرراد  األساسرريذاك أي خررر  يررى الدررانون  إذفاسردولع  ييوررا ولررم يبررق 
ن  بررد الةميررد ودوليررر  وكانررع النديجرر   ررحل السررريرا .السرريران  بررد الةميرررد  أمرررالجمعيرر  العموميرر  لددررداول فررري 

 . السيران رشاد مكان 
االسدبداد  أنصارددوي  السيران رشاد باسم السيران مةمد الخامس وبالجمي  فان  5404ابريل سن   41ودم يوم     

يعيد السيران  أنودرقب المأل . شديد  ودشدع شمل  شاق  وةماد   أحم فوق  الدسدور في  األخير فدندوم  أثاروا
ولكن كانع الروح الدسدوري  قد قويع في قيوب العثمانيين واردكحع .  األولما فعي  م  الدسدور   بد الةميد

الدسدور ديك الضرب  بالصبر والثباع ودجدد النحاع الربيعي بين االسدبداد والةري   أنصار يى قو  الجند فاةدمل 
 .واندوى بخي  السيران  بد الةميد  

مدمدعر  بالةرير  راقير  أوج الكمراالع  أمدر يررى  أنب   يى االسدبداد لم يرقر   بد الةميد الذي ر أن إال)...(
 اإلدار ديرررك الفدنررر  االردجا يررر  لددرررويض صرررروح  إةررردا بنفسررروا مديمررر  العررردل فسرررولع لررر  نفسررر   أمورهرررامنظمررر  

وبررال . ا في ذلك الوقع برل الةري  وقاهد جيش الفرداهيين مةمرود شروكع باشر اآلسدان  أدرك أنالدسدوري  ولوال 
ةرحب االدةراد والدرقري الرذي جاهرد فري سربيل الةرير   أدعراب أراده و لرذهبعبرك لردم لر  مرا  وأنرورالةري  نياحي برك 

 .الرياح  أدراجثالثين  اما 

: هرذا نصروا   اإلسرالماجدم  المجيرس العمرومي اجدما را سرريا وخير   برد الةميرد بموجرب فدروى مرن شري  و  
يرفرر  مررن الكدررب الشررر ي  بعررض المسرراهل المومرر  الشررر ي  وان يمنرر   أنلمسرريمين ا إمررامإذا ا درراد حيررد الررذي هررو )

بعررض هررذه الكدررب ويمررحق بعضرروا ويةرررق بعضرروا وان يبررذر ويسرررف فرري بيررع المررال ويدصرررف فيرر  بايررر مسرروغ 
المظرالم ثرم اد رى انر  دراب  أنرواعوسراهر . ياربوم باير سربب شرر ي  شر ي وان يددل الر ي  ويةبسوم وينفيوم و

 يرى  وأصرر. المسيمين كيورا مخدير   أمورفدن   ظيم  جعيع  وأةد اهد ا  وةيف ان  يصيأ ةال  ثم ةن  و 
 أنورممدوالير  مرن جوانرب برالد المسريمين  أخبارحيد المذكور ووردع  دايب إحال المدادي  ودمكن منع  المسيمين من 
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دكييفرر   أوخيعرر   األمرررينوررل يجررب اةررد بدرراؤه مةدررق الضرررر وحوالرر  مةدمررل الصررالح ف وأصرربأيعدبرونرر  مخيو ررا 
 الجرواب. مرن هرذين الروجوين  األمرر وأوليالةل والعدد  أهلوالسيرن   يى ةسب ما يخداره  اإلمام بالدناحل  ن 

 ( . كدب  الفدير السيد مةمد ضياء الدين  فى  ن . يجب  : 

الررذي كرران  األ يررانباشررا رهرريس  والمبعرروثين سررألوم سررعيد األ يررانفيمررا قرهررع هررذه الفدرروى الجيييرر   يررى      
 . الخي  ..بصوع واةد الخي   فأجابوا.دكييف  بالدناحل  أمخيع   أدخدارونيرأس الجيس  

يرروم الثالثرراء سرراب  ربيرر       : والمبعرروثين  األ يررانوهررذه درجمرر  قرررار هررذا المجيررس العمررومي المؤلررف مررن  
قرهررع الفدرروى الشررر ي  الموقرر   ييوررا )     .م 5404 ابريررل 41 / 5141نيسرران سررن   52و  5141اآلخررر سررن  
ورجررأ .  واأل يررانفرري المجيررس العمررومي المؤلررف مررن المبعرروثين  أفنررديمةمررد ضررياء الرردين  اإلسررالمبدوقيرر  شرري  

فاسررردر السررريران  برررد الةميرررد خررران مرررن الخالفررر  . ةرررد الررروجوين المخيرررر بينومرررا أباالدفررراق وجررر  الخيررر  الرررذي هرررو 
باسم السيران مةمد خان الخامس إلى مدام  أفنديواصعد ولي العود مةمد رشاد . ي  والسيرن  العثمان اإلسالمي 

 .الخالف  والسيرن  

 [. وينتهي هنا التلخيش من كتابه بتصرا كبير. انتهم كالم فريد بك ] 
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 :أن .. فدد كانع باخدصار , ولكن الةديد  كانع غير ذلك الذي ح م  مةامي اإلدةاد والدرقي هذا 

 
هاود ومساألة فلسا ين وتناهااب الادول االساتعمارية للعاالم اتسااالمي كانات السابب االساساي وراء خلااب الي

 : السل ان لبد الحميد 
 ( :خ  التحول التاريخي: ) فدد كدب الشي   بد ا   حام يدول في كداب  الوام جدا 

 
كانرع درمري إلرى الوردف الكبيرر  –العربي  خاص   –إن معظم األةدا  الكبرى الدي جرع في المنرد  اإلسالمي  

الذي وضع  هردحل ومن وراه  اليوود نصب أ ينوم وهو الوصول إلى أرض الميعاد كان أمام اليوود  دبر  كرأداء 
 ( 5404-5911)ال يمكن دجاوحها وهي الدول  العثماني  و يى رأسوا السيران  بد الةميد الثاني الذي ةكم بين 

فالسيران  بد الةميد وصرل إلرى الخالفر  فري وقرع كرادع , ن الصالأ  بد الةميد ةاول اليوود أوال إغراء السيرا
أبرو " وبعبرار  أدق فري نظرنرا  –أبو األةرار كما يسرمون   –مدةع باشا الماسوني  دأخذ بخناق الدول  ةي  دمكن 

واشرردرر , لةميرردبررد العحيررح  ررم السرريران  بررد اأقررول دمكررن أن يخيرر  خييفدررين ويددررل السرريران  "  الماسرروني  ينررذاك
أي الدسردور العيمراني الاربري الرذي يدسراوى " يى السيران  بد الةميد قبل أن يأدي إلى الةكم أن يعيرن الدسردور 

وبعرد . وكران السريران  برد الةميرد شخصري  داهير  ذكير  معدرح  بربورا فدبرل  –في  اليوود والنصارى م  المسريمين 
وأود ر  السررجن فري الررراهف وأخيررا قدررل مردةع فرري السررجن أن وصرل إلررى الةكرم ألدررى الدربض  يررى مردةع باشررا 

إال أن دالميررذ مرردةع , برريدرر  ذكيرر  ممررا أثررار سررخر العررالم الررذي دةركرر  الماسرروني   يررى السرريران  بررد الةميررد 
 .واصيوا الدخرير لالنددام من السيران  بد الةميد

ي  السيران  بد الةميد وأخذ مع  ةاخام لمداب( 5941)ولنرج  إلى هردحل الذي دوج  إثر اندواء مؤدمر بال سن  
 :و رضوا  يى السيران  روضا منوا( موسى ليفي)  الدسرنريني

 .إنشاء أسرول  ثماني -5
 .د م سياس  العثمانيين في العالم الخارجي -4

 .مسا د  اليوود ليسيران في دةسين أوضا   المالي  -1

 .إنشاء جامع   ثماني  في الددس -2

" نا وباع لنا األراضي الدي ليس لوا مرالكون فري فيسررين برالثمن الرذي يدردرهمثال لو رضي موال" قال هردحل 
 (إن البالد الدي امديكع بالدماء ال دباع إال بالثمن نفس , إن أراضي الورن ال دباع ) :فاضب السيران وقال

( 510)وفرري هررذه المررر   رضرروا  يررى السرريران نفسرر  ( 5405)ولررم ييررأس هردررحل وقابررل السرريران مررر  ثانيرر  
فيرررن أقبرررل  –إنكرررم لرررو دفعررردم مرررلء األرض ذهبرررا ) ماهررر  وخمسرررين مييونرررا مرررن الجنيوررراع الذهبيررر  اإلنجييحيررر  فدرررال 

فيرن أسرود ,  لدرد خردمع المير  اإلسرالمي  واألمر  المةمدير  مرا يحيرد  يرى ثالثرين سرن  , بدكييفكم هذا بوج  قرعي 
 (.انيينصةاهف المسيمين يباهي وأجدادي من السالرين والخيفاء العثم

 .المةامي اليوودي الماسوني الذي أشرف  يى مةفل سالونيك( قر  صو)ولدد كانع المدابي  هذه المر  م  
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وصراح بالةاجرب ( أخرج من وجوي يا سافل)ولدد نديع بعض المصادر أن السيران صاح في وج  هردحل 
 (أما كنع دعيم ما يريده هذا الخنحير مني ) الذي أدخي  قاهال 
 .برقي  إلى السيران( قر  صو ) ل م  قر  صو إلى إيراليا وأرسل فرار هردح 

 (.سددف  الثمن هذه المدابي  من نفسك و رشك)
ونصرةني السريران  برد الةميرد برأن ال أدخرذ أير  خررو  أخررى فري هرذا السربيل : ) يدول هردحل في مذكرادر  

بل هي ألمد  اإلسالمي  , ع ميكا ل  ألن  ال يسدري  أن يدخيى  ن أي شبر واةد من أرض فيسرين إذ هي ليس
إن  مل المبض  في بدني ال أهون  يي : وقال  بد الةميد.... الدي قاديع من أجيوا وروع الدرب  بدماء أبناهوا 

وفرر ندرودك يرا هردرحل فعنردما يرذهب  برد الةميرد سردأخذون : ثم قرال. من أن أرى فيسرين دددر  من أمبرروريدي
 (. فيسرين مجانا
فجررروا  ربرر  أمررام المسررجد الررذي ( 5402)وفرري سررن  : صررمم اليوررود  يررى اإلراةرر  بعبررد الةميررد  وبعررد هررذا

 .يصيي في  السيران صال  الجمع  ونجاه ا  من الموع وقدل كثير من الناس 
ودفعررع الماسرروني  بعمالهوررا إلررى أن دصرردروا المناصررب العييررا فرري الدولرر  , ودكالررب الماسررون  يررى إقصرراه  

 –جمررال باشررا , رومرري أصربأ وحيرررا لينافعر   –أرسررديدي باشرا  –وحيررر الةربير   –أنررور باشرا , شرا أمثرال ريعررع با
 –( دافيد باشا)مصرفى كما باشا قاهد جبو  الشرق العربي في الةرب العالمي  األولى جاويد باشا  –ةاكم الشام 
 .وحير المالي 

بين العرب واليوود وأصبأ ( وفرنسي ودركي  أمريكي)ةسين جاهد يالشين أةد أ ضاء لجن  الدوفيق الثالث  
( اإلدةررراد والدرقررري ) السررريران يجرررد نفسررر  يومرررا بعرررد  يررروم مةاررررا برجرررال اشررردردوم الماسررروني  مرررن خرررالل جمعيررر  

) فأنشررأ مجيررس المبعوثرران . وأصرربةع قبضررد  دخررف درردريجيا ةدررى اسرردرا وا أن يجبررروه  يررى إ ررالن الدسرردور 
 .إلى مجيس المبعوثان( قر  صو) ي والنصراني والمسيم وجاء الذي دخي  اليوود( مجيس النواب 

دار  –حيردان النصرراني  يجرو رجروكان إ الن الدسدور نصرا لينصارى واليوود في كل األرض ةدرى أهردى 
ثرم اسردراع الماسرون ( . 5409)الرذين أ ينروا الدسردور سرن   ؟!!كداب  اإلندرالب العثمراني إلرى األبررال  –الوالل 

واجدمر  مجيرس النرواب ليندح روا قررارا باإلراةر   -ولألسرف  –العربري  –لجريش بديراد  مةمرود شروكع أن يةركروا ا
وقرردم كدرراب الخيرر  إلررى , بررارح  فرري األمررر ( ةاخررام الدسرررنريني  ) ولدررد كانررع أصرراب  نرراةوم ةرراييم . بالسرريران 

 .السيران  بد الةميد ثالث 
ع أم  خادم  في قصر السيران فأخذ  ارف ةكمع الذي كان -1  .أسديدي باشا-4 .قره صو  -5

 .وأدخي  في البةري  ةدى أصبأ ياورا في البةري   – ارف  –السيران ابنوا هذا 

وكانررع هررذه أكبررر رعنرر  وجوررع ( 5404)كرران إقصرراء السرريران  بررد الةميررد  ررن الخالفرر  فرري نيسرران سررن  
 :لةكم نسدري  الدول بأنوفي ديك الييي  الدي نحل فيوا السيران  بد الةميد  ن سد  ا, لإلسالم 

 .في يد اليوود –ةديدي   –اإلسالم الفعيي أحيل من الوجود والشوود وسدرع فيسرين 
أةد أقراب الماسوني  و اإلندالب  يى السيران  بد الةميد مخاربا جمال باشا أدعررف  –يدول أنور باشا  

 يا جمال ما هو ذنبنا؟
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نةرن برذلنا ,   في يد الصويوني  واشدردنا الماسوني  العالمير  نةن لم نعرف السيران  بد الةميد فأصبةنا يل
 .جوودنا ليصويوني  فوذا ذنبنا الةديدي

لدررد دعرراون اإلخررو  الماسررون واليوررود سرررا  يررى إحالرر  السرريران  بررد الةميررد ألنرر  كرران ) :ويقااول برنااارد لااويس
 .إذا رفض بشد  إ راء أي شبر أرض لييوود في فيسرين. معارضا قويا لييوود

 (  445: م / الذخاهر العظام ) 
 

 
 :تركيا بعد السل ان لبد الحميد  

جمعير  دركيرا )وأصبةع دركيرا دسرير مرن قبرل , سدر السيران المظيوم  بد الةميد بفعل الماسوني  اليوودي  
يرد و إليورا  فدرد كانرع الدومير  الدركير  الدري, الدي أضرةع لعبر  بيرد الماسروني  ( وجمعي  االدةاد والدرقي , الفدا  

 ةحب اإلدةاد والدرقي بيد اليوود 
 –الرد ا  الدوميرون  –الخالفر  ضرعيف  ديعرب بورا جمعير  االدةراد والدرقري , وهكذا دوالع النكباع  يى دركيرا 

ومررن وراء , والررديون ددررراكم , و المةافررل الماسرروني  دندشررر اندشررار النررار فرري الوشرريم , وهررم  يمررانيون ال مدرردينون 
 . اب  اليوودي  الدي صممع اإلراة  بدركيا لدصل إلى أرض الميعادذلك كي  األص
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  ( 35  )-  ( :م1824 -1818)سل ان محمد رشاد خان الخامس ال 

دررروج السررريران رشرراد باسرررم السررريران مةمرررد و  5404ابريرررل سررن   41دوليررر  السررريران رشرراد  ودرررم يررروم دمررع 
 . الخامس

 يرى السريران  إلرى ةرين ةردو  االندرالب العثمراني. قضرى اغيرب  مرره فري قصرر حنجيرلري كروي كان قرد و 
 . بد الةميد 

وقررد بدرري السرريران رشررراد ةبيسررا فرري قصررره فيمرررا كرران العسرركريون والسياسرريون مرررن جمعيرر  اإلدةرراد والدرقررري 
 .ييعبون بمصير الخالف  

ألمانيرا ضرد  وقد ورر هؤالء المجرمون الخالف  العثماني  في  وده بدخول الةرب العالمي  األولى إلرى جانرب
وقرررد دررروفي السررريران مةمرررد الخرررامس قبرررل نوايررر  الةررررب سرررن  . وكررران ولررري  ورررده األميرررر وةيرررد الررردين . الةيفررراء 
5459. 
 

 
  

  

 (36  )–  ( :1824-1813( )وحيد الدين ) السل ان محمد السادس 

ى مدردراع فيما كان الةيفاء يسيررون  ير, وبدي كذلك ةبيس قصره , وقد خيف السيران مةمد الخامس   
ةير  أبررحع المرؤامراع . ودنفيرذ الماسرون , ومرؤامراع اليورود , الخالف  ويدرعون أوصالوا إربرا بإشرراف اإلنكييرح 

الرردول  عوخرجررع دركيررا مةرمرر  مررن الةرررب العالميرر  األولررى و دداسررم.  مصاا فم كمااال أتاااتورك, كمررا سررنرى 
واسردراةع أوروبرا مرن هرذا الارول الرهيرب الرذي كران , كما كانوا يريدون  يى دركيا ! الكبرى ورث  الرجل المريض

 .يدض مضاجعوا لدرون رويي 
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وجاء مصرفى كمال بعد هحيمد  فري جبودر  فري الشررق العربري وبررحع شخصريد  كداهرد  سركري مرن خرالل 
 . وانريدع األقالم لدبرحه. بعض اإلشدباكاع العسكري  المسرةي   م  اليونان 

م  مصرفى كمال واشردررع  يير  شررورا فري معاهرد  لروان ( يما بريرانيا والس) وفعال ردبع لدول الكبرى 
 –ينررذاك  –وحيررر الخارجيرر  بريرانيررا  – نفاشرردرر  ييرر  كرررح و . ةيرر  كرران يمثيرر  فيوررا  صررمع إينونررو( 5444)

 :شرورا أربع  وهي
 .إسدار الخالف  في دركيا

 .سةق أي  مةاول  إل اد  الخالف  

 .مةارب  الشعاهر اإلسالمي 

وقبررل مصرررفى كمررا بوررذه الشرررور وانسررةبع . دخراذ قررانون غربرري ليةيررا  فرري دركيررا برردل الشرريع  اإلسررالمي  ا
دول الةيفرراء مررن دركيررا و نرردما وقررف مجيررس العمرروم البريررراني فرري وجرر  كرررحون الررذي وافررق  يررى سررةب جيرروش 

 .ارمهنوا: قاهيين سدعود دركيا مر  أخرى الةدالل أوروبا فدال, الةيفاء من دركيا 

 (.لن ددوم لدركيا قاهم  بعد أن جردناها من اإلسالم والخالف )
ودظور صور  مصرفى كمال وهو ييبس ثياب العيمراء فري  يرد , ودمسأ مصرفى كمال أوال بمسوح الرهبان

األضةى ويةمل السبة  الرويي  وية  الناس  يى الشعاهر اإلسالم ومرع األيام وجم  مصرفى كمرال العيمراء 
واسرردنكر العيمرراء هررذه الخررر  فربررق مسررةا بالنواصرري واأل نرراق ( كالكنيسرر )صررل الرردين  ررن الدولرر  واسدشررارهم بف

ودردا ى النراس لينصرربوا , ونراح النراس  ييورا( 5442)وأ يرن إسردار الخالفرر  سرن  . وقدرل مرن العيمراء مددير  كبيرر 
ا اإلسررم المجرررد صررور  أن يعررود هررذ –ومرر  هررذا رفضررع بريرانيررا  –لوررم خييفرر  ولررو كرران الخييفرر  هررو ميررك مصررر 

يخررر الخيفرراء العثمررانيين ويخررر مررن سررمي خييفرر  فرري ( مةمررد السررادس ) وبررذلك كرران السرريران  . نظريرر  مصرررنع 
لررى يومنررا هررذا خالفرر  إسررالمي  . . درراري  اإلسررالم والمسرريمين ةدررى اآلن  وهكررذا وصرريع جمعيرر  . ةيرر  لررم ددررم واى

(  برد الةميرد)هيب الرذي رالمرا أقرض مضرجعوا وأرق أجفانورا اإلدةاد والدرقي إلى الةكم واسدراةع من الاول الر 
وأصرربةع مدارعادوررا ةمررى . وأصرربةع دركيررا اإلسررالمي  دميرر  فرري يررد اليووديرر  دةركوررا كيررف شرراءع وأنررى أرادع

 . يؤكل شيوا شيوا ( الدول  العثماني )وأصبأ هذه المارد الجبار , مسدباةا ليذهاب الاربي  من أ داء اإلسالم 
أي بعررد ) (5409)ارررب أوال دول البيدرران النمسررا والمجررر والبوسررن  والورسررك فرري دشرررين األول سررن  فررابدي  ال

وا درردع إيراليررا ,  وانفصرريع بيااريررا. وبعررد إ ررالن الدسرردور بشررورين فدررر ( . دسرريم اإلدةرراد والدرقرري حمررام األمررور
هررذه السرنواع الديييرر  فدرردع  وفري. ( 5454)ثررم نشربع الةرررب البيدانير  سررن  ( 5455) يرى ليبيررا فري خريررف سرن  

وفدرردع ذلررك الجررحء مررن ليبيررا الررذي يدررألف مررن ( . ما رردا دراقيررا الشرررقي )الدولرر  العثمانيرر  جميرر  واليادوررا فرري أوربررا 
وقد انسرةبع دركيرا مرن ليبيرا بمرؤامر  خيانر  مكشروف  ال دخفري  يرى كرل ذي  –واليدي ررابيس الارب وبني غاحي 

وفري بيروع هرؤالء اليورود , اليورود اإليرراليين هرم المةافرل الماسروني  فري سرالونيك  وال يفودنا أن نذكر أن,  ينين 
فيرريس كبيرررا أن دعررري جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري ليبيررا . اإليررراليين كانررع نعدررد اجدما رراع جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري 

 .هدي  مدواضع  إلى إيراليا كرد جميل  يى صنيعوم السابق الكبير
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ى سرد الشي  الشويد خبر د و  ةكوم  الدذافي لررهيس الكنيسرع وهرو يورودي ليبري وال أنسى أن أضيف  ي}
أبوابورا مشرر   لألمريكران ( الدرذافي ) بعرد أن فردأ أدرادورك ليبيرا  -4002نروفمبر  –لحيار  ليبيا بد و  رسمي  فري 

كير   قبرل ذلرك بعرد  وسريموم سرالةوا الثديرل روا ير   يرى ظورر السرفن إلرى المعرارض األمري, واألوربيين واليورود 
 .{!!أشور 

 .وكانع ميحاني  دركيا قد ناءع بأ باء النفداع العسكري ,  فددع كريعوفضال  ن هذه الخسار  
ومحق رجال األمرن , ومن  اليباس الشر ي , فمن  األذان باليا  العربي  , وبدأع مةارب  الشعاهر في دركيا  

ألن )ومنعع الكوفي  والعدرال , م غراء الرأس بالنسب  لينساء وةر , لدى مصرفى كمال ثياب النساء في الشوارع 
وأمرر بدرجمدر  . وفرض لبس الدبع  بالنسب  ليرجال ومن  قرراء  الدررين بالعربير  , بالنسب  ليرجال ( العرب ييبسونوا

و  صررروةع , وأقفررررع المسررراجد وخيرررع المةاريرررب , وةرررول كمرررال مسرررجد أيرررا صررروفيا إلرررى مدةرررف .  إلرررى الدركيررر 
وأصبأ اليداء  يى كداب ا  في المسجد جريم  يةراكم  ييورا , وافددد الناس الشباب من رريق اإلسالم , ذن المآ

ودرروارى العيمرراء أمامرر  دةررع الدررراب قرردال أو فرري , واخديررف مررن المسرراجد ةيدرراع العيررم و دروس الفدرر  , الدررانون 
 :كما جاء في الةدي   ودكيمع الرويبضاع, ودددم السفواء . بيودوم 
, ويصدق فيها الكااذب, فيها الخائن يخون فيها االمين ويةتمن , إن بين يدي الدجال سنين خدالة ) * 

:  ياال يااا رسااول اهلل مااا الولااول ومااا التحااوت؟  ااال, وتظهاار التحااوت , ويكااذب فيهااا الصااادق وتفناام الولااول 
 (.الذين كانوا تحت اال دام ال يةبه لهم: أشراا الناس والتحوت: الولول
ويااةمن , ويخااون االمااين , ال تقااوم السااالة حتاام يظهاار الفحااش والبخاال : )  ررن أبرري هريررر  مرفو رراو * 
الولول وجاوه النااس :  الوا يا رسول اهلل وما التحوت والولول؟  ال, وتهلك الولول وتظهر التحوت , الخائن 

 (.وأشرافهم  والتحوت الذين كانوا تحت أ دام الناس ليس يعلم بهم
 :اآلخر الصةيأ الذي رواه الربراني  ن  وف بن مالك مرفو اوفي الةدي  * 
ونشااوا يتخااذون , و  يعااة الاارحم . وبيااب الحكاام , وساافك الاادماء , إمااار  الساافهاء : أخاااا للاايكم سااتا) 

 (.وكةر  الشر  , القرآن م امير 
ادين وبدررى مصرررفى كمررال يواصررل الةرررب  يررى اإلسررالم ةدررى نوايرر  ةيادرر  ودركيررا درردةرم فرري جميرر  الميرر

 .وددراج  في كل مضمار 

 
************* 
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 أهم األسباب الداخلية المباشرة التي أدت إلى سقوط الخالفة  
 

 :انتشار الدلوات القومية : أوال 
وأشرراف الماسرون واليورود  يرى إةياهورا , والدومير  العربير  , ( الرورانير  ) د رو  الدومير  الدركير  ) وخاص   

ذكاء نار الدعصب والف  .رق  بين أدباع الدوميدين الرهيسيدين المكوندين ليدول  العثماني  واى
 (:ال ورانية)القومية التركية 

لدد بذرع البذور األولى ليدومي  الدركي  في داخل األكاديمي  العسكري  في إسرنبول م  األسرادذ  العسركريين 
  إلى جيش قروي مردرب  يرى وسراهل الدرو  الةديثر  األلمان الذين وفدوا إلى الكيي  ليدربوا األدراك الذين كانوا بةاج

فدرررد وصررريع بعثررر  , لعرررالم بأسرررره يرميورررا  رررن قررروس واةرررد خاصررر  وأن دركيرررا ددادرررل ا, وأسررراليب الددرررال العسررركري  
وبدي يعمل قراب  ثال   شر  سرن  دمرع خاللورا ( فون درجولسن)يرأسوا الكولونيل ( 5991) سكري  ألماني  سن  

 .بذر  الدومي 
هجررر  الالجهررين المجررريين والبولنررديين إلررى دركيررا بعررد فشررل : لعامررل الثرراني لنشرروء الدوميرر  الرورانيرر  هررووأمررا ا
قسررنرين )ومرن هرؤالء , وا دنق هؤالء اإلسالم وأصبةوا مرن الربدر  المدنفرذ  فري الدولر  , ( 5929)ثوردوم سن  

ن هرذا الرجرل هرو رأس األفعرى الدومير  فيدرد كرا, وقد سمى نفس  بعد ذلك مصرفى جالل الدين باشرا , ( بورحيكي
 :يدول برنارد لويس, الدي نديع سموا إلى  دول ونفوس األدراك 

وسرا ده  يررى هرذا العمررل مررا , ولدرد  مررل يورحيسركي  يررى ندرل الدوميرر  البولونير  ووضررعوا فرري قالرب دركرري )
أثيرا هررام فرري ددرردير الدرراري  وكرران لوررا درر,  رضرر  مررن أ مررال المسدشرررقين الاررربيين البرراةثين فرري الشررهون الدركيرر  

 (.واال دداد بالووي  المميح , الدركي الدديم 
وأن يوود سالونيك هرم , ( يوودي   المي )وال يفودنا أن نعود فنذكر بأن جمعي  اإلدةاد والدرقي كيوم ماسون 

إن الةديدر  البرارح  : ) ونعود مر  أخرى فنذكر بكرالم سردون ودسرون. اليد المةرك  لوذه الجمعي  وهم داخيون فيوا 
 .فأراةع بعبد الةميد وبدركيا وباإلسالم(  في دكوين جمعي  اإلدةاد والدرقي أنوا غير دركي  وغير إسالمي 

ولدررد كرران لوررذه الررد و  إلررى الدوميرر  الدركيرر  أثررر سرريء انعكررس فرري نفرروس الشررعوب اإلسررالمي  الدرري دخضرر  
خاصرر  بعررد السرريوك , شرركيون الجمعيرراع السررري  لمةاربرر  دركيررا و برردؤوا يرررالبون باالسررددالل وي,ليسررياد  العثمانيرر  

و يى رأس هذه الشعوب العرب الرذين ادخرذوا مرن هرذا , المشين الاريب الذي سارع  يي  جمعي  اإلدةاد والدرقي 
وكران لورا , السيوك مبرررا ليوقروف بجانرب بريرانير  ضرد األدرراك فري الثرور  العربير  الكبررى بديراد  الشرريف ةسرين 

 .النداه  الوخيم   يى العالم اإلسالمي من
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 :فقد كتب ستون وستون يقول
فمنررذ دأسيسرروا لررم , إن الةديدرر  البررارح  فرري دكرروين جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري أنوررا غيررر دركيرر  وغيررر إسررالمي  ) 

فرأنور باشرا هرو ابررن رجرل بولنردي مردرد وكرران , يظورر برين ح ماهورا وقاددورا  ضرروا واةرد مرن اصرل دركرري صراف 
وكران , وكراسو من اليورود األسربان الدرارنين فري مدينر  سرالونيك , ( دونم )جاويد من الراهف  اليوودي  المعروف  

وأمررا أةمررد رضررا أةررد ح مرراهوم فرري ديررك الفدررر  فكرران نصررف  , ريعررع باشررا مررن أصررل غجررري ا دنررق اإلسررالم دينررا 
 (.غجريا إلى جانب كون  من أدباع مدرس  كونع الفيسفي 

ن ودسررون قرراهال إن أصررةاب العدررول المةركرر  وراء الةركرر  كررانوا يوررودا أو مسرريمين مررن أصررل ويضرريف سرردو 
كمرا أنر  كانرع درأديوم .... ويوود سالونيك األثرياء ( الدونم )وأما العون المالي فكان يجيهوم  ن رريق , يوودي 

 (.ع وبرلين من باريس ولندنمن فينا وبودبس –أو الشبيو  بالدولي   –معوناع مالي  من الرأسمالي  الدولي  
 :ويقول هربرت أبري

وهؤالء هم , شركاء الثور  الدركي  الةديديين  –أي المرددون  –( بالدونم )كان يوود سالونيكا يووديا ويعرفون )
أنوم مسيمون : واال دداد الشاه  بين الناس هو, ولكن معدددهم قد ال يكون يووديا أصال , من العرق اليوودي 

وفي ديك الفدر  الدي نةن بصددها لم يعرف أةد من الناس ... وأما بالفعل فإنوم من أدباع دورا  موسى  ,باالسم 
ولم يكن أةد من الناس يجرؤ أن يدنبأ أن , سوى قي  من العيماء المخدصين بدراس  الشرق األدنى , شيها  نوم 

 (.ن لوا نداه  خرير  في سير  الداري سديعب دورا رهيسيا في ثور  كا( بالدونم )هذه اليوودي  المعروف  
 :يقول توينبي

إن الضربار فرري دركيرا الةميديرر  هرري الربدر  الوةيررد  الدري اسرردرا ع أن دفرردأ نافرذ  فكريرر  داهمر  دنفررذ  ررن ) 
وبعد ثالثين  اما من ةكم اسدبدادي مظيم كان الجيرل الدركري الجديرد ( 5409)رريدوا الدأثيراع الاربي  في سن  

 (. ن هو رأس الةرب  لوجوم الييبرالي  الاربي   يى دركيامن العسكريي
 

حاول العال اة باين جمعياة اتتحااد والتر اي  1811سانة ( الرو ) وةيقة السفير البري اني في اساتانبول 
 :وبين اليهود و الماسونية 

سررير جيرررار ال)هررذه الوثيدرر  السررري  هرري أصررال رسررال  سررري  جرردا أرسرريوا السررفير البريررراني فرري الدسرررنريني  
ودةوي معيوماع دقيدر  ةرول ( هارون . السير ش)إلى وحير الخارجي  بريرانيا ( م44/1/5450)بداري  ( والوحر

 .واليوود و الماسوني ( جمعي  اإلدةاد والدرقي ) العالق  بين 
ابدداء من ( المجدم  الكويدي )وقد نشردوا مجي  , وهذه الوثيد  السري  ك شف  نوا النداب في بريرانيا ةديثا 

 :ونددرف منوا األجحاء األهم. ندال  ن مجي  يفاق العراقي  ( 241.244)في األ داد ( م41/54/5419)
, ماهر  وأربعرون ألرف نسرم  {  مدين  يوناني  كانع ينذاك دةع الةكم العثمراني } ( سالونيك) في مدين   -] 

أو ( آلوي)يوودي من سبر ( 40.000( )بانياأي هربوا من أس)منوم ثمانون ألف نسم  يوودي من أصل أسباني 
 (.يوود الدونم  )من اليوود المدظاهرين باإلسالم والذين يد ون  
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فورم . وهرم ماسروني  يندمرون إلرى المةافرل اإليرالير  , ومعظم اليوود اإلسبان يدمدعون بالجنسي  اإليرالي   -
 .  ضد المالةد  والدفديشلذلك يدمدعون بالةصان  الممنوة  لألجانب في الدول  العثماني

) مةفرل  –بالدعاون مر  الماسروني  اإليرالير   –قبل بضع  أ وام في سالونيك ( قره صو) أسس اليوودي  -
وهدفرر  فرررض النفررروذ , وأقنرر  رجررال دركيرررا الفدررا  ضرربارا ومرردنيين باإلندمرراء إلرررى الماسرروني  , ( ماسرريدونيا روحيدررا 

 .اليوودي  يى األوضاع الجديد  في دركيا
 .يظور أن المخررين لةرك  دركيا الفدا  في سالونيك كانوا بالدرج  األولى من اليوود

 .بدييل أصبأ من المعروف بأن  ددا كبيرا من قادادوا كانوا من الماسوني  ( م5409)بعد ثور  

 .جمي  اليوود  يى اإلرالق كانوا مؤيدين مدةمسين ليعود الجديد

 .إلدةاد والدرقي أصبأ كل اليوودي جاسوسا لجمعي  ا

 .إن الةرك  اليوودي  أكثر منوا دركي  : بدأ الناس يدولون

( أوسركار شردراوس) قنصال  امرا فري سرالونيك و ينرع الواليراع المدةرد  ( بريموليفي) ينع إيراليا اليوودي 
 .وكان شدراوس يوودي , سفيرا لوا في الدسرنريني  

األفررواج األربعررر  الدرري أرسرريع خصيصرررا مررن سررالونيك إلرررى  كررران قاهررد( رمررحي بيررك)العديررد اليوررودي الدونمررر  
(  برد الةميررد ) و نردما خير  السريران , (مةمرد الخرامس ) الدسررنريني  وقرد  رين رهيسرا ألركران ةررب السريران 

 .وا ددل في سالونيك  ين أخ لرمحي بيك مشرفا  يى السيران في سجن 

أن إندسررام ( م5404)ي شررور كررانون األول سررن  أ يررن المررؤدمر الصررويوني الداسرر  المنعدررد فرري هاسرربورج فرر
معجرح  الثرور  الدركير  ) قد اندورى بفضرل , ود ا  ليوجر  إلى منارق أخرى غير فيسرين , اليوود إلى صويونيين 

 .بمعنى أن فيسرين أصبةع مضمون  بال شك ( 

لمةررراكم العرفيررر  وكررران معظرررم الضررربار فررري ا, بعرررد خيررر   برررد الةميرررد أ  ينرررع األةكرررام العرفيررر  لمرررد  سرررندين 
 .ماسونيين 

 .مدير المربو اع في الدول  يوودي من سالونيك ول  سير  إيداف أي جريد 

مرديرها يورودي مرن  –الدري ددردم رأي االدةراديين فري األةردا  الداخيير  والخارجير   –وكال  األنبراء الديارافير  
 .باداد

 .يوودي من سالونيك رهيس الفرع الرهيسي لجمعي  اإلدةاد والدرقي في الدسرنريني 

 .مديري  األمن العام في الدول  بيد ماسوني من سالنيك

 .إثندا  شر مةفال ماسونيا جديدا( م5404)في مددونيا والدسرنريني  ظور خالل العام الماضي 

أن مناصربوم ومرواردهم رحقورم ددوقرف  يرى دخرولوم  –من ذوي المناصب المومر   –أ فوم الموظفون وغيرهم 
 .الماسوني   في المةافل

وخاصر  مرن ذوي الردرب الصراير   –لكي دشدد الجمعي  قبضدوا  يى الجيش أدخرل  ردد كبيرر مرن الضربار 
 (. ثمان فومي بك ) ويرأس المةفل أخوه النديب , ( نياحي بيك) بيد ( ريسنا ) في مةفل ماسوني يسمى  –
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الدسردور ) فري المةفرل الرذي يسرمى  دخل في الماسوني  معظم نواب الجمعي  في مجيس المبعوثان واأل يران
 (.ريعع بيك ) وكان من كبار رؤساه  ( 

( ) مةفررل الدررآخي العثمرراني ) نررواب المعارضرر  وخاصرر  العرررب برردؤوا ينشررهون لوررم مةافررل خاصرر  بوررم مثررل 
 .أو ينضمون إلى المةفل الداهم ( أصدقاء الةري  

 .راهف  البكراشي  دفشع بينوم الماسوني  

نوضررر  , الوفررراء الشررررقي : ) أنشرررهع المةافرررل الماسررروني  الداليررر ( م5450 -م5404)ين فررري المرررد  الدررري بررر
( نوضر  مدردونيا ) وفرع مرن مةفرل , الورن النوض  , الةديد  , األصدقاء الةميمون لإلدةاد والدرقي , بيحنير  

 –سررالونيك ومدرردونيا مثررل شرربك  المةافررل الماسرروني  فرري  –ويبرردوا أن جميرر  هررذه المةافررل الماسرروني  ( . الفجررر , 
 .كان يدودها أو يخرر لوا اليوود

 .األمير المصري سعيد ةييم وأخوه األمير  باس ةييم واألمير  حيح ةسن ماسونييون

هررو المؤسررس والمورريمن  يررى  رردد مررن المةافررل  –رهرريس المةفررل المصررري األ ظررم  –إدريررس بيررك راغررب 
 .الماسوني  في مصر وسوريا وفيسرين ولبنان

 .من الروم الكاثوليك في لبنان ماسونييون  دد كبير

 مةمد أورفي باشا أسس  ددا من المةافل الماسوني  في مصر والددس وجنوب سوريا 

 .يوسف بيك السكاكيني من ح ماء الماسون

ماسوني كبير  ين ممثال في مصر لمةفل الشرق العثماني األ ظم ( مةمد فريد ) الح يم الورني المصري 
 (.رنرا)دنصيب في مةافل ماسوني في واقيمع ةفي  ال

ةاخام الراهف  اليوودي  األكبر الجديد في دركيا كان حميل دراس  لعردد مرن أ ضراء جمعير  ( ةاييم ناةوم ) 
 .أ ضاء اإلدةاد والدرقي البارحين

 .وربعا جاويد يوودي, يمثالن قم  الماسوني  في دركيا ( ريعع وجاويد ) 

 مررل  يررى نشررر شرربك  الماسرروني  فرري جميرر   –قبررل ةرروالي سررن   -اخييرر   ومنررذ أن أصرربأ ريعررع وحيرررا ليد
 .وأخذ يسند إلى الماسونيين الوظاهف الكبرى في األقاليم, منارق الدول  

يدبين من هذا أن الةكوم  الخفي  لدركيا إنمرا هري مةفرل الشررق األ ظرم الماسروني و يرى ( : الوحر)و قال  
 (.ريعع بيك)رأس  األسداذ األ ظم 

وجمعي  اإلدةاد والدرقي الماسوني  وراء اإلندالب الذي وقر  فري . لماسوني  دمد نشاروا من دركيا إلى إيران ا
الدراهم بأ مرال ( فرح ا  خران ) و , إيران ويدور الةدي  اآلن ةول بدء بإنشاء مةفل الشرق الماسوني في إيران 

 .اسوني  ةديثا السفار  اإليراني  الجديد  في الدسرنريني  انضم إلى الم

 .يودم اليوود أ ظم االهدمام باالةدفاظ بنفوذهم المريق في مجيس وحراء دركيا الجديد 

 .يودم اليوود أ ظم االهدمام بإيداد شعي  الفرق  والخصام بين األدراك وبين خصوم اليوود المةديين

 .ب إقدصادي الممولون اليوود يرةبون بددديم الدروض ليعود الجديد في دركيا مدابل مكاس

 .لييوود نفوذ هاهل في الصةاف  األوربي 
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 .اليوود يسعون إلى دةديق أهداف إسراهيل العييا في المسددبل

 .قد أةكم اليوود سيرردوم  يى هؤالء األدراك الشبان

 .و ددا أخر من الجراهد في الدسرنريني  ( دركيا الفدا ) اليوود يمولون جريد  

 . يحودون دركيا اآلن بالمبال  المريوب –موم  من اليوود ومعظ –الممولون األوروبيون 

جمعي  اإلدةاد والدرقي الماسوني  دشج  الثوريين اليوود واألرمن  يى دفجير الدالقرل واإلضررراباع والدرواحن 
 .في روسيا الديصري  

 .أ ضاء جمعي  اإلدةاد والدرقي يديدون الثور  الفرنسي  في أسالبيوا بدوجي  من اليوود 

ألن المجرريين مرن أصرل , برداف  الدومير  الرورانير  ( المجرر ) اليوود يحينون لألدراك اإللدداء مر  الوناراريين 
اندورع وثيدر  السرفير .أهرر .[ وجمي  هرذه المعيومراع ةصرينا  ييورا مرن ماسرونيين مةييرين فري سرري  دامر . روراني

  (م5450)الدي كدبوا سن  ( الوحر ) البريراني 

 
 (.ليشي   بد ا   حام رةم  ا  ( . 120 -119/ الذخاهر)اب ندال  ن كد) 

 
 : الةور  العربية الكبر  : ةانيا 

بعرد أن خد ر  , ووقوف الشريف ةين إلى جانب بريرانيا في الةرب العالمي  األولى ضد الخالف  العثماني  
 .والشام والعراق  اإلنكييح وأوهموه بأنوم سيسا دون   يى إقام  خالف   ربي  في جحير  العرب
خاص  وأن  أةس أن االدةاديين سن  , وقد كان الشريف ةسين يديمس المناسب  ليدخيم من الةكم الدركي 

الميرك  برد )والد , الوالك (الميك ةسين )جد }وكان  بد ا  بن الشريف ةسين . يريدون الدخيم من  ( 5452)
 .{ دالي  الةالي سيسل  مال  اإلنكييح والخياناع المد( ا  

المعدمررد البريررراني فرري )وقررد ادصررل بكدشررنر , وكرران  بررد ا  بررن ةسررين ينررذاك ناهبررا فرري البرلمرران الدركرري  
وأريعرر   يررى النفررور الشررديد بررين أبيرر  . و رونالررد سرردورح المسدشررار الشرررقي فرري دار اال دمرراد البريررراني ( مصررر

إال , شريف فيما إذا أ ين الشريف الةرب  يرى دركيرا وسأل   ن إمكاني  وقوف بريرانيا بجانب ال. وبين األدراك 
 .ليس من المةدمل أن ددف بريرانيا بجانب أبيك: وقال كدشنر, أن  لم ييق أي دشجي  منوما 

وكرران مؤمنررا بفواهررد الدفرراهم اإلنجييررحي , وكرران األميررر  بررد ا  نفسرر   ضرروا فرري إةرردى الجمعيرراع السررري  )
 مدةمسرا إل رالن الةررب  يرى وكران  برد ا , ( 5452)لكبرى في يب سن  ونشبع الةرب ا( العربي مدةمسا ل 

 . بينما كان أخوه األمير فيصل يرى الوقوف معوا , دركيا
وأقسم  يى ( العربي  الفدا )وفي دمشق انضم إلى جمعي  , حار فيصل دمشق واسدانبول ( 5451)وفي سن  

 . نصردوا 
كانررع هحيمرر  ! وسرربةان ربرري(. )5451)ةحيررران سررن  ( 1)ين وأ يررن الشررريف الةرررب  يررى دركيررا يرروم اإلثنرر

 ( !!!.5411ةحيران يوم اإلثنين سن  ( 1)العرب في 
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بالمدينر  أ يرن الةررب بعرد أو و ددر  بريرانيرا  -رضري ا   نر   -ومن جانب قبر ةمح  برن  برد المريرب  
واسرديم مكمراهون , ليةربير  البريرانير  وكران كدشرنر قرد أصربأ وحيررا , باسددالل بالد العرب وبددويج  ميكا  ييورا 

, (مكمراهون  -مراسرالع ةسرين ) وةردثع الكادبراع المعروفر  بينر  وبرين مكمراهون , معدمدا بريرانيا فري مصرر 
 .اسدداللواوو دوه بميك البالد العربي  بعد 

ةصريع ادفاقير  و , وه رحم األدرراك , واندف  الشريف ةسين بكل راقد  يؤج  نار الةمير  العربير  ضرد األدرراك 
وكرران , 5451يررع فسرريرين لييوررود بو ررد بيفرروروأ ر, لددسرريم الرربالد العربيرر  بررين بريرانيررا وفرنسررا ( سرايكس بيكررو)

ولدد كانرع الصردم   نيفر  أل صراب !! الجحء الجميل ليشريف ةسين أن نفد  بريرانيا سع سنواع وسيبع ميك  
ان يصب جام غضب  ريي  بدي  ةياد   يى مكماهون و وك, الشريف ةدى داهم  الفال  وذاب جسده ةسر  وألما 

 .الوحير البريراني المعروف –لويد جورج 
 :يقول جورج أن ونيوس

... وقد قيص  الفال  وابيض وجو  الوسيم مرن شرةوب المروع , ( م5415)لدد حرد  قبل مود  بأشور سن  )
ما رررادا صررراةب , !شررررفاء : سرررراء والضرررراءفررري , اإلنجييرررح يرررا ولررردي قررروم شررررفاء فررري أقررروالوم وأفعرررالوم : فدرررال لررري

ةاشررا مدامرك رةررم ا  صرراةب , ثعيرب : أقررول. السرعاد  المرروقر الومرام لويررد جرورج فوررو أشرب  بررالبويوان وبالثعيرب 
 !!(.السعاد  كدشنر 

 : وصدق ا  العظيم . كانع هذه النديج  األسيف  األليم  ليدعاون م  اإلنجييح 
وا َير دُّوك ْم َ َيى َأْ َداِبك ْم َفَدْنَدِيب وا َخاِسِرينَ َيا َأيَُّوا ال ِذيَن يمَ )    (524:يل  مران)(  ن وا ِإْن د ِريع وا ال ِذيَن َكَفر 

فررد , ولدررد ةررذر بعررض الصررادقين العدررالء الشررريف ةسررين مررن مابرر  غرردر اإلنجييررح ومررن هررذه الفاجعرر  المدوقعرر   
أددادررل العرررب : )حم لاررحو سرروريا مرر  جيرروش الةيفرراء قرراهال إلررى الشررريف  نرردما بيارر   رر( األميررر أرسررالن ) كدررب 

ةدررى دكررون ثمرر  دمرراء قرراديوم و مددرولوم اسررديالء إنجيدررا  يررى الجحيررر  العررب وفرنسررا  يررى ! برالعرب أيوررا األميرر؟
 !(.سوريا واليوود  يى فيسرين ؟

نا الةرررب إن  وودنررا لدررد كنررع أ يررم أننررا إذا كسررب) :   (ألمااد  الحكمااة الساابعة)يقااول لااورنس فااي كتابااه 
لدد كان قاد  الةركر  , ولو كانع ناصةا شريفا ليعرب لنصةدوم بالعود  إلى بيودوم , ليعرب سدصبأ أوراقا ميد  

وكانررع بريرانيررا والفرنسرريون يدومررون بمنرراوراع جريهرر  , العربيرر  يفومررون السياسرر  الخارجيرر  فومررا  شرراهريا برردويا 
إننرري أكثررر فخرررا أن الرردم ... ولوررم ثدرر  بالعرردو , ار  قيرروبوم ودفكيرررهم ا دمررادا  يررى سررذاج  العرررب وضررعفوم وبسرر

ألن جميرر  األقرررار الخاضررع  لنررا لررم دكررن دسرراوي فرري , اإلنجييررحي لررم يسررفك فرري المعررارك الثالثررين الدرري خضرردوا  
 (.!!نظري موع إنجييحي واةد

 .  (لدد قدم لنا لورنس خدماع جييي ):  ويقول واي مان
ميرك العررب غيرر : )وييدبونر  ( لرورنس العررب )  –رنس المشروور الرذي كرانوا يسرمون  وهذا هرو لجاسروس لرو 

 ( !!.المدوج 
 :مقارنة بين القومية ال ورانية والقومية العربية

 :والعربي   يى أشياء أهموا(  الدركي  )   لدد الدفع الدومي  الروراني



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  425  [  
 

 .السيران  بد الةميد بالذاع و يى, أن الارض من كل منوما هو الدضاء  يى دركيا المسيم  
ن كانع الدومي  العربي  دددمع قييال  يى الروراني   .لدد بدأع الدوميدان في وقع واةد ددريبا واى

 .الدوميدان  يمانيدان ادفدا  يى اسدبعاد اإلسالم  ن الةيا  

كيررر  وفررري إن كرررال مرررن الدررروميدين نشرررأدا فررري مةاضرررن أجنبيررر  فالدوميررر  العربررري نشرررأع فررري المةاضرررن األمري
بينمرررا الرورانيرر  نشررأع فررري المةافررل الماسرروني  اليووديررر  الدرري يشرررف  ييورررا اليوررود األسررربان , الجامعرر  األمريكيرر 

 .والبولنديون اإليراليون

فمثال ! لكل من الد ودين لم يكونوا مسيمين أصال وال من الجنس الذي يد ون إلى قوميد   لإن الرواد األواه
 مرل  يرى ندرل الدومير  البولندير  وصربوا  –بولندي األصل  –مصرفى جالل الدين الذي سمى نفس  ( بورحيكي)

لررم يظوررر بررين ح ماهوررا وقاددوررا واةررد مررن أصررل دركرري , ومنررذ دأسرريس جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري , فرري قالررب دركرري 
فري ( سربانمرن اليورود األ) و كراسرو , ( دونمر )و جاويد من الراهف  اليوودي  , فأنور باشا بولندي مردد ! صاف 

) وأما أةمد رضا فنصف  شركسي ونصرف  مجرري ومدرأثر بالفييسروف , وريعع باشا من أصل غجري , سالونيك 
 ( !.كونع 

و ناصريف وابنر  , مرن برررس البسرداني ! و الرواد األواهرل ليدومير  العربير  كرانوا جمعيرا مرن غيرر المسريمين 
و , ونمررر , و حيرردان  , و ددررال و صررروف , و شررميل  ,وندرراش , وأديررب إسررةق , والشرردياق , إبررراهيم اليرراحجي 

حكررري : ثرررم جررراء الدررررن العشررررون وكررران مرررن قررراددوم !!  كرررل هرررؤالء  يرررى اإلررررالق مرررن النصرررارى , ... مشررراق  
و أنررون . وهما قاهدا ةحب البعر !   يوودي  حوجد( نصراني ) وميشيل  فيق ,  (نصيري دركماني ) األرسوحي 

مررن قرراد  الدرروميين  –وجررورج ةرربش !نصرررانييان , مررن قرراد  الةررحب الدررومي السرروري , سررعاد  وجررورج  بررد المسرريأ 
 !!.العرب كذلك 

إن المسرريةي  فرري الشرررق هرري الدرري  حر ررع الةركرراع الثوريرر  وةركرراع : ) يدررول الكاردينررال بريدررولي ليبابررا 
ن أسماء مثل , الدايير   (.!! ني  ةبش قد دفسر لك ما أ جورجو , سعاد  أنروانو ,  فيق ميشيلواى

جمعيرر  )فالخمسرر  األواهررل الررذين أنشررأوا , كانررع دةرررك رالهرر  الةررركدين –اليووديرر   -إن األصرراب  الماسرروني 
 .وكذلك الذين نادوا بالدومي  الروراني  هم من الماسون . كيوم من الماسون(  بيروع السري 

أةررد  –يدررول فيييررب ةدررى .   الفرنسرري ودررأثرع الرورانيرر  بررالثور , دررأثرع الدوميرر  العربيرر  بالنظريرراع األمريكيرر 
كران مرن ندراج االةدكراك برين العديير  السروري  والندراج الفكرري الاربري أن : ) -! مؤرخي وفالسرف  الدومير  العربير  

بخرررالف الدوميررر  , واسررردمدع وةيورررا بررراألكثر مرررن النظريررراع األمريكيررر  , دولررردع مبرررادئ الدوميررر  العربيررر  الشرررامي  
 (. ر   ن العربي  والدي اسدمدع إلواموا من مبادئ الثور  الفرنسي الدركي  الدي جاءع مدأخ

 .مال يحال اليوود يةرصون  يى ربر العرب بدوميدو, كانع األصاب  اليوودي  بارح  في الدومي  الدركي 

: في مةاضر  لر  فري جامعر  برنسردون األمريكير   –الذي كان و ير خارجية إسرائيل  -( أبا إيبان ) يقول 
وفري ذلرك , ( 5411)ول بعرض الح مراء العررب أن يدعررف  يرى نسرب  المرد اإلسرالمي بعرد الوحيمر  األخيرر  يةا) 

ولررذا كرران مررن أولررى واجبادنررا أن نبدرري العرررب  يررى يدررين راسرر  بنسرربوم الدررومي ال , الخرررر الةديدرري  يررى إسررراهيل
 (. اإلسالمي
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 (.941 -941/ 5الذخاهر ج)   
************* 

  

 طم تركيا ويلغي الخالفةمصطفى كمال يح
 

ةير  ( يوودير   -مدين  يوناني  ) -كما مر معنا  –في مدين  سالونيك وهي ( 5990)سن  ( أدادورك ) ولد 
أي المدظرررراهرين ) ألفررررا مررررن يوررررود الدونمرررر  ( 40)ألفررررا مررررن اليوررررود اإلسرررربان و ( 90)ألررررف مررررنوم ( 520)يدرنوررررا 
 (.اإلسالم

فمصررفى , ودةير شكوك كثيف  ةرول نسرب  ( حبيد  ) وأم  ( ا يي رض) ينسب مصرفى كمال رسميا إلى 
 .إن أصل أبوي  من ألبانيا: ويدال(  يي رضا ) ال يعدرف بأبي  

 .وأسدر قيد األبو   ن ( سالونيك) ولدد راج  مصرفى كمال داهر  النفوس في 
فري أةرد مرواخير ألنورا كانرع دعمرل ( أبردو مسرن يغرا ) ويدال أن حبيرد  ةميرع بر  سرفاةا مرن شرخم اسرم  

 .فولد أدادورك  ال يعيم اسم جده ألم  وال ألبي , سالونيك 
( م5941)ثم ألةدد  أم  بمدرس   صري  ثم دخل المدرس  الةربي  في سالونيك سن  , الدةق بمدرس  ديني  

الفدنررر  بالبيدررران ةيررر  كانرررع ( موناسررردر)وبعرررد أربررر  سرررنواع دخررررج مرررن المدرسررر  االبدداهيررر  العسررركري  الثانويررر  فررري 
 .مدأجج   يى الخالف 

وهناك . و ين في داهر  أركان الجيش الثال  ( م5401)وبمعون  أصةاب  ندل إلى سالونيك في صيف سن  
وريعع بيك فةصل بين  وبيرنوم , دخل في جمعي  اإلدةاد والدرقي فوجد فيوا منافسين أقوى من  مثل أنور باشا  

ليدسروي  ) عثماني  يى السيران  بد الةميد من أجرل إ رالن الدسردور قام اإلندالب ال( م5409)وفي سن  . نحاع 
 .ونجةع الةرك  ولم يشدرك مصرفى كمال فيوا ( بين اليوود والنصارى والمسيمين
ثرم رجر  واشردرك مر  , إلبعراده ( رررابيس الاررب فري  ليبيرا) أرسرل إلرى ( م5409)وفي هذا العام نفس  سرن  

وكران ينرذاك أةرد ضربار األركران ولريس , إلسدار السيران  بد الةميد ( م5404)سن  ( مةمود شوكع ) ةرك  
 .رهيسا لألركان

وبعد أن رج  من فرنسا  ين مشرفا  يى , أ رسل إلى فرنسا لةضور مناوراع  سكري  ( م5450)وفي سن  
  والثالثرررين فررري لدجررراهيوم إيررراه فنديررروه قاهررردا لفرقررر  المشرررا  الثامنررر  نمدرسررر  الضررربار فرررامدأل ةدررردا  يرررى اإلدةررراد يررري

 .سالونيك
 ثم أغارع إيراليا  يى ليبيا فأ رسل مصرفى ورقي إلى درج  بكباش 

وكرران قررد وصررل إلررى ردبرر  لررواء أي باشررا وصررار مسررا دا لداهررد الجرريش ( م5451)ثررم أرسرريوه إلررى الشررام سررن  
 :ةم لين  ائدا لجبهة فلس ين  .الثاني 
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وادفرررق اإلنجييرررح مررر  , إلنجييرررحي الرررذي اةدرررل فيسررررين الداهرررد ا( الينبررري ) وفررري فيسررررين دمرررع الصرررفد  مررر  
وليضررب الجيروش الدركير  األربعر  ضررب  قاصرم  , ليدخل الينبري برردا وسرالما . مصرفى كمال  يى االنسةاب 

 .بعد أن اردد الينبي خاهبا من أبواب السير  بعد أن هحم  جمال باشا قاهد الجيش الراب 
 :وأما نديج  المعرك  فكانع كارث  , ا إلى األبد وكانع نديج  هذه الخيان  دةريم دركي

 .كان  دد األسرى يدرب من ماه  ألف جندي  دا الدديى برصام الدروح واألرمن 
وبعد اندصار الينبي ةضر إلى اسرنبول فريب من الدول  الدركي  الموحومر  أن دعرين مصررفى كمرال قاهردا 

 .منرد  البدرول لةماي  مصالأ اإلنجييح وأمنوم هناكليجيش السادس قرب الموصل ةي  النفوذ اإلنجييحي و 
وبعد رجو   كان  يرى صري  برالدس المشروور , وكان  مصرفى كمال بعد الوحيم  الكبرى الدي كبدها دركيا 

(FRID )فرد الذي كان رهيسا لالسدخباراع اإلنجييحي  في دركيا. 

وذلك ألن   رين فري ربير  , ( د السادسمةم) و كان مصرفى كمال  يى صي  وثيد  بالسيران وةيد الدين 
وأظورر مصررفى كمرال ينرذاك لوةيرد الردين كراهيدر  , وكران ينرذاك وليرا ليعورد , مرافدا  سكريا ل  ( م5459)سن  

, وسررر ان مررا أصرربأ االثنرران صررديدين ةميمررين , وأبرردى صررالةا وةرصررا  يررى مصررية  دركيررا , لإلدةرراد والدرقرري 
 .لسرهوغدا مصرفى جنديا لألمير وأمينا 

فدررب مصررفى كمرال , ودولى وةيد الدين الخالف  ( الخامس) وفي أثناء الةرب ماع السيران مةمد رشاد 
 . ورف  من مكاند 

أحميررر . ثررم جرررع مسرررةياع اندصرراراع مصرررفى كمررال السرراةد  فرري األناضررول وخاصرر  فرري سررداريا أفيررون 
 :راء ةدى قال أةمد شوقيالدي جعيع من مصرفى كمال خارق  من الخوارق داني بمدةوا الشع

 ا  أكبر كم في الفدأ من  جِب        يا خالد الدرك جدد خالد العرِب 
و لدد شدد اإلنجييح في فررض الشررور  يرى . لدد دمع المسرةي  بوذا اإلخراج الساةر الذي يأخذ باأللباب 

 .الخييف  ليبدو  اجحا ضعيفا ودساهيع م  مصرفى كمال ليظور برال فريدا
فدد اةدل اإلنجييح الدسرنريني  في , اهر الةيفاء بالعرف  يى الخييف  والسخر  يى مصرفى كمال ثم دظ

وريب الةيفاء من األهييين إرا   األوامرر الدري دصردر إلريوم مرن الخييفر  ممرا أدى ( م5440)مارس سن  ( 51)
) ن قبرل مصررفى كمرال و رن والمةاصرر  مر( أسركى شرور)وفري المدابرل درم الجرالء  رن , إلى احدياد الندم   يي  

 .بدون ةصول أدنى اشدباكاع ودنظف األناضول من الدواع الةييف  والناس مبوورون بوذه االندصاراع( قوني 
وفي نفس المد  دخررج فدروى مرن شري  اإلسرالم دصرف مصررفى كمرال وجما در  برالكفر فيرحداد سرخر النراس 

 . يى السران والمفدي
 أدادورك يدرر الةيفاء الجالء  ن اسدانبول  وبمعاهداع سري  وادفاقاع خفي  م 

 :المخ   التدميري
ويبررين لررك , إن هررذه المخرررر يكشررف الصرري  الوثيدرر  المبكررر  بررين مصرررفى كمررال وبررين اإلنجييررح والةيفرراء 

 .بوضوح  سر إبراح مصرفى كمال وانسةاب جيوش الةيفاء
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وفررري : فررري مذكرادررر  فيدرررول( قنصررروهمظورررر مفيرررد ) وقررد كشرررف  رررن هرررذه الوثيدررر  صرررديد  الةمررريم وأمرررين سرررره 
قرب الفجر وفي أرضروم باألناضول أسر إلي مصرفى كمال وأكد كثيرا في وجروب كدمران السرر ( 1/1/5454)

 (.شوك  ثريا ايدمير) هذا الدفدر سيبدي سرا ةدى  النواي  بيني وبينك وبين ثريا : وقال
دمررروح سرررن  ( 1/9)قرررال فسرررجيع الدررراري  .. .إذن فسرررجل الدررراري  أوال : وبعرررد أن أكررردنا لررر  ةفرررظ السرررر قرررال

 ةسنا أكدب ثم داب  : قرب الفجر بعد أن رأى أنني سجيع الداري   يى الصفة  قال( م5454)
 .هذه واةد . سدكون الجمووري  هي شكل الةكوم  بعد االندصار : أوال
 .المناسبسيؤخذ الددبير الالحم بةق السيران والعاهي  المالكي   ندما يةين الوقع : ثانيا
 .سيرف  السدر  ن النساء : ثالثا
 .سيياي الرربوش وسنيبس الدبع  مثل ساهر األمم المدمدن : رابعا

. لمراذا دوقفرع: دريعرع إلير  كران يدرير  إلري قرال لري, هنا سدر الديم مرن يردي بردون إراد  : قال مظور مفيد
سرريكون الررحمن هررو : قررال لرري ضرراةكا. اليررا أرجررو أن ال دؤاخررذني يررا باشررا إذا قيررع لررك بررأن لررك جانبررا خي: قيررع لرر 

 .اسدمررع في الكداب  , أما أنع فاكدب . الةكم في هذا 
 .يكفي يا باشا يكفي... سنأخذ األةرف الالديني  : خامسا

يرا  حيرحي السريد مظورر مفيرد مرا : لمرأ مظورر مفيرد فدرال لر , وبعد أن نفذ بعض  , ثم نفذ البرنام  الددميري
 . وصينا إليوا ؟ هل ديدي نظر   يى دفدر  مالةظادك؟ هو رقم الفدر  الدي 

  :ألغيت الخالفة( م1824)مارس سنة ( 3)وفي 
 :إذ دددم أدادورك بمرسوم يدضي

ةي  يجب أن دسدبدل بوا , وبإلااء المةاكم العديد   وقوانينوا , إلااء الخالف  وفصل الدين  ن الدول  ** 
 .مةاكم وقوانين  صري  

 .لدين يجب أن دخيي مكانوا لمدارس ةكومي  غير ديني  مدراس رجال ا** 
وبعد يومين ةشرد مصررفى كمرال أمرراء العورد الدرديم وأميرادر  . وأقرع الجمعي  الورني  الدانون بال مناقش   

 .وكان قبيوا بيوم أصدر قرارا بررد الخييف  , ورةيوا إلى خارج البالد 
هذا الصررح الرذي بدري منرارا ليمسريمين فري أرض , الجذور لدد اقدي  مصرفى كمال هذا الصرح الشام  من 

ودشردع النراس , وفرق الراي  اإلسالمي  الدي يأوي إليوا المسريمين منرذ أربعر   شرر قرنرا . دركيا لمد  خمس  قرون 
كررل يسررن , وأصرربةع الررذهاب دررنوش مررن هررذه الفهررام المدفرقرر  , مدفرررقين  رري سرربل شرردى كررالانم فرري اليييرر  الشررادي  

 .ويمدشق ةسام  ليذبأ من شاء وكيف شاءسالة  
وبدى أدادورك وفيا لإلنكييح  ةدى الموع إذ أن  صمم وهو  يى فراش المروع أن يوصري برهاسر  الجموورير  

 (.بيرس لورين) إلى السفير البريراني 
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 :وةيقة يوصي بها مص فم كمال لسفير بري انيا لورين برئاسة تركيا

في جريد  األهرام الدري قامرع بنديورا مرن جريرد  صرندي درايمح فري يروم الخمريس وقد نديدوا ننديوا بنصوا الةر 
كمررررال أدررررادورك يسرررردد ي سررررفير ) دةررررع  نرررروان ( 5419)فبرايررررر( 51)المصررررادف ( هررررر5191)ذي الدعرررد  ( 51)

 (.بريرانيا ليخيف  في رهاس  الجمووري  الدركي 
كيرف يررفض رجينرا أن يةكرم دركيرا : ) أغررب صرفةاع الدراري  الدبيوماسري بعنروان ( صندي درايمح) نشرع 

 :قالع الصةيف ( ؟
( 51)رهرريس دركيررا يرقررد  يررى فررراش المرروع و يررى امدررداد ( كمررال أدررادورك ) كرران ( 5419)أنر  فرري نرروفمبر  

ومنرر  لرربس , سررن  ةرراول أدررادورك بدكدادوريرر   صررارم  أن يجرجررر دركيررا رغررم أنفوررا ويرردخيوا إلررى الدرررن العشرررين 
 .رم سيران الدين وأدخل نظام اليا  الدركي  بالةروف الالديني  الرربوش والةجاب وة

كران يخشرى أال يجرد شخصرا يخيفر  يكرون قرادرا  يرى اسردمرار هرذا , و ندما رقد أدرادورك  يرى فرراش المروع 
أمرا مرا , السفير البريرراني إلرى قصرر الرياسر  فري اسردانبول ( بيرسي لورين) فاسدد ى السفير , العمل الذي بدأه 

 ررن ( بيرررح ديكسررون) بينومرا فدررد ظررل سرررا أكثررر مررن ثالثررين  امررا وهررا هرو اليرروم يكشررف الندرراب  رر   يررى يررد  دار
إلرررى اليرررورد ( بيرسررري لرررورين) برقيررر  بعررر  بورررا ( ديسررركون) فدرررد كررران برررين أوراق ( بيرسرررون ديسررركون) ةيرررا  والرررده 
, البريرراني المعاصرر  يرى اإلررالق  وحير الخارجي  وربما كانع هذه البرقي  أغرب وثيد  فري الدراري ( هاليفاكس

 : وها هي الوثيد  . دفاصيل مدابيد  غير المألوف  م  الديكدادور المةدضر( لورين)ففيوا يروي 
 نرررردما وصرررريع وجرررردع صرررراةب الفخامرررر  يجيررررس  يررررى فراشرررر  دسررررنده بعررررض الوسرررراهد ويةررررر برررر  ربيررررب ] 

و ندهذ . سيضرب الجرس إذا اةداج لوم وما أن دخيع ةدى صرف الربيب والممرضدين قاهال إن  , وممرضاع 
إنرر  أرسررل فرري ريبرري ألنرر  يريررد أن يريررب منرري ريبررا : وقررال لرري, برردأ فخامدرر  يدةررد  برربرء ولكررن بعنايرر  شررديد  

 . اجال راجيا أن أ ري  جوابي  يي  برريد  قارع 
ا أكثرر مرن أير  لدد كانرع صرداقدي ونصريةدي إلير  هري الوةيرد  الدري كران يةفرل بورا ويدردره: ثم قال السفير 

.. وكان هذا هو السبب الذي جعي  يسدشررني فري مناسرباع مدعردد  , ألنوا كانع ثابد  ال دداير . نصية  أخرى 
( كررهيس ليجموورير  ) وقرد كران مرن سريراد  : ثرم قرال, بةري  دام  كما لو كنع وحيرا في مجيرس الروحراء الدركري 

ومن ثم فدد كان يريد أن . ب  ل  أن أخيف  في منصب الرهيس وقد كان أخيم رغ, أن يخدار خييف  ل  قبل وفاد  
 , [ يعرف رد فعيي  يى االقدراح 

 .ومال بظوره إلى الوساهد, ثم بعد الدفكير العميق ا دذر السفير وشكر العميل الذي ظور  يي  الدأثر 
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 تقييم موجز لدولة الخالفة العثمانية
 

 :ثالث  أروار يمكن ددسيم مرةي  الدول  العثماني  إلى 
وقرد ( . م5112)ويمدد من دأسيسوا إلى نواي   ود السيران الااحي مصرفى خان الثال  : ور القو   -1

 ( .م5111-5154)كان أوج الدول  العثماني  في  ود السيران سييم األول وابن  سييمان الدانوني 
ةيرر  دفعررع ( م5112)ألول وابدرردأ منررذ  وررد السرريران  بررد الةميررد خرران ا : ااور الضااعا والتراجااب  -2

وأقررررع بجميررر  مرررن اإلمديررراحاع لنصرررارى الدولررر  , ( م5111)لروسررريا , السررريرن  الجحيررر  ليمرررر  األولرررى فررري ةيادورررا 
 ( .م5915)العثماني  وصالةياع ددخل األجانب في شؤونوا إلى نواي   ود  بد المجيد خان 

ويبردأ منررذ  ورد السرريران  بررد : عةمانيااة  اور اتنهيااار ومااةامرات اليهااود والماسااون وسااقو  الدولااة ال -3
ثررم اسرردالم , (م 5404)ويندورري بخيرر  السرريران  بررد الةميررد , الررذي  حلرر  المفدرري لفسرروق  ( م5915)العحيررح خرران 

لااهوا ةي  خدمع بالسيران مةمد السادس سن  , الماسون  .5442ثم إسدار أدادورك ليخالف  العثماني  واى
  

 :حكمهم  أسماء الخلفاء العثمانيين ومدة
 : ور القو   -أوال 

 (1 )-  ( م1315 -1311) السل ان لةمان مةسس الدولة العةمانية 

 (2 )-  (م1361 -1315) االول  أورخانان الغا ي  السل  

 (3 )-  تل في حرب الصرب(.....م1338-1361)االول السل ان الغا ي  مراد خان  

 (4) -  تل أسيرا بيد تيمورلنك.. (م1412 -1338)االولالسل ان الغا ي   باي يد خان . 

 (5) -  (  1421-1411) السل ان   محمد جلبي الغا ي 

 (6) - (م1451– 1421)خان الةاني  السل ان مراد 

 (5) -  (م  -1451) السل ان الغا ي   محمد الةاني فاتح القس ن ينية  

 (3 )- نكشارية خلعه ات (........م1512 -1431) السل ان الغا ي باي يد خان الةاني. 
 (8 )-  (م1521 -1512)الغا ي  االولالسل ان سليم   

 (11 )-  (1566 -1521) القانوني االولالسل ان الغا ي سليمان خان  

 (11 )- (م1555-1566)السل ان الغا ي سليم خان الةاني 

 (12 )- (م1585-1554)خان الةالس  السل ان الغا ي مراد 

 (13 )- (م1613 -1885)لس السل ان الغا ي محمد خان الةا 

 (14 )-  (م1615 -1613) االولالسل ان الغا ي احمد خان 

 (15 )-  ل له المفتي واتنكشارية(...م1613 -1615) االولالسل ان مص فم خان . 
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 (16  )-   ل له اتنكشارية و تلوه.... (م 1622 -1613)السل ان لةمان خان الةاني . 

 (15 )-  (م1641 -1623)ب السل ان الغا ي مراد خان الراب : 

 (13 )-  خلب و تل(:م1643 -1641)االول السل ان الغا ي ابراهيم خان. 

 (18 )-   ل له المفتي :  ( م1635  -1643) السل ان الغا ي محمد خان الرابب. 

 (21 )-  (م 1681 -1635)السل ان الغا ي سليمان خان الةاني 

 (21  )- (م1685 -1681)  السل ان الغا ي احمد خان الةاني 

 (22  )-  ل له اتنكشارية(:م1513  -1685) السل ان الغا ي مص فم خان الةاني. 

 (23 )- ل له اتنكشارية:..( م1531 - 1513) السل ان الغا ي احمد خان الةالس.   

 (24 )-  (م1554 -1531) االولالسل ان الغا ي محمود خان 

 (25 )- (م 1555 -1554) السل ان الغا ي لةمان خان الةاني 

 (26 )-  (.م1554  -1555)السل ان الغا ي مص فم خان الةالس 

 
 : ور الضعا  -ةانيا  

 (25  )-  (م  1538 -1554) االول السل ان الغا ي لبد الحميد خان 

 (23  )-   ل له المفتي : ( م 1315  -1538) السل ان الغا ي سليم خان الةالس. 

 (28  )-  خلب وحج .....(م1313 -1315) السل ان الغا ي مص فم خان الرابب. 

 (31  )-  (م 1338 – 1313)  السل ان الغا ي محمود خان الةاني 

 (31  )-  (.م1361 -1338) السل ان الغا ي لبد المجيد خان 

 
 : ور اتنهيار والموت  –ةالةا 

 (32 )ل له المفتي (  م 1336  -1361)  السل ان الغا ي لبد الع ي  خان. 

 (33 )-  ل له المتآمرون( :م 1336أغس س  -1336مايو) اد الخامس السل ان مر. 

 (34 )-  ل لاه المتاآمرون بدساائس ( : م 1818 -1336)السل ان الغا ي لبد الحميد خان الةااني
 .اليهود

 ( 35  )-  ( .م1824 -1818)سل ان محمد رشاد خان الخامس ال 

 (36  )–  أسااق ه الماسااون بتخ ااي  ( : 1824-1813( )وحيااد الاادين ) الساال ان محمااد السااادس
 .وهو آخر الخلفاء العةمانيين . وتنفيذ أتاتورك , اليهود واتنكلي  واالوربيين 

 
 .وبه انتهم مسمم الخالفة الذي استمر  هاء ةالةة لشر  رنا ونصا القرن 
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 :المناحي اإليجابية في دولة الخالفة العثمانية : أوال 

قرد ظيمرع , ظم المراجر  الداريخير  المعاصرر  الدري أرخرع ليعثمرانيين إبدداءا يجب أن نيفع النظر إلى أن مع
وذلررك ألن معظررم كدرراب الدرراري  بعرردها مررن . وحورع داريخوررا ودرراري  المسرريمين فرري أياموررا , هررذه الدولرر  المجيررد  

معظرم ةير  يندمري . ودالميذهم من ذراري المسيمين بما فيوم األدراك والعررب كرانوا ةاقردين  ييورا , المسدشرقين 
وقرد درولى أدرادورك . والدروميين , كداب السياس  والدراري  المعاصررين مرن المنسروبين ليمسريمين هرم مرن العيمرانيين 

وخاصر   رن المرةير  األخيرر  مرن , وأدبا   إلى اليوم الةجر  يى وثاهق كثير  هام  من أرشيف الدولر  العثمانير  
 .داريخوا والدي دولى فيوا الماسون إسدار الدول  

أذكرر أننرا درسرنا فري بالدنرا العربيرر  منرذ الرفولر  فري المردارس االبدداهير  ثررم مرا درال ذلرك مرن مراةرل الدراسرر  و 
 ( !! . اإلةدالل العثماني ) شيها من داري  ديك المرةي  دةع  نوان 

الدري وضرعوا الدربويرون والكدراب بةسرب  -ولما درسع في قسم الداري  مرن جامعر  بيرروع دراسردنا المنراه  
درسونا  دراري  الرذين درآمروا إلسرداروا ودعراونوا مر  الكفرار مرن –هواء فرا ن  بالدنا من  مالء اليوود والنصارى أ

 يررى أنوررم أبرررال الدوميرر  , ومعظموررم مررن نصررارى الشررام , مررن الدرروميين والماسررون  العرررب , اإلنكييررح وةيفرراهوم 
م لررورنس الجاسرروس اإلنكييررحي  يررى أنوررم قرراد  الثررور  كمررا قرردمع لنررا الررذين قرراده!! وشرروداء اإلسررددالل , ..العربيرر  

 ! العربي  الكبرى  يى اإلةدالل العثماني 
لدميرح ةديدر  مرا كران فري . ومرنو  الدمةريم, ومن هنا ندول أن  يجب أن ددرأ ديك الدأريخاع بعرين اإلدورام 

لمسدشررقين و مالهورم مرن ودحويرر مرن وضر  ا ع ما هو افدراءا –سأذكر الةدا أهموا  –ديك الدول  من سيبياع 
 .المرددين العيمانيين 

 ..فإذا ما جهنا إلى إيجابياع دول  الخالف  العثماني  
وةمررل مشررعل ةمايرر  المسرريمين ضررد هجمرراع , فيررأدي فرري رييعدوررا الةفرراظ  يررى مسررمى الخالفرر  اإلسررالمي  

لخالفر  قرد دةولرع لمسرمي رمرحي بعد أن كانع ا, ودوةيد معظم ممالكوم الرهيسي  في دول  واةد  قوي  , أ داهوم 
بررل , سردور باررداد فري مصررر ةيرر  كران الخييفرر  ال يسرريرر ةدرى  يررى قصررره فري ظررل سرريران دولر  المماليررك منررذ

ةدى قبل ذلك  ندما كان الداد  األدراك يسيررون  يى مددراع ما بدي من الخالف  في باداد فيما كانرع  شرراع 
 .لعالم العربي واإلسالمي الممالك واإلماراع المسددي  ددداسم رقع  ا

) ودررردد أصررداء األذان فرري  اصررم  ميكوررم , فورري إنورراء دولرر  الررروم البيررحنريين , وأمررا الفضرريي  الثانيرر  لوررا 
والدررري انبعثررع منورررا رايررراع الفررردأ والجوررراد , ( إسرررالم برررول ) الدررري صرررار اسرررموا مدينرر  اإلسرررالم , ( الدسرررنريني  

وبررالد الصرررب والبوسررن  , ورومانيررا والمجررر, اليونرران وبيااريررا )ي  بكاميوررا لد رردخل اإلسررالم إلررى ربرروع أوربررا الشرررق
, ووصرريع كمررا رأينررا دفصرريال إلررى وسررر النمسررا , فمرردع دولرر  اإلسررالم إلررى بررالد البيدرران بكاميوررا , ...والورسررك 

ا فرري وأخررذع الجحير  والضررراهب مررن معظررم  ظمراء ميرروك أوربرر, وميكررع جرحر المدوسررر بكاميوررا , وشرمال إيراليررا 
 . .ةينوا 
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وا دبرر الخييفر  العثمراني واجرب ةمرايدوم , أما ثال  فضاهيوم فيدد ا دبر العثمانيون أنفسوم ةمرا  المسريمين 
برهاسرر  , وأرسررل الجرريش والمرردد , فررداف   ررن شرروار  شررمال إفريديررا مررن ليبيررا وةدررى مررراكش , مسررؤولي  فرري  ندرر  

وردع هجمراع الصرفويين  رن , !! ن بخارى و درمذ و رشردند وحير ةربيد  ةدى إلى بالد ما وراء النور ليداف  
ورررردع البردارراليين مررن شرروار  البةررر األةمررر وبةررر العرررب وبةررر . وبررالد الدفدرراس , العررراق وشرررق األناضررول 

 ..الوند 

والدو  إلى مسدوى لم دصل لر  دولر  إسرالمي  فري  لدد وصيع الدول  العثماني  إلى أوج من الةضار  والسيرر 
ودرميورا ( كييرو غررام )4000لدد دمكن العثمانيون مرن دك أسروار الدسررنريني  بدنابرل درحن أكثرر مرن , ..خوا داري

وجابررع أسرراريل العثمررانيين !  وذلررك أواسررر الدرررن الخررامس  شررر !! كييررو مدررر  4مررن الشررار  اآلسرريوي لمسرراف  
مروانهوم أةيانرا برأكثر مرن ألرف سرفين   و كانع دواجم أساريل األوربيين و, البةر المدوسر وما ةول  من البةار 

أن يسرمي في الدرن الثرامن  شرر ( السيران  بد المجيد)ةدى اسدراع خييفدوا العثماني  !مةمي  بالمداف  الثديي  
إذا ) : قراهال  ين اإلنجييح مسداربا ذلك االسميفيما سأل  أةد الصةف. ( بةير   ثماني : )البةر األبيض المدوسر 

فأجابر   ؟  جيوشكم بر مميكدكم و إذن ماذا دد ون البةر األسود الذي دةير ! وسر بةير   ثماني  كنع دعدبر المد
 ! (ذاك مسبأ قصري  يى شور  إسالم بول: مبدسما 

وجعيروه مةرمرا  يرى , ( بةرر الةررم )أما البةر األةمر فدد ا دبره األدراك العثمرانيون ةمير  مشرعل اإلسرالم 
فيرردنس المرراء الررذي ييمرررس ,  كررري ال يمررر صررييب مررن أمررام مدينررر  جررد , يرر  المدنيرر السررفن الصييربررري  ةدررى الدجار 

الدرري أريدررع البرروارج األمريكيرر  دةررع ر ايرر  يل سررعود اليرروم ..هررذه جررد    ..ا  أكبررر ! !وهرري فرري الةرررمشرروارهوا 
 مرهرا يل  مرن شروارهوا الدري.أي البةرر األةمرر( بةرر الةررم).. صواري  كروح منوا  يى أفاانسدان وباداد من 

 . وسبةان مديب األةوال. .سعود بالمالهي ومرافق الفسوق 

رغرم مرا ا درراهم مرن البردع و اإلنةرافراع كمرا سرنذكر , ولدد كانع الووي  اإلسالمي  لراير  العثمرانيين ظراهر  
الةجري   وةراس  سبيل, واإلنفاق  يى خدمدوما , مودمين بةماي  الةرمين , وكانوا معظمين لشعاهر ا  . الةدا 

وبنررروا الدكايرررا ومنشرررآع , وأوقفررروا األوقررراف , كمرررا نشرررروا المسررراجد فررري كرررل األصرررداع الدررري وصررريوا سررريرانوم , ..
و ما دحال يثارهم برابعوا المعماري الدركي بارح  شاهد  في مشرارق برالد المسريمين ومااربورا , الخدماع المخديف  

. 

احدهررررع الةيرررا  .. اجورررادوم مررر  أوربرررا كمرررا رأينرررا وفررري الوقرررع الرررذي كانرررع أوربرررا الشررررقي  مسررررح معظرررم مو 
و صارع اسدانبول  اصم  الدنيا ..اإلقدصادي  والدجاري  والصنا ي  دبعا لدودوم وما فرضوه من األمن واالسددرار

ودةركع قوافل الدجار   يرى . وموان  جحير  العرب وشمال إفريديا , دييوا في ذلك  واصم مصر والشام والةجاح 
لررى ديررك العواصررم , ( ورريررق الةريررر , رريررق الدوابررل ) جاريرر  الدديمرر  الررررق الد لدنديوررا , ونديررع البضرراه  مررن واى

 .وةدى إلى موان  أوربا , سفن المسيمين إلى شوار  المدوسر 
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 :المناحي السلبية في دولة الخالفة العثمانية : ثانيا

 يرى , الدشرري  الوضرعي إلرى نظرام الةكرم  إن أول سيبي  دذكر لسرالرين بنري  ثمران األدرراك هري أن دسريل
. قد ةصيع في حمانوم وألول مر  في داري  اإلسالم والمسريمين , وج  الدشري  والددنين والةكم باير ما أنحل ا  

 يرى وجر  االةديرال والدوررب , في ةين كران ذلرك قربال مرن بعرض فسراق ميروك وأمرراء المسريمين وبعرض خيفراهوم 
وقد بردأ هرذا كمرا رأينرا حمرن سرييمان . إلى حمان العثمانيين , أةد أن ينددل ليدشري  والددنين  ولم يدجرأ. والمراوغ  
ودررررور بعرررد ذلرررك مررر  دسررريل الضرررعف . برررل منرررذ أيرررام الفرررادأ بشررريء قييرررل إن صرررأ مرررا روي فررري ذلرررك ,الدرررانوني 

فسرراد النخبرر  الدرري ,   ممررا فرردأ برراب الداريررب وضررياع الوويرر. واإل جرراب و االفددرران بأوربررا لكثررر  اةدكرراكوم بوررا  واى
 .دولع في النواي  إسدار الدول  

ويشرردرك سررالرين  بنرري  ثمرران مرر  مررن سرربدوم مررن خيفرراء وميرروك وأمررراء الرردول والممالررك اإلسررالمي  السررابد  
بمعظررم السرريبياع الدرري ربعررع قصررور الةكررم منررذ دةررول نظررام الةكررم مررن الخالفرر  إلررى الميررك  ضرروض ثررم الميررك 

 : ومن ذلك . جبري 

وكثر  الددل والخي  بين اإلخو  ومن الدف ةمل كل واةد منوم من . لصراع  يى الميك بين األبناء واإلخو  ا
إال أن سالرين العثمانيين حادوا  يى ذلك رذيي  لم يسبدوم إليوا أةد من المدصار ين  يرى الميرك . ةاشي  السوء 

وذلررك !! و اجدثرراثوم جميعررا ةدررى الرضرر  , ليرر  فرري درراري  المسرريمين   إال وهرري بد رر  قدررل إخررو  السرريران  نررد دو 
وقررد وجررد السررالرين ! بررد وى دالفرري فدنرر  منافسرر  الخييفرر   يررى الميررك ممررا يفسررد الدولرر  ويضررعفوا أمررام أ ررداهوا 

والفدنر  أشرد ) بةسب ما ذكر بعض المؤرخين من بعض شيارين اإلنس من يفديوم أن لوذا ةج  في قول  دعالى 
 !!ون قدل اإلخو  خوف فدن  الخالف والفرق  فوم يردكب( ! من الددل 

وحاد الرررين بيرر  أن العديررداع مررنون كررن مررن بنرراع ميرروك , درردخل األمورراع األجنبيرراع فرري صرررا اع الدصررر 
يراليرر   اليرروادي  ميررن لصررالأ بالدهررن وحاةمررن إخررو  , ...الكفررار أو مررن صررفياع السرربايا بررين روسرري  وصررربي  واى

 .أوالدهن  يى والي  العود 

ولدرد ديسرر لري أن , والمرراب  والةمامراع الميكير  , خ والدرف واالسدكثار مرن الدصرور والفررش والريراش البذ
أحور بعررض ديررك اآلثررار فرري اسرردانبول ةيرر  يرررى النرراظر العجررب العجرراب مررن بدايررا يثررارهم الدرري سرررق أنفسرروا فرري 

 .العود األدادوركي 

وا الضرامنون لمومراع جمر  الضرراهب والمدصردرون األثر  وظيم الر ايا وكثر  المكروس والضرراهب الدري فرضر
( الباشراواع )ةي  أقرر  السريران , وقد حاد هذا في أواخر الدول  بدةولوا إلى النظام اإلقرا ي , لشؤون العام  

فميكوهررا بمررن  ييوررا مررن الررحراع والفالةررين وسرراموا النرراس خسررفا وظيمررا سررارع بأخبرراره , األراضرري ( البيكرراواع )و
 ,الركبان 

 !( .غوار الروش )ار ماد  ليمسيسالع واألفالم فيما ددالى من أيام ةدى وصيع إلى وص

. مرن السريبياع ينفر  الرذكر, ولدد كان ليمرةي  العثمانير  سريبياع خاصر  بورا فروق مرا اشردركوا بر  مر  غيررهم 
 :ومن ذلك 
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األخرى ليدددم الةضاري ولم يولوا المناةي , ..أن ادجاهوم الةضاري كان أةاديا ودجيى بالمنةى العسكري 
فربررر  العرررالم اإلسرررالمي بالجورررل , أهميررر  .. ومجررراالع الفكرررر واألدب , فررري مجرررال العيررروم اإلسرررالمي  والدربيديررر  

فيمررررا كانررررع أوربررررا دشررررود الدةررررول الكبيررررر فرررري ثورادوررررا الفكريرررر  والسياسرررري  ’ والدخيررررف فمنررررذ الدرررررن السررررب   شررررر 
اري  بين الشرق والارب ساهمع في انددرال راير  الةضرار  البشرري  مما أوجد هو  ةض. والصنا ي  , واالجدما ي  

 .من شرقنا إلى غربوم 

إذ ةكم األدراك ودعصبوا لمذهب اإلمام أبي ةنيف  رةم  ا  ) والددوق  والدعصب المذهبي , الدخيف الديني 
دشررجيعا , دع مرررةيدوم كمررا شررو. فري ةررين أنوررم ةكمرروا رقعرر  إسررالمي  ددعرردد مرذاهبوا األصرريي  فرري المسرريمين , ( 

وقررد سررا دع , ..وشرريوخ السررالرين مررن الصرروفي  , فدررد كرران سررالرين العثمررانيين ..ليدصرروف ومرردارس الرردراويش 
أجواء الدخيف والفدر والظيرم الدري ربعرع ديرك الفدرر  النراس  يرى االنردفاع وراء الررقير  الصروفي  فررارا مرن واقعورم 

 . يف والسيما في ثيثوا األخير وحادع الصوفي  األم  جوال  يى دخ, المرير

والاريررب أن , ةيرر  دررولى األدررراك معظررم المناصررب الوامرر  , والدرري وجرردع منررذ البدايرر  , العنصررري  الدركيرر  
والعناصر العرقي  المشرقي  األخرى كان ميةوظا في ةرين دمكرن بعرض المسريمين مرن , اإلهمال ليعنصر العربي 

وقررد أوجررد هررذا هررو  بررين العثمررانيين والمكررون األساسرري .   فرري المناصررب الرربالد الاربيرر  المفدوةرر  أن يجرردوا فسررة
وقد حادع ةرد  هرذه الظراهر  فري الررور األخيرر مرن الخالفر  العثمانير  . لألم  اإلسالمي   ددا وأهمي  وهم العرب 

ةررررد رريدوررررا إلررررى المفدررررونين مررررن الدرررررك والعرررررب  يررررى  –بعررررد الثررررور  الفرنسرررري   – نرررردما وجرررردع الفكررررر  الدوميرررر  
فأوجرردوا , ودسرريم جبابردوررا مررن الماسرون واليوررود مداليررد األمررور , بةررد  ( الدركير )وبرررحع الدوميرر  الرورانيرر  ,,سرواء

أن يرفعروا نعرردوم , ومن الرامعين بالميك , ومن المارر بوم من المثدفين , المبرر ليمدآمرين من ماسون العرب 
 .  لدي هدمع صرح الخالف  وكان هذا أكبر المعاول ا. الدومي  العربي  أيضا 

ويمكرن . وهكذا دجمعع السيبياع رغم ما أسريفنا مرن اإليجابيراع العظيمر  لدرسرم النديجر  المةدومر  بدردر ا  
 .ديخيم مجمل أسباب السدور بالندار الدالي  باخدصار 

 
 :األسباب العامة النهيار الدولة العثمانية : ثالثا 

اإلسرررالمي  برررد وى الددرررين والدنظررريم وهبررروب ريررراح الداريرررب جرررراء دخرررول الدشرررري  الوضرررعي  يرررى الشرررريع  
 .وهذا من أهم أسباب ضياع المسيمين قديما وةديثا ,  اإل جاب ببوارج الةضار  الاربي 

 األجوررح  الةكوميرر  وكبررار ربدرراع المجدمرر رجررال و .الةاشرري  لدصررور و , ةيررا  السررالرين  الدرررف والبررذخ فرري 
 .ممالك والدول وهو ثاني أهم أسباب انويار ال

ودفشرري النظررام . يررى الر يرر  وكثررر  المكرروس .  الدررومي الفررردي الفهرروياالسرردبدادي الظيررم والرايرران والنظررام  
 .وهو ثال  أهم أسباب الحوال والبوار  .ودفشي الربدي  في المجدم . اإلقرا ي بأسوأ صوره وسيهاد  

األةررادي العسرركري ليةضررار  العثمانيرر   يررى  دجرراهواال, والددوقرر  المررذهبي, الجمررود الفكررري والفدورري والررديني 
 .ةساب المناةي الةضاري  األخرى
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ود ررم األقييرراع السرريما ( ديرروان الخالفرر )درردخل قناصررل وسررفاراع  الرردول األجنبيرر  فرري شررؤون البيررع العررالي  
 .النصراني  ليعب  بوةد  الدول 

والدميح العنصري وقم  الدومياع والسيما في سياس  الدردريك وا دماد . رايان الشعور الدومي لدى األدراك  
 .البالد العربي 

سيرر  يوود الدونم  والماسون  يرى إدار  الدولر  فري الثير  األخيرر مرن ةيرا  الردول العثمانير  والسريما الدررن  
 .األخير

اومر  لمد واالدجراه. دفشي روح الشعوبي  والدومي  لردى العررب وغيررهم كررد فعرل  يرى سياسر  الدمييرح الدركري 
 .!ومةاربدوا ومعاون  اإلنكييح  ييوا ,  الخالف  العثماني 

, والثدافي  والفكري  في الدول  العثماني   ام  بالةضار  الاربير  , والعسكري  , افددان نخب  الربد  السياسي   
 وفددان روح العح  اإلسالمي  , وسعيوم لددييدها 

 
 : وأخيرا السبب الخارجي

مرر  اليوررود ودعرراونوم . والرييرران وغيرررهم  اتنكلياا  والااروس والفرنساايينوخاصرر  ربيرر  وهررو دررآمر الرردول األو 
صرارهم  يى إسدار الدول  العثماني  ودةالفوم ضدها ودداسرم األوربيرين , من أجل إيصال اليوود إلرى فيسررين  .واى

 .  وددري  أوصال العالم اإلسالمي والعربي وابدال  . والسيما ديك الدول الثالث  إلرثوا 
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 استعراض ألحوال دول وممالك العامل العربي واإلسالمي 
 منذ انهيار اخلالفة العثمانية 

 

لم  1311 -ها 1214منذ )    ( م  2114  -ها 1425م   وا 
 

مررن سرررد خالصرر  الدرراري  اإلسررالمي فرري مددمرر  , أ ددررد أنرر  ةدررى دكدمررل الفاهررد  ويدةدررق الارررض المدصررود 
فاهمر  , داوم  إسالمي   المي  , يدودها راله  وا ي  مسردو ب  لعديرددوا الجوادير  بة  غرض  الدأسيس لد و  م

أن من المفيد أن نخدم هرذا الفصرل الدراريخي بخالصر  دراري  مرا ةرل . مدرك  لدروس داريخوا , لمعرياع واقعوا 
 الةدي   وهو ما يصريأ  يي  بالداري . ببيدان العالم العربي واإلسالمي بعد انفرار  دد الخالف  

ورغرررم أن أكثرررر ديرررك األةررردا  المأسررروي  قرررد ةرررل بالمسررريمين بعرررد انفررررار  درررد الخالفررر  . ليعررررب والمسررريمين  
العثماني  ودناهب الارب األوربي وروسيا لدركدوا وذلك بعد سدوروا الرسمي بعد الةرب العالمي  الثاني  وخساردوا 

 .إلى جانب ألمانيا لديك الةرب 
كانررع قررد برردأ ع قبررل ذلررك ةيرر  , الدرري دعدبررر الجولرر  الثانيرر  مررن الةمررالع الصررييبي  إال أن ديررك األةرردا   

قضمع البالد األوربي  االسدعماري  مرا اسردرا ع مرن بيردان المسريمين فري األررراف البعيرد  ليعرالم اإلسرالمي وقرد 
ون  يرررى مصررر سرررن  إال أنرر  يمكررن الدرررأري  لبدايدرر  الجديرر  منرررذ ةميرر  نررابيي, برردأ ذلررك منرررذ الدرررن السررادس  شرررر 

 .وهو الداري  الذي يوافق بداياع الضعف والددودر في الخالف  العثماني  كما رأينا ينفا , ميالدي  5149
ةير  ال ددروفر لرري , ونظررا لعردم دمكنري مررن المراجر  المعاصرر  و أنرا أخررر هرذا البةر  فري مرةيرر  المخراب  

(  موسررو   الدرراري  اإلسررالمي)درراب دمناهررا والسرريما  كو نظرررا لعرردم درروفر المراجرر  الدرري كنررع أ.. الكدررب الالحمرر  
ةير  أرخ لسراهر برالد المسريمين منرذ انررالق دولر  اإلسرالم  –رةمر  ا   -لألسداذ المؤرخ العبدري مةمرود  شراكر

لرررى مريررر  الثمانينرررراع مرررن الدررررن العشرررررين  وغيرررره مرررن الكدررررب الداريخيررر  المدخصصررر  فرررري الدررراري  السياسرررري . واى
أو . سرردكون هرذه الفدررر  مروجح  أ دمرد فرري جيورا  يررى مرا  يرق فرري ذاكردري ممررا قررأع أو درسررع فيرذلك.. المعاصرر

وهرري صررفةاع ربمررا يكررون مررن . ممررا  شررد  وشررودد  مررن داريخنررا خررالل هررذا الربرر  األخيررر مررن الدرررن العشرررين 
 . ونا الواق  ولو قينا ذلك لما  د, ..األفضل أن نصفوا بأنوا قاسي  مرير  ةدى نفر من وصفوا بأنوا سوداء

ن كنت ألتقد أنه ساواد ليال أذن بالرحيال إنشااء اهلل  حياس ألماح انبعااس  الئاب مان الشاباب المجاهاد , وا 
فااي  –إن شاااء اهلل  -ينسااجون بأشااالئهم خيااو  الفجاار ليشاارق صااباحه المنياار  ريبااا, الظاااهرين للاام الحااق 

 ..سماء لالمنا العربي واتسالمي الكبير 
ونةررن فرري ,الررذي أسرردعين ا   ييرر  فرري كدابرر  هررذا البةرر  الكبيررر منررذ ثالثرر  سررنين ومررا هررذا السررور الرردؤوب 

إال مسراهم  مدواضرع  فري ةياكر  ةصر  مدواضرع  فري نسري  ذلرك الفجرر .. مرةي  الخوف والدندل واالخدفاء هذه 
 . الدادم ال مةال  بإذن ا  , العظيم المنشود 

بعرد أن نشرود إررالل إشرراقاد  األولرى لنرنعم .   في سربيل ا  وخادم  بالشواد, وأسأل ا  اإلخالم والدبول 
 .بعد أن دراولع  يينا  دود ذلك الييل البويم شديد الظيم  قاسي الصدي  , بدف  وضياء ذلك النور 
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. ثررم أهررم بررالد العررالم اإلسررالمي , برالد العررالم العربرري , وسأسررد خالصرر  ذلررك الدرراري  الةرردي   يررى قسررمين 
فدرد دفدرع العرالم العربري .ومرن يسريا إلرى إفريديرا . م العربري مسيسرال الردول مرن المشررق إلرى الماررب وسأبدأ بالعرال

ودجرراوح  رردد الرردول اإلسررالمي  ! قابيرر  ليحيرراد  هررذه األيررام بةسررب برررام  جررورج برروش ! إلررى اثندررين و شرررين دولرر  
نما لددسيم قصعد   يى ماهد  ,   وليس هذا لدخول محيد من الدول في اإلسالم بالرب!! . خمسا وخمسين دول   واى
 !المسدعمرين شذر مذر

 
 :العالم العربي : أوال 
 :العراق  - (1)

ودنافسررع  يررى , ( م5451 -هررر 5111)وةدررى (  م5151 -هررر 444)كرران العررراق واليرر   ثمانيرر  منررذ  ررام 
نجيدرررا  سياسرر  الدوسرر  شرررقا  يررى ادجوررع ألمانيررا إلررى , فبعررد دةديررق الوةررد  األلمانيرر  , اةداللرر  ألمانيررا وفرنسررا واى
 .باداد –و يدضأ ذلك في مشرو وا الخام بمد سك  ةديد برلين , ةساب الدول  العثماني  المنوار  

 .وقد أدركع بريرانيا خرور  النفوذ األلماني فدصدع لمواجود  نظرا لدوديده الوجود البريراني في الخيي 
بردأع الدرواع البريرانير  ددةررك مرن الونرد ( م5452 -هرر 5114)ولمرا انردلعع الةررب العالمير  األولرى سرن  

ونجةررع هررذه الجيرروش فرري االسررديالء  يررى , الةرردالل العررراق مندوررح  فرصرر  انضررمام الدولرر  العثمانيرر  إلررى ألمانيررا 
( 5451 -هرر 5111)وفري سرن  ( . م5451هرر 5111)الفاو والبصر  وسيررع ددريجيا  يى جنروب العرراق سرن  

 . ينع بريرانيا نواي  دبعي  العراق ليدول  العثماني اةديع باداد والموصل وأ
 .ددرر وض  العراق دةع الةماي  البريراني  ( م5440 -هر 5119)سن  ( سان ريمو) وفي مؤدمر 

الررذين  درردوا اجدما ررا ( جمعيرر  العوررد)فدررد برردأع مررن قبررل أ ضرراء , أمررا  ررن درررور الةركرر  الورنيرر  العراقيرر  
عراق وادةاده م  سوريا سياسيا واقدصاديا كمرا قراموا بدةركراع  سركري   يرى الةردود بدمشق أ ينوا في  اسددالل ال

 .السوري  العراقي 
الدري امدردع مرن الموصرل ( م5440 -هر 5111)ولبى العراقيون في الداخل نداء المداوم  وقاموا بثور  سن  

 .سوى البصر  وباداد والموصلإلى البصر  وشارك فيوا ساهر الدباهل والرواهف ولم يبق في أيدي اإلنجييح 
 -هرر 5114)وكانع بريرانيا قد دوجرع األميرر فيصرل برن الشرريف ةسرين ميكرا  يرى العرراق وذلرك فري  رام 

فةصرريع ( م5414-هررر 5110)فعمرل  يررى دةديررق االسررددالل  ررن رريرق المفاوضرراع و درردع معاهررد  ( م5410
 (.م5414 -هر 5110) صب  األمم سن   العراق بمددضاها  يى بعض المكاسب منوا قبول العراق  ضوا في

رأع بريرانيرا الفرصر  سرانة  لدسردفيد مرن ( م5414 -هرر 5111)و ندما قامع الةرب العالمي  الثانير  سرن  
وذلك باسدعمال قوا د المواصالع العراقي  وبعض الدوا د العسكري  مما ( م5410 -هر 5129)امدياحاع معاهد  

 .بالعراق( م5425 -هر 5114)لى أن انفجر بثور  رشيد  الي الكيالني سن  جعل الوض  بالعراق يحداد دودرا إ
ودفجر الصراع العسكري بين اإلنجييح والعراقيين الذي اندورى بوررب رشريد  رالي الكيالنري خرارج العرراق كمرا 

 .نجةع بريرانيا في اسدمال  األمير  بد اإلل  ونوري السعيد لدنفيذ مخررادوا في د م نفوذها بالعراق
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جرررررى دشرررركيل خمسرررر  أةررررحاب  راقيرررر  دبنررررى بعضرررروا معارضرررر  السياسرررر  ( م5422 -هررررر 5112)وفرررري سررررن  
 .البريراني  في العراق لكن اسدرا ع بريرانيا ةيوا

برين العرراق ودركيرا ثرم انضرمع إلير  ( ةيرف بارداد)أ ين قيرام ( م5411إبريل سن  1 -هر 9/1/5112)وفي 
يران وباكسدان والواليراع الم فكران ذلرك نو را مرن  رحل العرراق وبعرض البيردان العربير  , دةرد  األمريكير  بريرانيا واى

 . ن الديار العربي الدةرري الذي راج ينذاك
واندورع , ولمواجو  الةيف دشكيع لجن  ورني  من الدوى الدومي   والشيو ي  دصدع لدياد  الةرك  الورنير  

الدررري أراةرررع بالنظرررام الميكررري وأ ينرررع ( م5419يوليرررو سرررن  52 -هرررر 50/1/5111)جوودهرررا إلرررى دفجيرررر ثرررور  
 . الجمووري   
ونصرب .  يى السير   بر اإلندرالب فري العرراق ( ةحب البع  العربي االشدراكي ) اسدولى ( 5411)سن  

ناهرب ( صردام ةسرين ) وبعرد ثرال  سرنواع دمكرن رجرل ةرحب البعر  النافرذ . رهيسا ليعرراق ( أةمد ةسن البكر ) 
وابدردأ  ورده بدصرفي  كافر  مراكرح الدروى فري الةرحب والدولر  .   بودوء ودولى رهاس  العراق الرهيس البكر من إحاةد

ةدررررى سرررريرر بمفرررررده  يررررى الةكررررم كواةررررد مررررن أقرررروى رؤسرررراء األنظمرررر  العربيرررر  , بررررالبرش واإل ررررداماع الدمويرررر  
بدصرفي  كافر   –ا كمرا فري سروري –وقرد دميرحع فدرر  ةرحب البعر  فري العرراق . الديكدادوري  وأكثرهم برشا وجبرودا 

و قررد ةررارب صرردام البعرر  . وادبعررع نوجررا  يمانيررا إلةاديررا يسرراريا مواليررا لموسرركو . االدجاهرراع السياسرري  األخرررى 
ولكرن الرذي يةسرب لصردام , اإلسالم واإلسالميين وبرش بوم وسرار برالعراق  يرى رريرق الكفرر والظيرم والرايران 

وررررور , وأسرررس جيشرررا قويرررا كثيرررر العررردد موفرررور العدررراد , جيرررا أنررر  سرررعى لبنررراء دولررر  قويررر  مدررررور   يميرررا ودكنولو 
وشرررود العرررراق فررري  ورررده . برررل رمرررأ ألن يمديرررك الدررردراع النوويررر  , الصرررنا اع العسررركري  والسررريما الصررراروخي  

 . الديكدادوري الدموي نوض   مراني  واحدهارا اقدصاديا مسدفيدا من الموارد النفري  الواهي  ليعراق 
دبنرررع إيرررران مبررردأ دصررردير الثرررور  ليررردول العربيررر  , عي  الخمينيررر  الدررري أراةرررع بشررراه إيرررران وبعرررد الثرررور  الشررري

فربرش صردام بالشريع  ونكرل . وةركع الدوى الشيعي  الدي كان صردام قرد اضررودها كايرهرا بدسرو  , واإلسالمي  
بينوما ادومع كرل واسدايع أمريكا الةال بين الجاردين الدويدين ونجةع في إشعال ةرب ضروس . بوم بوةشي  

لرى ( 5414)دول  فيوا األخرى بالدسربب فري بردء الةررب الدري اسردمرع مرن  . ودمررع مروارد البيردين ( 5491) واى
واسددرجد  , واسدايع أمريكا النح   الدوسعي  لدى صدام . ولكن العراق خرج بدجرب   سكري  كبير  ورور جيش  

, 5440ورر في ةرب الخيي  الثاني  واةدل الكويع بسوول  سرن  فد. السفير  األمريكي  وحينع ل  اةدالل الكويع 
وهكررذا . وبرذلك بير  صردام الرعرم الرذي وضرعد  لر  أمريكرا ليكرون  رذرها الرواهي ليدواجرد االسردعماري فري المنردر  

نداذ أصدقاهوا من ةكام الخيي  كمرا اد رع  حةفع أمريكا م  جيوش ةيفاهوا بنةو مييون جندي لدةرير الكويع واى
و دركير  ةكرام الخيري  ,  رن دردمير الجريش العراقري  5445وأسرفرع الةررب سرن  .  رى أولهرك الةكرام الخونر  واد

وفرضرع أمريكرا ةصرارا ظالمرا . ووض  األمريكان قدموم في المنردر  , وابدحاح مخحونوم المالي في بنوك أمريكا 
لوةشرري قدررل أكثررر مررن مييررون سررن  مررن الةصررار ا 51و بررر ,  يررى الشررعب العراقرري بةجرر  اةدررواء نظررام صرردام 

فضرال  رن الةررب الدري قدرل فيورا , ونصف من األرفال النعدام الاذاء والردواء  ردا مرا هيرك مرن الرجرال والنسراء 
وبعد أن دأكدع أمريكا من انويار العرراق ! ألف  سكري ومدني دةع الدصف األمريكي الوةشي  100أكثر من 
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اليوررودي الصررييبي واةديررع العررراق كررامال بشرركل مكشرروف فرري ةرررب  نفررذع الةيدرر  الثانيرر  مررن البرنررام , ونظامرر  
الخيي  الثالث  الدي أسمدوا ةرب دةرير العراق وذلك بعد أن سول لوا ذلك لفيرف مرن المعارضرين العرراقيين الرذين 
 ربدوم أمريكا وبريرانيا  بر سنواع الةصار وكان في رييعردوم الدروى الشريعي  الدري دمركرحع فري إيرران باإلضراف 

ةي  أوصل صدام الشيع  والدوى األخرى ببرش  إلى االسدعداد ليدعاون مر  الشريران لإلراةر  بر  , لدوى أخرى 
لدكون بداي  البرنام  اإلسدعماري الكبير  –وليس هنا مةل اسددصاهوا  –ودداخيع المساهل السياسي  المدشابك  , 

بعرررد أن اةديرررع أفاانسررردان , دررر  مرررن بوابررر  العرررراق الرررذي دجدررراح بررر  أمريكرررا وةييفدورررا بريرانيرررا الشررررق األوسرررر برم
وهكذا سدر نظرام صردام وةكرم البعر  الرذي . وفرضع نفسوا كدو  اسدعماري  إمبراروري  جديد   يى العالم بأسره 

لددولى هذه األيام ةكوم   ميي  معين  من قبل أمريكا ةكم العرراق الرذي يعير  فير  فسرادا . سن   11اسدمر حهاء 
 .ألف جندي بريراني  دى جيوش بدي  الةيفاء الصييبيين  10ونةو , ألف جندي أمريكي  510أكثر من 

 
 :سوريا  (2)

ومرر  دويوررل أةرروال الدولرر  العثمانيرر  برردأع بررذور . سررن    200بديررع سرروريا خاضررع  ليةكررم العثمرراني نةررو 
ومعظمورررم مرررن  ,العمرررل الدةررررك الدرررومي العربررري  فررري سررروريا مرررن جرررراء دسررراهس دالميرررذ المسدشررررقين الصرررييبيين 

الدري ادبعورا الماسرون الرذين اسردولوا  يرى الدولر  ( الددريرك ) ةي  القرع أفكرارهم رواجرا نديجر  سياسر  , النصارى 
وقد بدأ النشار الدومي في صور جمعياع ثدافي  الراب  داخل سوريا وخارجوا نذكر . العثماني  في أواخر  ودها 

وجمعيررر  العربيررر  الفدرررا  الدررري ( م5401-هرررر 5142)شرررق سرررن  منورررا جمعيررر  النوضررر  العربيررر  الدررري أسسرررع فررري دم
ثرم ( . م5440 -هرر 5111)في باريس واندديع لدمشق وبديع بوا ةدى سرن  ( م5455 -هر 5144)أسسع سن  

والرذي مثرل ادةرادا  ربيرا ضرمن إررار الدومير  ( م5451-هرر 5115) درد فري براريس المرؤدمر العربري األول سرن  
 .العربي  

واسرردجاب لوررم العرررب فرري مةاولرر  لصررد أخرررار , دمر مةاولرر  األدررراك ليددرررب مررن العرررب أ دررب هررذا المررؤ 
ولرم يكرن مرن المسردراع , كاندا دمضريان قردما ( الدومي  العربي  ) و ( الددريك )لكن ةركدي . المرام  األوروبي  

. وسرراد سرروء الظررن  ومنررذ ذلررك الوقررع ةررد  انفصررام بررين األمدررين. الدوفيررق بررين قرروميدين فرري نررراق دولرر  واةررد  
  وهنا قامرع يع دركيا الةرب إلى جانب ألمانيادخ( م5452/هر5114)و ندما قامع الةرب العالمي  األولى سن  

, ةيرر  قادهررا األميررر ةسررين بررن  يرري والرري الةجرراح ضررد األدررراك , مررا يعرررف بررالثور  العربيرر  الكبرررى  يررى دركيررا 
واندورررع الةررررب العالميررر  بوحيمررر  ألمانيرررا . عررر  أهرررل الشرررام واشررردرك م.  ةيررر  خد ررر  البريررررانيون فدةرررالف معورررم 

وو ررد , بيكررو  –واندصررار بريرانيررا وفرنسررا اليدرران قسررمدا المنردرر  فيمررا بينومررا بموجررب ادفاقيرر  سرريكس , وةيفاهوررا 
 .بيفور الذي منأ فيسرين لييوود 

وفري نفرس . سروريا  ين المؤدمر السوري العام فيصل بن الةسرين ميكرا  يرى( م5440/ هر5119)وفي  ام 
, السررن  صرردرع قررراراع مررؤدمر سرران ريمررو الررذي كرران مررن بررين قرارادرر  أن دوضرر  سرروريا دةررع االندررداب الفرنسرري 

 .سا   29ووجوع فرنسا إنذارا ليميك فيصل دريب من  قبول االندداب الفرنسي ودسريأ الجيش السوري خالل 
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فأ ين الميك فيصل الجواد   و هاج الشعب والدف  وقبل اندواء اإلنذار حةفع الدواع الفرنسي  إلى دمشق  
ةول ةكومد  والددى الجيش الفرنسي بالجيش السوري والمدرو ين بدياد  وحيرر الردفاع يوسرف العظمر  فري معركر  

ولكنوا اندوع باندصرار الجريش الفرنسري ليةدرل دمشرق ومرن ثرم ( م5440-هر 5119)ميسيون البرولي  في يونيو 
 .ساهر المدن السوري 

وادبعررع فرنسررا , و يررى إثررر ذلررك غررادر الميررك فيصررل دمشررق وسرريرر الفرنسرريون  يررى الرربالد سرريرر  كاميرر  
 .ودول  الدروح, ودول  العيويين , وةيب , دمشق : سياس  راهف  فدسمع سوريا إلى أرب  دويالع هي

ثرار ( م5441/هرر 5121)وفري سرن  . ولم يسدسيم السوريون لوذه الددابير   فدامرع بعرض ةركراع المداومر  
واندصررر الثرروار فرري  ررد  معررارك لكررن الفرنسرريين , الرردروح  يررى الفرنسرريين  ثررم امدرردع الثررور  إلررى ةمررا  ودمشررق 

 .قمعوها بوةشي  
وأمرام ضراور الثروار وافدرع فرنسرا  يرى دشركيل ةكومر  ورنير  بدمشرق ةاولرع  رن رريرق المفاوضراع  درد 

صدار دسدور ليب لكن المديم الفرنسي  مل  يى ةل الةكوم  سن  , الد معاهد  دنم  يى دكوين جيش ورني واى
 (.م5410/هر 5129)

ثرررم ا درفرررع فرنسرررا بمرررنأ سررروريا ( . م5411/هرررر 5112)شررركيع فرنسرررا  ةكومررر   دررردع معورررا معاهرررد  سرررن  
 .اسددالل مشرورا

, أ ررادع فرنسررا الةكررم العسرركري فرري سرروريا ( م5414/هررر 5111)ولمررا قامررع الةرررب العالميرر  الثانيرر  سررن  
أدى اسرردمرار المداومرر  الورنيرر  والدنررافس البريررراني الفرنسرري إلررى إجبررار فرنسررا  يررى مررنأ سرروريا االسررددالل سررن  و 
 .م  بداء قوادوا فيوا (. م5425/هر 5114)

رهيسرررا ليجمووريررر  السررروري  المسرررددي  ثرررم ( شررركري الدررروديي ) درررم اندخررراب ( م5421/هرررر 5115)وفررري سرررن   
 .ليكدمل دةريرها واسدداللوا( م5421/هر5111)سوريا سن  اضررع فرنسا إلى سةب قودوا من 

بعرررد اإلسرررددالل قامرررع فررري سررروريا سيسررري  مرررن االندالبررراع العسررركري  بمرررؤامراع ودخررررير ود رررم مرررن السرررفار  
ثررم , قامررع الوةررد  بررين مصررر وسرروريا فرري  وررد جمررال  بررد الناصررر  5419وفرري سررن  . األمريكيرر  فرري دمشررق 

ةحب البعر  ) ثم جاء الدور  يى ! ب  سكري بعد ثال  سنواع  يى الوةد  باندال, انفصيع سوريا  ن مصر 
, وكرران جررل قيرراداع الةررحب مررن الرواهررف غيررر اإلسررالمي  .  5411يذار  9ليدرروم برراندالب ( العربرري االشرردراكي 

سرالم برال  وقد أ ين البعثييون الكفر واإللةراد وةررب اإل, ..فكانوا من النصارى والدروح واإلسما ييي  و النصيري  
ثم اندسموا . كما انفردوا بالسير  وبرشوا بالدوى السياسي  اإلسالمي  والدومي  واليساري  األخرى , خفاء وال موارب  
ذي األصرررل ( أمررين الةرررافظ )  يررى الررررهيس  5411وقرررام اندررالب سرررن  , وأ رردم بعضررروم بعضررا ,  يررى بعضررروم 

خسرع سوريا ومصر الةرب  5411ةحيران من سن   1وفي  .ليحداد نفوذ النصيري  والدروح في الةكم , السني 
ةيرر  دررولى وحيررر دفرراع , واةديررع إسررراهيل مردفعرراع الجرروالن مررن غيررر قدررال , مرر  إسررراهيل وهحمدررا هحيمرر  منكررر  

قييميا ( ةافظ األسد ) سوريا ينذاك  ومن ثم كوف  ةافظ . بي  الجوالن إلسراهيل واشدورع قص  الفضية  دوليا واى
وكران ذلرك بعرد يخرر . نصيري  بدسييموم مداليد الةكرم فري سروريا برد م مرن الدروى العالمير  والصرويوني  األسد و ال

 !يدصدون دصةيأ مسار ةحب البع  , وهو ما سمي بالةرك  الدصةيةي  , االندالباع في سوريا 
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 .ومنذ ذلك الوقع دةكم الراهف  النصيري  سوريا ةكما راهفيا اسدبداديا 
وبررش , ةكمرا  سركريا اسردخباراديا  بدبضر  مرن ةديرد ( .  5449 -5410)ريا خرالل ةكم ةافظ أسرد سرو 

وضعف نفوذ البعثيرين المردردين المنةردرين مرن أصرول , بكل همس  معارض  لةكم  من أي هوي  سياسي  كانع 
دير  وسررارع الرربالد فرري دروب الكفررر واإللةرراد والعيمنرر  بررو . مررن سرركان سرروريا % 90الراهفرر  السررني  الدرري دشرركل 

وذاق , واإلداريرر  والدضرراهي  واالقدصرررادي كمررا دب الفسرراد والرشررو  فرري كافررر  مفاصررل الةيررا  السياسرري , مدسررار   
 !الشعب فيوا ألوان العذاب 

وامددع أةرداثوا مرن , قامع في سوريا ثور  إسالمي  مسية   يى نظام ةافظ أسد بدياد  الشي  مروان ةديد 
ولكن النظام برش بالشعب بدسو  وبكاف  , ارا في صفوف المسيمين السن  والقع اندش( . 5491) إلى ( 5411)

ةدررى ,  دوانر  لكررل مررا يمررع لإلسررالم بصرري  وامدررد, وبرراإلخوان المسرريمين , ألروان اإلسررالميين والسرريما بالجورراديين 
 بياررع الثررور  أوجوررا ودركررحع فرري 5494وفرري فبرايررر , ..وقدررل المصرريون , دوهمررع المسرراجد ومحقررع المصرراةف 

( ألررف مسرريم  10)فدررام النظررام النصرريري البعثرري برردك المدينرر  بالمررداف  والررراهراع وقدررل أكثررر مررن , مدينرر  ةمررا  
و دابعرررع الةكومررر  اال ددررراالع الدررري كانرررع قرررد . وسرررر صرررمع إ المررري دولررري مريرررب  جيررب ! يومرررا  52خررالل 

دفرررن ! احر منظمررر  ألرررف مسررريم فررري ةمرررالع إ ررردام ومجررر 41وأ ررردم فررري السرررجون أكثرررر مرررن  5414اشرررددع منرررذ 
وكداب المسيمون , ور  اإلسالمي  الجوادي  في سورياراج  كداب الث) واندوع الثور  . أصةابوا في مدابر جما ي  
 (.ليمؤلف  –و النصيري  في بالد الشام 

, ى اإلقييميرر وردررب ذلررك مرر  أمريكررا والدررو , أراد ةررافظ األسررد دوليرر  ابنرر  باسررل لخالفدرر  فرري رهاسرر  الجمووريرر  
فردب اسردخالف ابنر  بشرار  يرى  جرل , ولكن باسل هيك فجأ  في ةادث  سيار  كما قيل , ي رييعدوا إسراهيل وف

إلرررى دمشرررق وأشررررفع  يرررى ( أولبريرررع ) اليووديررر  الشرررمراء , وةضررررع وحيرررر  خارجيررر  أمريكرررا , مررر  نفرررس الدررروى 
ندرل واليرر  العورد لبشررار الررذي  و يررى. دقيدر   20دصرويع البرلمرران السروري  يررى دعرديل الدسرردور باإلجمراع خررالل 

 .ماحال يةكم سوريا  بر أجوح  اإلسدخباراع الدي أسسوا أبوه إلى اليوم 
 :لبنان  (3)

, ولما دداسمع بريرانيا وفرنسرا الشررق األوسرر , كانع لبنان جحءا من بالد الشام الدي كانع والي   ثماني  
فرنسرا أ ررع لبنران وضرعا خاصرا لوجرود راهفر   ولكرن, خرجع لبنان في ةص  فرنسا با دبارها جحءا من سوريا 

ولمررا قسررمع فرنسررا سرروريا إلررى  ررد  . أرادع فرنسررا اال دمرراد  ييوررا فرري نفوذهررا فرري المنردرر  , مسرريةي  كبيررر  فيرر  
( سران ريمرو)فوضعع لبنان دةع االندداب الفرنسي دربيدرا لمعاهرد  , كانع لبنان إةدى لك الدويالع , دويالع 

صردر قررار برإ الن قيرام ( 5440/هرر5119)وفري أغسررس سرن  ,  اد  ددسيم سروريا ولبنران وبدأ الجنرال غورو إ
ثم اقدرعع فرنسا أجحاء من األقراليم المجراور  إلقيريم لبنران وألةددورا , كما أ ين اسدداللوا  ن سوريا , دول  لبنان 
يلرف كرم  50)ساةد  بعرد مرا ألةرق بر  بياع م(!! الُّبنان الكبير )  يما أن هذا !!(.دول  لبنان الكبير) ب  وأسمد  
 ( !مرب  فدر 

و مرردوا إلررى دمحيررق شررمل المرروارنين والرردس بيررنوم لدمكررين أقررداموم فرري , ثررم قررام الفرنسرريون باسررداالل لبنرران 
لكن بعض اليبنانيين لم يسدكينوا لفرنسرا فدامرع بعرض الثروراع مرن ةرين آلخرر   ومرن أشرورها مرا ةصرل , البالد 
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ولكرررن الفرنسررريين ا دمررردوا  يرررى والء . ثرررور  جبرررل  امرررل الدررري أخمررردها الفرنسررريون( م5440/هرررر5119)فررري سرررن  
 .النصارى الموارن  لبسر نفوذهم 

ثرم . فري جبرل الردروح( م5441/هرر5121)ام ثم دوالع الثروراع ودالقرع مر  ثروراع سروريا خاصر  فري ثرور   ر
ن أوجردوا مجيسرا دمثييير ةيرر  ( م5441/هرر5122)ةدررى  رام  –ا ةكرم الفرنسريون بعرد ذلررك لبنران ةكمرا مباشرررا  واى

ودررررم اندخررراب رهرررريس ليجمووريرررر  اليبنانيرررر  هرررو شررررارل دب رررراس الررررذي بدرررى ةدررررى وفادرررر  سررررن  . أ رررروا الرررربالد دسرررردورا
 (. م5414/هر5110)

. إميرل أده( م5411)درم دعيرين ةبيرب باشرا السرعد رهيسرا جديردا ثرم دبعر   رام ( م5411/هرر5115)وفي سن  
مارونيرا ورهريس , دم االدفاق بين فرنسا واليبنانيين  يى أن يكون رهريس الجموورير  ( م5411/هر5111)وفي سن  

 .الوحراء مسيما سنيا
و ميع , و ندما قامع الةرب العالمي  الثاني   بثع السيراع الفرنسي  بالنظام السياسي واإلداري في لبنان 

 . يى اندشار الفساد في البالد
  مةمررد دوفيررق خالررد مفدرري المسرريمين إلررى المفرروض السررامي بعررد  ددرردم الشرري( م5411/هررر5112)وفرري سررن  

بينمرا ددردم برررس  ويضر  ح ريم , مرالب لدةديق اإلسددالل الشامل واال درراف بسرياد  لبنران ووةددر  مر  سروريا 
ووضر  دسردور , ودوريرد العالقراع مر  سروريا , الراهف  الماروني  بمرالب دودف إلرى دةديرق االسرددالل والسرياد  

 .دليبال
, والسرن  , الموارن  : ) دشكيع ةكوم  دمثل الرواهف الرهيسي  في لبنان وهي( م5421/هر5115)وفي سن  

معبرر  فري ذلرك  رن شركل مرن الوةرد  الورنير  وكران ( والردروح , والروم الكاثوليك , والروم األرثوذكس , والشيع  
ودرم جرالء الدرواع ( م5421/هرر5112)ل سرن  ثرم أ ررع فرنسرا لبنران االسرددال(. بشار  الخروري)رهيس الجمووري  

 (.م5421/هر5111)الفرنسي   ن لبنان سن  
وانفجرع الةرب األهيي  بين الموارن  والرواهرف , !اسدمر االضرراب الراهفي في دويي  لبنان اإلصرنا ي  

بررين دةررالف  5411وسرركنع األةرردا  لدنفجررر ثانيرر  سررن  .  5419اإلسررالمي  والميةدرر  باإلسررالمي  والدوميرر  سررن  
, والدرروى الدوميرر  واإلسررالمي  والفيسرررينيين المديمررين فرري لبنرران , النصررارى الموارنرر  المد ومرر  مررن إسررراهيل  ينيررا 

ونفررذ الجرريش السرروري بالدعرراون مرر  الريررران , ودخررل النظررام النصرريري بإجرراح  أمريكيرر  فرري الةرررب بررين األرررراف 
ثرم أةرد  النصريري   ! ألرف نسرم  فري ديرك المذبةر   10درل حهراء اإلسراهييي مذبة  مخيم دل الح در الفيسريني وق

ونمع قو  الراهف  الشريعي  و النصريري  اليبنانير  خرالل ديرك , مذبة  أخرى في المسيمين في ررابيس شمال لبنان 
يران  . ,  ودمرع الةرب األهيي  لبنان وهيك حهاء مأدي ألرف مرن مخديرف الرواهرف ... الةرب بد م من سوريا واى

ونفررذع مجرراحر موولرر  فررى ! درردخيع إسررراهيل  ينيررا و حةفررع جيوشرروا برهاسرر  شررارون ينررذاك واةديررع بيررروع  ثررم
وأجبرررع المنظمرراع الفيسررريني   يررى . وخاصرر  فيمررا  رررف بمررذابأ صرربرا و شرراديال  5494الفيسرررينيين فرري سررن  

 .الرةيل من لبنان 
أريررق فير  يررد سرروريا فري لبنرران بإجرراح  , هرش ثرم  دررد مرؤدمر الدمرر  العربيرر  فري الررراهف وأرسرى د رراهم ادفرراق 

دايررر البرنررام  األمريكرري الصررويوني ةيرر  دعيررد أمريكررا درديررب , واآلن وبعررد اةرردالل العررراق , ..أمريكير  إسررراهييي  
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ةير  يبردوا أن الرواهرف و يرى رأسروا الموارنر  سررييعبون , لدرالرب سروريا برفر  يردها  رن لبنران , خريرر  المنردر  
رنام  بوش إل اد  ددسيم ما قسمد  سيكس بيكو ورسموا من جديد واى اد  ددسيموا ودركيبوا دةع دورا جديدا في ب

 .المجور 
 
 :فلس ين  (4)

وقررد ادفررق , لفيسرررين منحلرر  كبرررى  نررد المسرريمين نظرررا لوجررود بيررع المدرردس ثرراني الةرررمين وأولررى الدبيدررين 
  العربيرر  الكبرررى الدرري و رردوه بوررا قبررل الشرريف ةسررين بررن  يرري مرر  بريرانيررا  يررى أن دكررون فيسررين ضررمن الدولرر

لكن بريرانيا كانع دريرد ضرموا إلرى إمبراروريدورا إل راهورا لييورود بموجرب  و رد بيفرور , الةرب العالمي  األولى 
والررذي دعورردع فيرر  بريرانيررا بدبنرري قرررار المررؤدمر الصررويوني األول سررن  ( م5451/هررر5111)سررن  الصررادر سررن  

 .يسرين ورنا قوميا لييوودبأن دكون ف( م5941/هر5152)
ودررم وضرر  فيسرررين دةررع االندررداب  –ومررنوم بريرانيررا  –اندوررع الةرررب العالميرر  األولررى باندصررار الةيفرراء 

ودنكرع بريرانيرا لو ودهرا ليعررب باالسرددالل بينمرا . في مؤدمر سان ريمو ( . م5440/هر5119)البريراني سن  
 –( م5440/هررررر5119)وخررررالل فدررررر  االندررررداب مررررن . سرررررين الدحمررررع بو رررردها ليصررررواين  بررررالورن لييوررررود فرررري في

وفدةرررع أبررواب فيسرررين السررددبال يورررود , مكنررع بريرانيررا الصرررواين  مررن امرردالك األراضرري ( م5429/هررر5111)
إلى مهراع اآلالف ,ألف نسم   من السكان اليوود األصييين  51فرفعع  دد اليوود األصييين الذي كان , العالم 

بينمرا ادبعرع خرر  مرن , وسمةع لوم بدكوين فرق  سركري  , ع اليا  العبري  لا  رسمي  وجعي. 5429قبل سن  
 .شأنوا الدضييق  يى العرب

( م5444/هرررر5121( )5440/هرررر5119)خرررالل ديرررك الفدرررر  قامرررع ثررروراع شرررعبي  فيسرررريني  وأبرحهرررا ثررروراع 
وكنرروع مررن الدودهرر  , الفدررر  فكرران الةرراج أمررين الةسرريني مفدرري الدرردس أبرررح الدرراد  فرري ديررك ( م5411/هررر5112)

رفرض الفيسررينيون هرذا . وبريرانير  , و ربير  , يوودير  : ررةع بريرانيرا مشرروع ددسريم فيسررين لرثال  منرارق
 .الددسيم واندلعع الثوراع من جديد

الدي قادها الشويد  ح الدين الدسام أشدها ولكن بريرانيا أجوضدوا بدوسر ( م5411/هر5111)وكانع ثور  
واضرررررع بريرانيرررا  رررام !. ح مررراء العررررب والسررريما األميرررر فيصرررل برررن  برررد العحيرررح ميرررك السرررعودي  مرررن بعرررض 

وبعررد الةرررب العالميرر  الثانيرر  دراجعررع بريرانيررا إلررى دولرر  مررن الدرجرر  . ليدخيرري  ررن الفكررر  ( م5411/هررر5111)
م   و ركررح اليوررود جوررودهم وبرررحع الواليرراع المدةررد  األمريكيرر  لدصرربأ إةرردى الدررودين األ ظررم فرري العررال, الثانيرر  

وأثبع الرهيس األمريكي درومان ليصويوني   أن الوالياع المدةرد  ةييرف أفضرل ةرين . السدمال  الوالياع المدةد  
ألررف يوررودي إلررى فيسرررين وهرري العمييرر  الدرري  500مررارس ضررارا  يررى بريرانيررا كانررع نديجدرر  السررماح برردخول 

 (.م 5421)يوا إلى األمم المدةد   ام جعيع بريرانيا دعجل بددويل الدضي  و بدةوي
وأوصع اليجن  الخاص  لألمم المدةد  بشأن فيسررين بدسريموا إلرى دولدرين إةرداهما  ربير  واألخررى يوودير  

وانسرةبع بريرانيرا مرن ( م5429)م  ددويل الددس وجرى الدصويع  يى ذلك  وقامع برذلك دولر  إسرراهيل   رام 
وبعرررد أن مكنررردوم مرررن السررريرر   يرررى , دومررراع الدولررر  إداريرررا و سررركريا فيسررررين بعرررد أن سررريمع الصرررواين  كرررل م
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مايو سرن  51( )هر1/1/5111)وفي , مساةاع من أرض دحيد  يى المساةاع الدي ةددها ددسيم األمم المدةد  
جرررى إ ررالن قيررام دولرر  إسررراهيل وواصرريع المنظمرراع الصررويوني  غارادوررا ليدوسرر   يررى ةسرراب المنررارق ( م5429

 .وا العربالدي يسكن
سرررراهيل سرررن   الدررري اندورررع بوحيمررر  ( م5429/هرررر5111)أدى إلرررى ذلرررك الديرررام الةررررب األولرررى برررين العررررب واى

ودأكررد قيررام دولرر  .الجيرروش العربيرر  بفعررل خيانرراع الرؤسرراء والميرروك العرررب والسرريما فرري الرردول المجرراور  والسررعودي  
مرن فيسررين سروى الضرف  الاربير  الدري وضرعع  واسدولى اليوود  يى محيد من األراضي بةي  لم يبرق. إسراهيل 

كران ا درداء ( م5411/هرر5111)وفي  سن  . دةع الةكم األردني  وقراع غح  الذي وض  دةع الةكم المصري
إسراهيل  يى غح  وسيناء بالدوارؤ م  إنجيدرا وفرنسا الرذي اندورى بدوسري  دولر  إسرراهيل وضرم أراٍض جديرد  إليورا 

 .فيسرينبعد مذابأ شنيع  ضد  رب 
الدرري أسسررع جيشررا فيسرررينيا ( منظمرر  الدةريررر الفيسررريني )كرران إ ررالن قيررام ( م5411/هررر5194)وفرري  ررام 

وفرررري  ررررام . نجررررأ فرررري إلةرررراق بعررررض الخسرررراهر بإسررررراهيل فرررري الررررداخل وفرررري خررررارج ةرررردودها مرررر  لبنرررران واألردن 
سرراهيل ليمرر  الثانير  وخسرر  يرى أث( م5411/هر5191) رهرا العررب الجروالن والضرف  انردلعع الةررب برين العررب واى

واخدرراق اإلسردخباراع , نديج  خيانر  النظرام السروري . الاربي  وقراع غح  وشب  جحير  سيناء الدي اةديدوا إسراهيل
 ..!اإلسراهييي  لدياداع جيش  بد الناصر من الحنا  الماجنين 

لكنورا لرم , إسرراهيل  قامع ةرب أكدوبر ةي  اندصررع الجيروش العربير   يرى( م5411/هر5144)وفي  ام 
دسردري  دةريررر ديرك المنررارق المةديرر  نظررا لدرردخل الواليراع المدةررد  ووقوفوررا إلرى جانررب إسرراهيل ولخيانرر  الرررهيس 

 .. ودكرار النظام السوري لخياناد  المألوف   , الساداع الذي أوقف الوجوم 
, والوةيررد ليدضرري  الفيسررريني   يررى كونوررا المثررل الشررر ي , وبعررد أن دةصرريع منظمرر  الدةريررر الفيسررريني  

شررراف دولرري , برردأع بسيسرري  مفاوضرراع سررري  و ينيرر  مرر  إسررراهيل  بر ايرر  مررن األنظمرر  العربيرر  الخاهنرر   مررن . واى
سرراهيل والفيسررينيين . أجل إنواء الصراع العربي اإلسرراهييي وقرد بردأ ذلرك مرن ادفاقيراع كامرب ديفرد  برين مصرر واى

والرذي دبعر  ادفاقيراع ( 5445)صيع قفح  اسدسالمي  في مؤدمر مدريد ليسالم ثم  ة, 5490بر اي  أمريكي  سن  
بإشرراف أمريكري ودعراون مرن األنظمر  العربير  ..ثم ددابعع المؤدمراع والمرؤامراع , أوسيو بين المنظم  وإلسراهيل 

  ما سمي بر إلى أن دولى بوش وض(. ذاع الشعوب اإلسالمي  ) ومنظم  المؤدمر اإلسالمي الدي دضم الدول , 
وإلقامرر  دولرر  شرركيي  ليفيسرررينيين فرري غضررون سررن  ,  4004لدسرروي  الدضرري  الفيسررريني  سررن  ( خارررر  الرريررق )

وأمريكررا ماحالررع دررحداد , ولكررن إسررراهيل ماحالررع درردميم وددرراب  مسيسررل الددررل والمجرراحر فرري الفيسرررينيين  4001
قامر  , دبدى من الفيسرينيين  فيما يبدو مخررا مكشوفا لدوجير ما.  يني  في انةياحها  وهدم المسرجد األقصرى واى

 .الويكل المح وم  يى أنداض  
واندديررع ليعمررل المسرريأ وبرررحع المنظمرراع  4000وقررد انفجرررع اإلندفاضرر  الفيسررريني  ضررد اليوررود فرري سررن  

  لدضررري  الجواديررر  اإلسرررالمي  لررردمأل فرررراغ السررراة  بعرررد انكشررراف إفرررالس الخرررر اليسررراري الدرررومي العيمررراني وخياندررر
فيمرا ددراب  السرير  , ودشود هذه األيام صداماع  نيف  برين قروى الجوراد الفيسرريني  واليورود . و جحه , المسيمين 
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المرشررأ ( أبررو مرراحن ) الفيسررريني  بعررد هررالك  رفرراع دعفنوررا و دفسررخادوا بديرراد  الخونرر  مررن أمثررال مةمررود  برراس 
 . إلرالق رصاص  الرةم   يى قضي  فيسرين هذه األيام 

  

 :االردن  (5)

ولكنورا بردأع داريخورا كدولر  مسرددي   منرذ  رام . كانع األردن جحءا مرن والير  الشرام  برر الدراري  اإلسرالمي 
فرسرمع ةردوده  يرى الرقعر  . بموجب ادفاقي  سيكس بيكو الدي جعيدوا فري ةصر  اإلنكييرح ( م 5445/هر5114)

وقد كانع األردن مدصرفي  ددب  سوريا في . عراق وسوريا الجارافي  الممدد  شرق نور األردن ما بين السعودي  وال
ثررم قررررع , ووفررق ادفاقيرر  سرران ريمررو وضرر  شرررق األردن وفيسرررين دةررع االندررداب البريررراني , العصررر العثمرراني

و ينوا  ييوا األمير  بد ا  بن الشريف ةسين  يى أن يكرون ةكمر  , بريرانيا فصل شرق األردن  ن فيسرين 
 .برأي مندوب بريراني يديم في  مان( ! مسدنيرا ) و مسددال إداريا

بريرانيرر  ا درفرررع بريرانيررا فيورررا باسررددالل شررررق  – دررردع معاهررد  أردنيررر  ( م5441/هررر 5121)وفرري سرررن  
بةي  ةصيع المميك   يى ( م5411/هر 5114)ثم  دلع سن  , ودكون ةكم فيوا ميكي مريق , األردن شكييا 

وشراركع الدرواع , وخالل الةرب العالمير  الثانير  وقرف األردن إلرى جانرب الةيفراء   .قدر من السياد  واالسددالل 
و درم ( م5421/هرر5111)فري . الةربي  األردني  في المجوود الةربي  ثم أ ينع  بريرانيرا إنوراء اندردابوا لرألردن 

 .البالد وبوي  األمير  بد ا  ميكا دسدوريا  يى, ( المميك  األردني  الواشمي )إ الن قيام 
انفجرررع الةرررب بررين العرررب واليوررود وكرران الميررك  بررد ا  هررو الداهررد األ يررى ( م5429/هررر5119)فرري  ررام 

وهكرررذا اندورررع الةررررب !!! ...! كررران الداهرررد الفعيررري ( غيررروب باشرررا )ولكرررن الضرررابر اإلنكييرررحي ! ليجيررروش العربيررر  
أ ين الميك  بد ( م5410/هر5114)وفي  ام . وقيام إسراهيل , بالنكب  واسديال ء اليوود  يى قسم من األراضي 

 .ا  ضم الضف  الاربي  من فيسرين إلى األردن وذلك بعد قيام دول  إسراهيل
قدررررررل الميررررررك  بررررررد ا  ودبعرررررر  ابنرررررر  الميررررررك رررررررالل الررررررذي قررررررام فرررررري سررررررن  ( م5415/هررررررر5110)وفرررررري  ررررررام 

وخيفرررر  فرررري سررررن  , لرررر  العديرررري ولكررررنوم أ ينرررروا اخدال. بوضرررر  دسرررردور يسرررراير الواقرررر  الجديررررد( م5414/هررررر5115)
 . ابن  الميك ةسين بن رالل ( م5411/هر5114)

أجراد اليعرب  يرى , و مريال خاهنرا مراهرا , وكران داهير  مةنكرا ! سن  21اسدمر ةسين في الةكم ألكثر من 
ذ فرري مدناقضراع المنردرر  و رررف بمماألدر  لإلنكييررح الررذين صررنعوا العررش األردنرري ثررم لألمريكرران الرذين ورثرروا النفررو 

وقررد دررولى كشررفوا بنفسرر  وأ يررن . كمررا أن ادصرراالد  الدديمرر  جرردا برراليوود الصررواين  كانررع شررب  معينرر  . المنردرر  
 ! قدموا وأنوا دعود أليام صداقد   م  بناوريون مؤسس إسراهيل 

ع فوي بيد صةراوي قييل الموارد ودعدمد في اسدمراريدوا  يى المسرا دا, ددمد  األردن باقدصاد ضةل جدا 
ولرذلك . ويدكون ثيثي السكان من الفيسرينيين الموجررين إبران الةرروب المددالير  فري فيسررين . اإلقييمي  والدولي  

ةيرر  وقرر  الددررال بررين الفيسرررينيين والنظررام  5410وقررد فدررد دواحنرر  سررن  , فررالدواحن السياسرري الررداخيي فيوررا ةرررج 
جرررع المنظمررراع الفيسرررريني  مرررن األردن ليسرررددر وأخر ! األردنررري وراح ضرررةيد  أكثرررر مرررن  شررررين ألرررف فيسرررريني 

 .  5494ةي  أخرجع كما رأينا بعد الةرب األهيي  المجاحر سن  , معظموا في لبنان 
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وقرر  الةسررين معاهررد  صرريأ مرر  إسررراهيل أقررام  القرراع دبيوماسرري  معوررا ورفرررف العيررم اإلسررراهييي فرري سررماء 
 !ريني   مان جوارا نوارا فوق رؤوس شعبوا ذي األغيبي  الفيس

, ودولرررع أمريكرررا داييرررر واليررر  العورررد  – يرررى مرررا أذكرررر -5449هيرررك الةسرررين إثرررر إصرررابد  بالسررررران سرررن  
الررذي قضرى معظررم ةيادر  فرري ( الميرك  بررد ا  الةرالي ) وولرع ابنرر  , فأبعردع أخرراه وولري  وررده لعشرراع السررنين 

قردمع , و ندما غحع أمريكا العرراق واةديدر  . فدوردع  القاد  وحياراد  إلسراهيل . ليداب  سياس  أبي  . بريرانيا 
بعد . ودةركع الدواع األمريكي  من األراضي واألجواء األردني  , ةكوم  األردن ألمريكا خدماع لوجيسدي  هام  

ودردكررح البرررام  األمريكيرر  اإلسررراهييي  اليرروم فرري انرالقدوررا الشررامي  فرري .  منرراوراع مشرردرك  مرر  الجرريش األردنرري 
 .  يى ما يددم  النظام األردني من خدماع خياني  جييي  لأل داء .. يوم إقدصاديا وثدافيا وسياسياالمنرد  ال

أوردع األنبرراء خبرررا رريفررا يررذكرنا بأيررام المماليررك ودول . وفيمررا كنررع أضرر  اليمسرراع األخيررر   يررى الكدرراب 
, سنواع  4ي  ابن  البال  من العمر ودول, ةي  أ ين الميك  بد ا   حل أخي  ةمح   ن والي  العود ! الرواهف 

وةسربنا ا  ونعرم الوكيرل  يرى . والعظريم ! ودوافدع الشخصياع األردنير  إل رالن إشراددوا بورذا اإلنجراح الشرر ي 
 !!. حمان المواحل الذي نعيش  

 
 !! ( : السعودية )  المسما  با. بالد الحرمين  (6)

أهمورا . اليوم مكون  من أجرحاء شرب  مسرددي  ( السعودي )سم خالل المرةي  العثماني  كانع البالد المعروف  با
والةجرراح الدرري ةكموررا األشررراف ودبعرروا فيوررا العثمررانيين وكررانوا دةررع , ولررم دخضرر   مييررا ليةكررم العثمرراني , نجررد 

وكان يخض  لةكرم يل الرشريد بدوكيرل مرن العثمرانيين أيضرا , والشمال المداخم ليشام والعراق . ةمايدوم ور ايدوم 
.  

 :وقد مر قيام الدول  السعودي  الةالي  منذ الدرن الثامن  شر الميالدي بثالث  أدوار
 :الدولة السعودية االولم: الدور االول

( مةمد بن  بد الوهاب ) وهي السن  الدي هاجر فيوا الدا ي  الشي  ( م5122 -هر  5511)ويبدأ من سن  
مةمد بن سعود  يى النصر  والدعراون  يرى نشرر الرد و  ) ها اإلمام إلى بيد  الدر ي  و دد االدفاق بين  وبين أمير 

ثرررم  . مؤسرررس الدولررر  السرررعودي  األولرررى ( م5111-م5141)ويعدبرررر األميرررر اإلمرررام سرررعود برررن مةمرررد برررن مدررررن . 
 .اندشر صدى الد و  الوهابي  في أنةاء الجحير 

  ابنرر  األميررر  بررد العحيررح ابررن فبويرر   يررى اإلمامرر( م5111/هررر5519)درروفي األميررر مةمررد بررن سررعود سررن  
وقررد ,  فوسرر  دولرردوم ووصررل فرري الجنرروب إلررى وادي الدواسررر وفرري الشررمال إلررى السررماو  فرري شرررق العررراق , مةمررد

وكرران قررد  ررين ابنرر  سررعودا خيفررا لرر  فبرراي  النرراس ( م5951/هررر 5449)اغديررل اإلمررام  بررد العحيررح بررن مةمررد سررن  
 .من فدأ مك  والدضاء  يى نفوذ األشراف في الةجاح( م5951/هر5449)فدمكن سن  , سعود  يى اإلمام  

ثررم إن النشررار المدحايررد ليةركرر  السرريفي  فرري , ولررم درررض الدولرر  العثمانيرر   ررن ضررياع سرريرانوا  يررى الةجرراح 
وبعررد أن اسرردنجد الشررريف غالررب بالعثمررانيين كيررف السرريران مةمررود , نررواةي العررراق حاد مررن مخرراوف العثمررانيين 

لي    .باسدعاد  الةجاح فاسدولى  يى مك  والراهف( مةمد  يى باشا )  يى مصرالثاني واى
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 :الحملة المصرية الةانية
واسدراع دمكين سيران  في مك  والمدين  ( م5951/هر5449)ثم خرج مةمد  يى بنفس  إلى الةجاح  سن  

يفرر  ابنرر   بررد ا  سررن  وفرري ديررك األثنرراء درروفي اإلمررام سررعود بررن  بررد العحيررح وخ. والررراهف ودخررل دوامرر  و سررير 
ثم أ د مةمد  يري ةمير  قوير  جديرد  جعرل  ييورا ابنر  إبرراهيم باشرا فددردم إبرراهيم باشرا نةرو ( م5952/هر5410)

ووق  الصيأ بينوما وذهب اإلمام  بد , واسدولى  يى الدر ي   اصم  السعوديين بعد ةصار رويل وقدال مرير 
الصيأ م  مةمد  يي واسدرا ع قواع مةمد  يى أن دمد نفوذها  ا  إلى مصر م  من بدي من أنصاره لدوقي 

 .نرد  الدريفإلى م
 (.م5959)ويندوي الدور األول أو الدول  السعودي  األولى باسدسالم اإلمام  بد ا  سن  

 :الدور الةاني أو الدولة السعودية الةانية
ثررررررم بويرررررر  إمامررررررا سررررررن  , يبرررررردأ  نرررررردما اسرررررردراع األميررررررر مشرررررراري بررررررن سررررررعود الكبيررررررر الورررررررب مررررررن مصررررررر

وأقام دركي بن  بد ا  بن مةمد بن سعود والذي كران قرد الذ برالفرار , ( م5940/م5954( )هر5411/هر5411)
أميررررررا  يرررررى الريررررراض ثرررررم خيرررررف األميرررررر دركررررري ابنررررر  األميرررررر فيصرررررل برررررن دركررررري سرررررن   –الدر يررررر  دسرررررييم  نرررررد 

 .وم  المصريين من ناةي  أخرى, واسدمر في كفاة  م  منافسي بيد  من ناةي  ( م5912/هر5410)
وكان اإلمام فيصل بن دركي قد أ ررى إمرار  ةاهرل ألةرد رجالر  الرذين سرا دوه فري الدضراء  يرى قادرل والرده 

ويدسررم  وررد فيصررل بررن دركرري إلررى . وهررو  بررد ا  بررن الرشرريد الررذي سرريكون مؤسسررا إلمررار  بيررع الرشرريد, دركرري 
ويندورري , وهررو دور الفرردن و االضرررراباع ( م5912/هررر5410)ل والررده األول يبرردأ بدوليرر  اإلمررار  بعررد مددرر: دوريررن

ةي  أخذه إلى مصرر  –بدسييم فيصل لخورشيد باشا والي مصر  يى نجد والةجاح بعد دس  سنين من المداوم  
ثرم أجمعروا , و ردوه أجنبيرا, فنفر من  أهل نجرد . وولى مكان   م  خالد ابن سعود جاء يةكم نجدا ةكما  صريا 

ثم درولى اإلمرار  بعرده  برد ا  برن ثنيران برن إبرراهيم برن ثنيران برن سرعود , خيع  فخيعوه بعد أن قاوموا سندين يى 
ولكن ةكم  لم يدم فدد كان مةمرد  يري قرد أريرق سرراح اإلمرام فيصرل برن دركري فبايعر  ( م5924/هر5411)سن  

سررن  فبسررر سرريادد   يررى الشرررر  و اسرردمر فرري الرردور الثرراني أربعررا و شرررون( م5921/هررر5414)أهررل نجررد سررن  
وبوفادر  سرن  . األكبر في شب  الجحير  فدانع ل  األةساء و الدريرف ووادي الدواسرر و سرير و الجبيرل و الدصريم 

يندوري الردور السرعودي الثراني أو الدولر  السرعودي  الثانير  ةير  دنراحع أبنراء فيصرل برن دركري ( م5911/هر5494)
و اسردمر الخرالف برين سرعود و برد ا  . قرد أنوكرع أهرل نجرد بةمالدورا المدعردد  وكانع الدول  العثمانير  , الميك 

دروفي اإلمرام برن فيصرل ودرولى اإلمامر  بعرده أخروه  برد ( م5912/هرر5445)ولكن في سن  , ومةمد أبناء فيصل 
انشرردوا  ررن  وبرراي  أخرراه  بررد ا  ولكررن أبنرراء سررعود, واسرردراع أن يعيررد أخرراه الكبيررر  بررد ا  ويصررالة  , الرررةمن 
 .وكان يل رشيد إلى ذالك الةين في را   يل سعود. العاهي  

ةدثع وقع  الةماد  والدي أدع إلى اسرديالء ابرن رشريد  يرى نجرد وأخرذه ( م5995/هر5444)ولكن في سن  
وأقرام سرالم برن السرربوان , لإلمرام  برد ا  وأخير   برد الررةمن سرجينين إلرى ةاهرل مرر   شرر  يخررين مرن يل سرعود 

 .يرا  يى الرياض والذي قام بددل أبناء سعود مةمد وسعدا و بد ا  وأجيى أهيوم إلى ةاهل أم
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مرض اإلمام  بد ا    فأذن ل  وأخي   بد الررةمن برأن يعرودا إلرى الريراض ( م 5994/هر5109)وفي سن  
دولى ابن الرشيد  يرى نجرد ثم اس.وبوي  أخوه  بد الرةمن باإلمام  ,   ولكن اإلمام  بد ا  ماع في نفس السن  

فأخرج  برد الررةمن ةريمر  وأوالده فراردةيوا منورا إلرى األةسراء ثرم إلرى قررر وأخيررا إلرى الكويرع ةير  بدروا فيورا , 
 .إلى أن فدأ ابن   بد العحيح الرياض وأقام الدول  السعودي  الثالث 

 :الدولة السعودية الةالةة -الدور الةالس
وكانررع أرما وررا دمدررد ليسرريرر   يررى جحيررر  , نوا فرري الكويررع كمررا سرريأدي كانررع بريرانيررا قررد بسرررع سرريرا

ونفرردوم مرن وجرود , ولكنورا بمعرفدورا الواقعير  لمكانر  برالد الةررمين فري نفروس المسريمين , العرب وبالد الةررمين 
وهرذا مرا . ورا وذلرك بدولير  أسرر  مالكر  دابعر  لورا في,  مدع إلى اةداللوا بصور  غير مباشر  , قواع أجنبي  فيوا 

 . فعيد  بعد دراس  في داري  المنرد  والدوى الدبيي  فيوا 
البريررانيين با دمراد  برد الررةمن برن فيصرل يل ( مبارك الصرباح ) وقد نصأ ةاكم الكويع الداب  لإلنكييح 

أقنعر  ,  وبعد اجدماع المندوب البريراني بعبرد الررةمن يل سرعود. لوذه الموم   –الذي كان الجها  نده  -سعود 
وأ جرب . ليدروم بالبرنرام  البريرراني (  برد العحيرح) وقردم لر  ولرده ,  بد الرةمن بأن كبر سن  ال يناسرب المومر  

ومرن ديرك الندرر  يبردأ دراري  . ودوسم في  الدردر  والنجابر  , المندوب بعبد العحيح الذي كان في العشرين من  مره 
 .أخحاهم ا  وأهيكوم . ر  إلى يومنا هذا الدول  السعودي  الثالث  والدي ماحالع مسدم

وقررام . حودع بريرانيررا  بررد العحيررح بالررذهب الررالحم وبالمسدشررارين وبخبيررر  سرركري يسررا ده فرري إ ررداد قوادرر  
 .و اد ليكويع . ولكن  م نَي بفشل ذري  , م دةع د وى اسدعاد  ميك يباه  5405بةيد  األولى سن  

أن يعرراود الكررر  ولكررن دةررع د رروى إةيرراء د ررو  الشرري  مةمررد بررن  بررد  وبعررد درردارس األمررر قرررر  بررد العحيررح
وفعال القع د واه الدأييد من الناس و دمكن . الوهاب وأن يدسدر دةع هذه الد و  الديني  المةبوب  من أهل نجد 

بإحال  وبدأ . من العود  إلى نجد واالسديالء  يى الرياض واى الن نفس  أميرا( م5404/هر5154) بد العحيح سن  
 . كل أثر لسيران بني رشيد في ةاهل

, ( إخااوان ماان  اااع اهلل ) ثررم برردأ  بررد العحيررح بجمرر  أنصررار الررد و  الوهابيرر  وكررون مررنوم مررا  رررف باسررم 
ودوسرعع قرواع  برد  .  وكانع أشب  بميييشيا مسية  من المجاهدين العداهديين الذين  رفوا بالبأس وشد  األيمران

 .وأثبع كفاءد  ودهاءه العحيح فدةرك بوم  ونشار 
ودررم االندصررار ( البكريرر  و الشررنان ) بعررد اندصررارين ةاسررمين فرري( م5401/هررر5145)ثررم فرردأ الدصرريم سررن  

وبرذلك ( م 5451/هرر5112)بالدرب مرن مدينر  بريرد  فري سرن  ( روض  مونا ) النواهي  يى ابن رشيد في موقع  
 .سن  24اندوى ةكم األدراك لألةساء والذي دام 

 . لدب  بد العحيح بسيران نجد وميةدادوا ...لةرب العالمي  األولى وبعد ا
) وكرران لبريرانيررا فرري ديررك األوقرراع  ميررل يخررر يعمررل فرري منردرر  الةجرراح مرر  األشررراف هررو العميررل الشرروير 

برأنوم سيسرا دوه  يرى قيرام خالفر   ربير  فري  –كما مر معنرا  –وكان قد خدع الشريف ةسين , ( لورنس العرب 
وهو ما فعي  دةع اسم الثور  العربير  , العربي  والشام والعراق إن هو ةارب الخالف  العثماني  إلى جانبوم الجحير  
وأصرربأ  يررى البريرررانيين أن يخدرراروا . ثررم خد درر  بريرانيررا وقسررمع مميكرر  أةالمرر  بينوررا وبررين فرنسررا . الكبرررى 
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وقر  خيرار وحار  , وبعرد مرداوالع ومشراوراع ,  (الشرريف ةسرين ) و (  برد العحيرح ) لجحير  العرب أةرد العمييرين 
ونفرروا المخرردوع اآلخررر ليدضرري بديرر  ةيادرر  , فاخدرراروا  بررد العحيررح , المسرردعمراع البريرانيرر   يررى أدعررس الدعيسررين 

 !ويموع منفيا في قبرم 
. ميرك الةجراح وسريران النجرد وميةدادورا) وبعد ذلك أرسل ةميدين إلى الةجاح واسردولى  ييورا وصرار لدبر  

وكرران  ررحم اإلنكييررح معدررودا  يررى دمييررك السرريران  بررد العحيررح جميرر  أجررحاء الجحيررر  العربيرر  فاسرردراع أن يرردخل 
أصدر الميرك  برد العحيرح مرسروما وةرد بر  أجرحاء ( م5414/هر5110)وفي  ام .  سيرا ونجران في ةدود مميكد 

يرانيون هذا اإلسرم المنكرر العجيرب باسرم أسرر  المميك  الةجاحي  والسيرن  النجدي  واإلماراع األخرى وأسماها البر 
 ( ! المملكة العربية السعودية)  مييوم فولدع الدول  الدي سميع 

وهمرروا باالسرردمرار بنشررر د ررو  الدوةيررد فرري , كرران إخرروان مررن ررراع ا  قررد صرردقوا د رراوى ابررن سررعود الدينيرر  
ولررم يرررد اإلنكييررح مررن , لبريررراني كرران غيررر ذلررك ولكررن البرنررام  ا, ..الجرروار نةررو العررراق والكويررع والرريمن والشررام 

فبردأع النفرر  . د و  الدوةيد إال سدارا لبرنامجوم في دمييك يل  بد العحيح أل سعود المنرد  الدري رسرموا ةردودها 
كمرا أنكرر اإلخروان  يرى  برد العحيرح  ردو ! الذين كانوا وقود قيام ميك  ( إخوان من راع ا  ) بين  بد العحيح و

ومنورررا مرررا , ومنورررا كثرررر  مسدشررراري  اإلنكييرررح والدحامررر  مشررروردوم , منورررا دسرررمي  بالسررريران صررراةب الجاللررر   أشرررياء
فسرا ده اإلنكييرح , ويل األمر ليةررب برين  برد العحيرح واإلخروان , الةظوه من بدء دسيل النكو  العصري  لنظام  

) دضرى  يريوم فري الموقعر  الشروير  باسرم وحةرف بمرن وااله مرن الدباهرل واأل روان ف, بضرب دجمعادوم بالراهراع 
وبعرد السربيي  ررار , ..ودفرق مرن بدري ةيرا فري الدررى والدفرار , فذبأ د ا  الدوةيد وقدل أكثرهم  (مو عة الْسب ْيلوْه 

 .كوفيادوم العربي  في الوواء اسدعينوا بمالبسوم وهويدوم )المسدشارون اإلنكييح فرةا ورموا 
  اإلنكييررح معاهررد  ديدررحم بموجبوررا ةكومرر  جاللرر  الميكرر  اليحبيررع بةصررر ميررك بعررد ذلررك أبرررم  بررد العحيررح مرر

ووقر  المنردوب ,  يرى أن ال يبررم أمررا وال قررارا سياسريا إال بمشروردوم , السعودي  في  بد العحيح وذريد  من بعرده 
, يررر  البريرانيررر  البريررراني والميرررك  بررد العحيرررح بررذلك وثيدررر  نشرررع مرررن قريررب فيمرررا نشررال مرررن وثرراهق وحار  الخارج

كما اشدورع وثيد  أخرى ا درف فيورا  برد العحيرح بةرق اليورود فري فيسررين , ! ودناولدوا الكدب ووساهل اإل الم 
( 5411) يى إجواض الثور  الكبرى ضرد الموراجرين اليورود سرن  ( فيصل)ةي  سا دهم ولده ووحير خارجيد  , 

 . ثم األمريكي  , دناهبد  الشركاع البريراني  ثم ظور النفر و . كما مر ذكر ذلك في الفصل األول 
ورثرررع . ودراجررر  ةجرررم ودور بريرانيرررا نسررربيا , وبرررروح أمريكرررا كدرررو   ظمرررى , وبعرررد الةررررب العالميررر  الثانيررر  

أمريكرررا السررريرر   يرررى معظرررم المسررردعمراع البريرانيررر  بعرررد أن غابرررع  نورررا  الشرررمس وةدرررى الدمرررر وصرررارع ذيرررال 
 ! ألمريكا 

روحفيع  يى ظور بارجر  ةربير  ( اليوودي ) واجدم  بالرهيس , د العحيح الدةوالع الدولي  وبدهاه  أدرك  ب
كمرا دعورد لورم وذريدر  بمرا كران قرد دعورد لإلنكييرح , ودعودع ل  أمريكرا ولورثدر  بمرا دعوردع بر  بريرانيرا , أمريكي  

في هذه األيام النةساع األخير   وهو ما ةصل وما يحال يةصل مما شودنا, من قبل من الوالء والرا   والعمال  
 .دوفي الميك  بد العحيح ( م5411/هر5111)وفي  ام ! . 
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ولكن سعود اقدن  باألفكار الدومي  الدي , وبايعد  األسر  والعيماء ( 5411)ثم خيف الميك  سعود أباه سن   
فاجدمعرع األسرباب , المجراهر  كمرا اسردعين بأفكراره العصرري  وسريوكياد  الفاسرد  , احدهرع في بالد العرب ينرذاك 

ولدصربأ , وخررج أبنراؤه ليديمروا فري الاررب.  (م5412)فخير  سرن  . و مرا قامرع بر  األسرر  والعيمراء ,  يى خيعر  
. بناد  وأةفاده ماد  لمجالع أخبار الجنس والخال   والبذخ الفراجر ممرا نوبروه مرن ةصردوم مرن أمروال المسريمين 

 .أوالد بناد  من السفاح و الحنا ةدى نشرع بعض المجالع صور  لبعض 
 ( . م5411)الذي اسدمر ةكم  إلى  ام ( فيصل بن  بد العحيح) ثم دولى الةكم الميك 

فدد شودع المميك  في  صره رفر  , ومؤسس العيماني  فيوا , ويعد الميك فيصل مؤسس السعودي  الةديث  
فدرد كران مةنكرا ,  مل وحيرر خارجير  ألبير  أكثرر  مرره ولكون  قد . وددفدع األموال الراهي   يى خحيند  , النفر 

وأنشررأ اإلذا رر  , ودرررويرا فرري الدعيرريم , وقررد شررودع الرربالد فرري  وررده ثررراء و مرانررا , مدمرسررا بالسياسرراع الدوليرر  
, ..والديفحيون السعودي  يى األسس العصري  وما فيوا من الفسوق والعصيان والموسيدى ودكشرف النسراء والفردن 

ولكري .  يى ذلك بعض األمراء من أوالد إخود  ممن فيوم بعض النخو  والصرالح قمعورم وقدرل ح ريموم  ولما ثار
دفددررع , ( مةمررد برن ابررراهيم يل الشرري  )  -كمرا نةسررب   -يكربأ جمرراح العيمرراء الوهرابيين ورهيسرروم العررالم الصررالأ

و يرى رأسروا هيهر  , دينير  الرسرمي   بدري  فيصل  ن ددنين المؤسس  الديني   فنشأع فري  ورده فرروع المؤسسر  ال
وهيهرر  األمررر بررالمعروف والنورري  ررن , وهيهرر  الدضرراء األ يررى , ولجرران الفدرروى والررد و  واإلرشرراد , كبررار العيمرراء 

ومن أجل الدور العالمي الذي سديعب  السعودي  لمكان  الةررمين فيورا ولدردرادوا . إلى يخر ديك الويهاع ...المنكر 
دفددع  بدري  ...وأنشأ لذلك المؤسساع واإلذا اع , س  بد الناصر الذي سعى لدح م العرب ولكي يناف, المالي  

السرررعوديين بمشرررور  أسرررريادهم  رررن إنشررراء مؤسسرررراع  دينيررر   الميررر  لررررحرع مشرررروع الويمنررر  الروةيرررر   يرررى العررررالم 
الوررالل األةمررر ) و (  النرردو  العالميرر  ليشررباب اإلسررالمي) و ( رابررر  العررالم اإلسررالمي : ) فأنشررهع , اإلسررالمي 
 ( ...هيه  اإلغاث  العالمي  ) و ( السعودي 

( بابرا )الرر   وجعل  يى رأسوا ما يشرب( فاديكان ) وبنيع المؤسساع الديني  في الداخل  يى رريد  هيكل الر 
 وصرررفع المييرراراع فرري هررذه المؤسسرراع داخييررا.. ورهرريس هيهرر  كبررار العيمراء , فاسردةد  منصررب مفدرري الررديار , 

ثباع هيبدوا في الداخل والخرارج ونجةروا فري ذلرك ألسرباب كثيرر   منورا أن , وخارجيا لفرض ةضورها اإل المي واى
الرذين رأوا اآلثرار الدريبر  المنظرور  , أكثر العاميين في ديرك المؤسسراع كران مرن الصرادقين المخيصرين الصرالةين 

 .يادهم ولم يدركوا أهداف ون أوجدها وأهداف أس, أل مال البر والخير
وصرار يأمرل فري , دةروال نةرو النخرو  والصرالح  -كما يدول بعرض النراس  -وفي أخر  ود ه شود فيصل 

دخررل  ..والدوليرر  وةاولررع المميكر  فرري  وررده لعررب دور أساسري فرري السياسرراع العربير  واإلقييميرر , اسردرداد الدرردس 
) ومثيررع السررعودي  رييعرر  مررا سررمي بررر , الميررك فيصررل فرري ةرررب مرر  الديررار الدررومي واليسرراري فرري العررالم العربرري 

فرري مواجورر  قرروى اليسررار االشرردراكي , المرروالي ألمريكررا والارررب ( اليمينرري العربرري ) أو الديررار, (الرجعيرر  العربيرر  
ودخل فيصل ,  ..و البعثيون في سوريا والعراق وأمثالوم , الذي دح م   بد الناصر , والدومي والشيو ي العربي 

في ةرب بالوكال   يى أرض اليمن ةي  د مع السرعودي  اإلمراميين ود رم  برد الناصرر م  مصر  بد الناصر 
 . الجمووريين 
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سراهيل 5411وفي ةرب  قرر العرب اسدعمال سالح النفر ضد إسرراهيل وأ وانورا فري الاررب , بين العرب واى
ر هررررذا السررررالح وظوررررر أثرررر, فاردبررررك االقدصرررراد العررررالمي , فنفررررذ الميررررك فيصررررل قرررررار ةظررررر الررررنفر  ررررن الارررررب , 

كمررا وضررعع سياسرراع بعيررد  المرردى إلةرردالل الخيرري  . وقررررع أمريكررا قدررل الميررك فيصررل , االقدصررادي الخريررر 
وفعررال اسرردرا ع أمريكررا دجنيررد أةررد أوالد أخررو   . 5440والسرريرر   يررى منرراب  الررنفر  سرركريا وهررو مررا ينفررذ منررذ 

ومررا أكثرررهم فرري يل , مريكررا مررن الحنررا  الخمررارين وكرران مررن أةررد األمررراء المدسرركعين فرري مررواخير أربررا وأ, فيصررل 
وهكرذا ق درل , فدسريل لدصرر  مر  واغدالر  .. في األسر الةاكم  فري  المنرا اإلسرالمي المنكروب . سعود وأشباهوم 

 .وا  أ يم بةال  و يى أي ةال وني  القى رب  . فيصل واندوى  وده 
. ألخير  فورد بوالير  العورد مرن بعرده وبوير . د العحيرح ثم دولى الةكم بعد وفا  الميك فيصل أخوه خالد برن  بر

وبياررع النوضر  العمرانيرر  والدةردي  فرري  وررده , واسردمرع المميكرر  فري  وررده  يرى الررنو  الدبعري ألمريكررا والاررب 
 . ذرودوا في مخديف المجاالع 

, مراع مسرموما  وقيرل أنر , ثرم دروفي خالرد فجرأ  ,  وخالل ةكم خالد كان الةاكم الفعيي هو فود ولي العود 
 . ليةل األ ور الدجال مكان  ويدولى كبر الكفر والعمال   يى أرض الةرمين 

دررولى الةكررم الميررك فوررد بررن  بررد العحيررح الررذي كرران مشرروورا بمجونرر  وفسررد  ولياليرر  , وبعررد وفررا  الميررك خالررد 
كمررا اشرردور  كواةررد مررن أكبررر . الةمررراء فرري مندجعرراع أوربررا وأمريكررا الراقيرر  المعررد  ألمثالرر  مررن أغنيرراء الرردا رين 

: ) ةدررى كدبررع  نرر  إةرردى الصررةف البريرانيرر  دةررع  نرروان , المدررامرين فرري صرراالع الدمررار فرري أوربررا وأمريكررا 
وذلرك  نردما خسرر فري إةردى صراالع لنردن مرا يعرادل  !! ( األمير الذي خسرر سرد  ماليرين باونرد وخررج يضرةك 

 .ال بارك ا  في  , لم دوحه ديك الناحل  , وصورد  الصةاف  مبدسما   ! شر  ماليين دوالر 
بعرررررد أن صررررارع المميكرررر  ميجرررررأ , دررررولى فوررررد والصررررةو  اإلسرررررالمي  فرررري المميكرررر  دعررررريش  صرررررها الررررذهبي 

والسرريما مررن , لإلسررالميين الفررارين مررن الةكومرراع العسرركري  المجرمرر  فرري مخديررف بررالد العررالم العربرري واإلسررالمي 
. يمون ومررا انشررق  ررنوم مررن الدنظيمرراع الجواديرر  مواجورراع مسررية  مصررر ثررم سرروريا ةيرر  خرراض اإلخرروان المسرر

وأدى لجرروء كبررار اإلسررالميين إلررى السررعودي  إلررى دمرراحج صررةودوا السرريفي  الوهابيرر  باألفكررار الةركيرر  السياسرري  و 
 وكانررع سياسرر  السررعودي  اسررديعاب ديررك الظرراهر  با دبررار, الجواديرر  اإلسررالمي  الوافررد  مررن مصررر والشررام وغيرهررا 

 . الووي  الدي درفعوا ولظروفوا الخاص  
وفدةررع البرراب  يررى مصرررا ي  لمررن أراد النفيررر , ثررم دبنررع المميكرر  بإيعرراح مررن أمريكررا د ررم الجورراد األفارراني 

وأدى هذا الرديراد  شرراع اآللرف مرن السرعوديين ألفاانسردان ودرأثرهم باألفكرار الجوادير  المعاصرر  , بمال  وبنفس  
فري , وأدى كل هذا إلى دررور الصرةو  اإلسرالمي  فري المميكر  فري ديرك الفدرر  , الةاكمي   الدي بنيع  يى مساهل

وأدى هرذا إلرى ةالر  مرن الفررح فري , نفس الوقع الذي فدأ في  فود البراب  يرى مصررا ي  لديرار الةداثر  والعيمنر  
الميكير  الديكدادورير  المريدر   باإلضاف  ليديار الديني الرسمي المدةرالف مر , المجدم  السعودي بين هذه الدياراع 

 . وما يحال هذا الصراع  يى أشده إلى اليوم بين هذه الدياراع الثالث  . 
ةضرررع , كمررا برمجررع أمريكررا مرر  صرردام واسررددرجد  لررذلك , وبعررد غررحو العررراق ليكويررع ودوديررده السررعودي  

وأدى هرذا لةالر  , مرن إمراراع الرنفر  الدواع األمريكي  والمدةالف  معوا وضربع بجرانورا فري السرعودي  ومرا ةولورا
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ممرررا أدى لرررررح فكرررر  جوررراد . غييررران فررري السرررعودي  بعرررد  رررود  الجوررراديين مرررن أفاانسررردان إلرررى قوا ررردهم سرررالمين 
ونديجرر  دررراكم . الةكومرر  السررعودي  والخررروج  ييوررا لعمالدوررا لألمريكرران ولدفشررى الدشررريعاع الوضررعي  فرري قوانينوررا 

وبردأع األوضراع , واع إصرالةي  سياسري  سريمي   ديرد  برين إسرالمي  و يمانير  مخديف مظاهر الفساد نشرأع د ر
ليصل األمر إلى ذرودر  بخرروج الشري  أسرام  برن الدن , السياسي  في مميك  فود دضررب منذ مري  الدسعيناع 

 . إخراج المشركين من جحير  العرب يى الةكوم  ود ود  لجوادها بعد أن أريق شعار 
, وبعرد اةردالل أمريكرا ليعرراق. مورم سعوديون فري معظ نالدي نفذها اسدشواد يو 4005ر وبعد أةدا  سبدمب

كشرع أمريكا  ن أنيابوا وكشفع  ن برامجوا الدري مرن ضرمنوا إةردا  داييرراع , ودواجدها الكثيف في المنرد  
. األمريكري   يى كف العفريع 4001مما وض  مسددبل األسر  السعودي  منذ سن  , في األوضاع في السعودي  

 .فمن ألان ظالما للم ظلمه سل ه اهلل لليه , وصدق رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
دفجررررع أةررردا  ثرررور  جواديررر  مسرررية  دسررردودف األمريكررران والدواجرررد الاربررري فررري  4002وفررري مريررر  سرررن  

ميررردانا جديررردا لدصررربأ السرررعودي  , كمرررا دسررردودف األسرررر  الةاكمررر  وأجوحدورررا األمنيررر   يرررى ةرررد سرررواء , السرررعودي  
ليمواجو  المكشروف  برين المسريمين ورييعردوم الجوادير  وصرةودوم اإلسرالمي  وبرين أمريكرا وةيفاهورا ورييعردوم مرن 

ةي  دأدي األسر  الةاكم  في السعودي  ومؤسسدوا الديني  , قوى الرد  والنفاق من ةكام العالم العربي واإلسالمي 
 .ن والمنافدين الرسمي  في رييع  هذه الجبو  من المرددي

فري  ورد  برد العحيرح وذريدر  إلرى مجيرداع , ويةداج الدأري  ليدولر  السرعودي  المعاصرر  و يماءهرا المنرافدون 
, مةييرا ,  كبير  مدخصص  دسرجل دراريخوم األسرود ومرا ألةدروه مرن المصراهب بأمر  مةمرد صريى ا   يير  وسريم 

 -5405)وك هذه األسر  الذين بياوا خرالل الدررن العشررين فدد قام مي. و يى الصعيد العربي واإلسالمي والدولي 
مصررار  مةييرر  فرري جحيررر  العرررب وبررالد ( يررأجوج و مررأجوج ) وكونرروا قبييرر  , أميررر(  1000) حهرراء      ( 4002

ذا كان يأجوج ومأجوج سيشربون الفراع وبةير  ربريرا كمرا , فأذلوا العباد وأظوروا في األرض الفساد . الةرمين  واى
, وضرخوها فري شررايين اليورود والنصرارى , بةيرر  نفرر الجحيرر  , فدد شرب يأجوج ومأجوج يل سرعود , ثار في اآل

 .وقاموا بكل أشكال ةرب ا  ورسول  والمؤمنين 
وضرربوا , دسوا الدشريعاع الوضعي  في ثنايرا قروانينوم , فعيى صعيد المميك  الدي أسموها باسم من خي فوم  

راجعورم فير  بعرض  يمراهوم الصرالةين مرن أمثرال مةمرد برن ابرراهيم الرذي كدرب فريوم وفري بعرض الةاهر بكل ما 
وأفدى وةكرم كمرا كثيرر ممرن  اصرره مرن  يمراء الجحيرر  بكفرر مرن ةكرم الدروانين ( رسال  دةكيم الدوانين ) أمثالوم 

ال  مريدررر  لياررررب كمرررا شرررودع سياسرررادوم الداخييررر  والخارجيررر  مررروا. أو خيرورررا بالشرررريع  اإلسرررالمي  . الوضرررعي  
إلى أن ظور هذا منوم جييا فري معراوندوم والددرال معورم وددرديم الخردماع العسركري  وغيرهرا لورم , والسيما ألمريكا 

وأما  يى صعيد قدل وسجن الذين يأمرون بالدسر من الناس فةد  . في الةروب األمريكي  األخير  في المنرد  
م وهدرهم ألموال المسيمين في ماامرادوم الفاسد   يى مواهرد الخمرور وأما فسادهم وفسوقو, وال ةرج  ن جراهموم 

ويكفي أن نرورد خبررا نشررد  إةردى الصرةف الدري دعنرى . فدد صاروا ماد  لإل الم , ومواخير المدرفين , والدمار 
 1 هررو! ( اليررومي : و اندبرر  ) , ةيرر  قالررع أن مصررروف األميررر سرريران اليررومي , بأخبررار األغنيرراء فرري العررالم 

ومرا حال يردف  , ! قربةوم ا  , مييون دوالر وخررج يضرةك  50وأما فود فوو األمير الذي خسر , ! مييون دوالر 
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شرريكاع االبدررحاح ليعديررد مررن المومسرراع ومضرريفاع  -بةسررب مررا درروادر مررن أخبرراره فرري وسرراهل اإل ررالم والكدررب  –
فأخذع ل  الصور , في أةضانون أيام شباب   والاانياع من  ميالع أجوح  االسدخباراع اليوادي قضى, الريران 

وليسردد ليمومسراع ةدروق , ليدف  ثمنوا ابدحاحا في المواقف والسياساع الداخيي  والخارجي  ليمميك  , الدذكاري  سرا 
 !الددا د والشيخوخ  

د بمهراع ماليرين الردوالراع كرل رراغوع مرن رواغيرع برال, كما د م ميوك السرعودي  المدروالين  يرى الةكرم  
وسرراندوا , فسرراندوا النصرريري  إبرران الجورراد فرري سرروريا , العرررب والمسرريمين اهدررح  رشرر  فرري مواجورر  المجاهرردين لرر  

وسررراندوا , وسررراندوا الشررريو يين فررري الررريمن فررري ةرررربوم مررر  الشرررماليين , ةكومررر  الجحاهرررر فررري مواجوررر  المسررريمين 
الررررديكدادور )وسرررراندوا ةدررررى ,  ي لبنرررران هييرررر  فررررالنصررررارى الموارنرررر  ضررررد المسرررريمين والفيسرررررينيين فرررري الةرررررب األ

ود مروا ةكومر  الونرد وهري , ضرد المجاهردين الشيشران ( برودين ) وسراندوا , في الفيبين ضد المسيمين ( ماركوس
وقاهمر  جرراهموم العينير  فضرال  رن ...., ومولوا ةررب أمريكرا ضرد الرالبران , دذبأ المسيمين في كشمير و يسام 

 .السري  درول 
, فمررن يدأميوررا يدميكرر  الجررحع والدوررر , م الكبرررى فرري دبديررد مييرراراع المييرراراع مررن أمرروال الررنفر وأمررا جررريمدو

 ررردا , مييرررون برميرررل يوميرررا  50إذ دصررردر المميكررر  أكثرررر مرررن , فالسرررعوديون أكبرررر بيرررد منرررد  ليرررنفر فررري الدررراري  
.. مرا أشررقع الشرمس وغربرع أي ما يربو  يى نصف مييار دوالر يوميا كي, الصادراع األخرى وموارد الدرانحيع 

وددف  منوا السعودي  فوادير راهير  فري دنفيرذ السياسراع , ومعظم  هذه الموارد دصب في بنوك اليوود والصييبيين 
ويكفرري أن , والمنشررور منرر  فرري الكدررب والمؤلفرراع كثيررر جرردا لمررن أراد اسددصرراءه , وهررذا بةرر  يرررول . األمريكيرر  

لكري ( أثنرار ) خبرر دفعورم رشرو  مالير  كبيرر   ليةكومر  األسرباني  فري  ورد نذكر أن من يخر ما دسرب لإل رالم  
. فدررراديوم ا  .  فدأمرررل ! وا  أ يرررم بكميررر  المبرررال  , 4002ددةرررالف مررر  بررروش فررري غرررحوه إلةررردالل العرررراق سرررن  

 .وةسبنا ا  ونعم الوكيل 
 

 :الكويت  (5)

وهري منردر  مجراور  " كروع"ورو دصراير لكيمر  ف" الكويرع" أمرا , " الدررين" كانع منرد  الكويع دعرف باسم 
 .ح يم قبيي  بني خالد الدي كانع دسيرر  يى المنرد ( مةمد بن  ريعر) وهي ميناء صاير بناه . لوا  

ةير  ادفدروا مر  بنري خالرد  يرى إدار  شرهون الربالد . مرن نجرد" آل الصباو" بدأ داري  الكويع الةدي  بوجر  
صباح الجرابر )ودرأسوم األمير , ( م5111/هر5510)اسدديوا بةكم الكويع سن  لكن يل الصباح . إدار  مشدرك  

 .الذي لدب بصباح األول( 
 يررى لدررب قرراهم مدررام فرري المنردرر  مررن ( م5911هررر 5444) ررام (الشرري   بررد ا  المبررارك ) وةصررل خيفرر  
-هرررررر 5151)ل  الةكرررررم خررررال( مبرررررارك بررررن صرررررباح  الثرررراني) ثررررم درررررولى بعررررد ذلرررررك الشرررري  , األدررررراك العثمرررررانيين 

 ( . م5451-م5112/5941
أن يوقر  معاهرد  ةماير  مر  بريرانيرا , وقد رأى الشي  مبارك كي يةفظ الميك في أسرد  بد م مرن بريرانيرا 

 . ! وأصبةع بريرانيا بعد هذه المعاهد  مسؤول   ن  القاع الكويع الخارجي (. م 5944/هر5151) ام 
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الررذي ييدبررر  المبشرررون و المنصررررون األوربيررون فررري ( لصرررباح مبررارك ا) درروفي الشررري  ( م5451)وفرري سرررن  
ويثنررون  يررى خدمادرر  فرري دسررويل دخررول النشررار الدنصرريري إلررى جحيررر  العرررب , ( مبررارك العظرريم ) كدرربوم بيدررب 

وقرد أسريفنا أنر  كران , كما يثني  يي  اإلنكييرح كواةرد مرن أخيرم أ روانوم ومسدشراريوم !. ومنرد  الخيي  العربي 
اح يل سررعود و جبررارهم  بررد العحيررح لمومرر  السرريرر   يررى بررالد الةرررمين ونجررد ودوابعوررا ضررمن البرنررام  وراء اقدررر 

ودكفيرر  هررذه مفخررر  موبدرر  باإلضرراف  لخدمادرر  الجيييرر  بوضرر  . اإلنكييررحي ليسرريرر   يررى جحيررر  اإلسررالم والمسرريمين 
, بالد الخارجيرر  وسياسرردوا الداخييرر  ودسررييموم قررراراع الرر, الكويررع دةررع الةمايرر  البريرانيرر  ليةررافظ  يررى ةكمرر  

 . ود م  ليمنصرين 
الةكرررم و شرررودع فدرررر  ةكمررر  الدنديرررب  رررن البدررررول (  الشررري  أةمرررد الجرررابر) درررولى ( م5445)وفررري  سرررن  

, وكرذلك نظمرع فري حمنر  اإلداراع الةكومير  المخديفر  ( . م5421)ودصدير أول شرةن  مرن الرنفر الكرويدي سرن  
 . ودخل النفوذ األمريكي إلى جانب النفوذ البريراني . عييمي  ودم اسدددام البعثاع الد

وقرررد أةرررد  فررري ( م5410) رررام (  برررد ا  السرررالم الصرررباح ) ابرررن  مررر  (  الشررري  أةمرررد الجرررابر) ثرررم خيرررف 
لدنضرم ( م 5415يونيرو )  وفي  وده أ ين اسرددالل الكويرع فري .  الكويع اندفاض  اجدما ي  وثدافي  وسياسي  

 (.م5411/هر5194)ربي  واألمم المدةد  سن  ليجامع  الع
وفررري  ورررده صرررارع الكويرررع أفسرررد دول الخيررري  العربررري فررري , ( جرررابر الصرررباح  ) ثرررم خيفررر  األميرررر الةرررالي 

ةدررى صررار الرردين والشررريع  مرراد  ليوررحء والسررخري  فرري صررةفوا , مجرراالع الرردين واألخررالق والسياسرراع العيمانيرر  
وةدرى  ةكمرع مةكمر   يرى كادبر  , كويرع مدنصرر مردرد ردبر  فري الكنيسر  ةدى أ ين فيوا  ن درولى . الرسمي  

دعررالى ا   –!! دينررار كررويدي  والسررجن شررورا مرر  وقررف الدنفيررذ  500بارامرر  , كويديرر  دندصررع مررن الررذاع اإللويرر  
 .  ن جةود الجاةدين 

.   إلةررردالل المنردررر  وممررررا ومردكرررحا لعبرررور الدرررواع األمريكيررر, وأمرررا دةرررول الكويرررع لدا رررد  أمريكيررر  ةديديررر  
مررن % 10فدررد منةررع الكويررع الدررواع األمريكيرر  والبريرانيرر  . فأشررور مررن أن نضرري  الصررفةاع فرري شرررة  هنررا 

وأمررررا د ررررم . والدفاصرررريل مشرررروور  .  4001أراضرررريوا كدا ررررد   سرررركري  ليمنرررراوراع ليوجرررروم الةرررردالل العررررراق سررررن  
ويكفري , فمشروور , الراهي  لةرب اإلسالم والمسيمين  ةكومدوا كما ةكوم  السعودي  وكاف  دول الخيي  باألموال

 2)مررن د ررم الكويرع لةكومرر  موسرركو الشرريو ي  بررر  رأن نرورد مثرراال  يررى ذلررك ممرا يةضرررني مررن الررذاكر  مرا اشرردو
وكرران اإلفررالس يورردد  5444فيمررا كرران المجاهرردون األفارران يرردقون أبررواب كابررل قبيررل سرردوروا سررن  ( مييررار دوالر 

 .. إلنةالل الجيش األةمر با
 

 :  ر (3)

وكانرع . وهي منرد  غني  بالبدرول والااح " الدوة "و اصمدوا , دد  شب  جحير  قرر داخل الخيي  العربي 
 ررين الشرري  ( م 5924/هررر5110)وفرري  ررام . قرررر جررحءا مررن سرراةل الخيرري  العربرري الررذي كرران يسررمى البةرررين 

واشدبك معورم فري قدرال هرحم , ن يسددل  ن يل خييف  واليا  يى قرر فةاول أ( أةد رؤساء الدباهل) مةمد خييف  
 .و اد يل خييف  لةكم قرر, في  
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واشردبكوا معورم فري قدرال  نيرف اندورى لصرالأ السرعوديين , دناحع السعوديون مر  يل خييفر   يرى ةكرم قررر 
لرك الةرين و كان أول المبايعين مةمرد برن ثراني الرذي درولى ح امر  قبييدر    ومنرذ ذ. الذي أصبةوا يةكمون قرر 

و ةراول الشري  مةمرد بعرد ذلرك االنفصرال  رن ةكرم يل خييفر  واالنفرراد برالةكم فجررع . ظور يل ثراني فري قررر 
 (.م 5994/هر5444)اندوع  ام . معارك بين الررفين 

 يى أن مةاول  الشي  مةمد أثمرع فري  ورد ابنر  قاسرم الرذي ا دبرر مؤسرس إمرار  يل ثراني المسرددي  دةرع 
 .لعثماني  في قرر   إذ إن  وةد قرر واسددل  ن البةرين سياد  الخالف  ا

 (.م5424/هر5119)إلى ( م5451/هر5115)ثم دولى بعده ابن  الشي   بد ا  من 
. كجارادورا . و في  ورد الشري   برد ا  فدردع قررر سرياددوا واسردداللوا وأصربةع دةرع الةماير  البريرانير  

ثرم دروفي الشري  . وفي فدر  ةكمر  درم اكدشراف البدررول فري قررر  (م5451هر 5112)و ددع معاهد  ةماي  سن  
و انسرةبع بعرد ذلرك بريرانيرا ( م5410/هرر5114إلرى ( م5424/هر5119)وخيف  ابن  الشي   يي من ,  بد ا  

ةيرر  دخيررع كييررا فرري النفرروذ األمريكرري كمررا ةصررل (. م5415/هررر5140)مررن الخيرري  لرردعين قرررر اسرردداللوا  ررام 
 .لجيرانوا 

. ,قررام الشرري  خييفرر  بررن ةمررد يل ثرراني باالسررديالء  يررى السررير  فرري الرربالد ( م 5414/هررر5145)سررن  وفرري 
ودةسنع أةولوا اإلقدصادي  واالجدما ي  مسدفيد  من ثررو  . وأ ردوا بريرانيا االسددالل  ن الةماي  البريراني  

 (. م5424)النفر الذي بدأ إنداج  ودصديره منذ  ام 
ثرم  رحل أميرر قررر الةرالي أبراه . ر وصرارع مرن أولرى الردول المصردر  لر  فري العرالم ثم ظور الاراح فري قرر

ودنررراوئ , وبررردأع قررررر فررري  ورررده دةررراول لعرررب دور إقييمررري فررري المنردررر  , أواخرررر الدسرررعينياع  ودرررولى السرررير  
.  العربرريالةكررم الشررمولي  فرري الخيرري  ودشررود دةرروالع سياسرري  درويريرر  جريهرر  مدارنرر  بررنظم . السياسرراع السررعودي  

 . إنشاء قنا  الجحير  الفضاهي  الجريه  المشوور  ذاهع  الصيع , وكان من أنجأ سياسادوا ديك 
نديع أمريكا كما هو معروف قياد  جيوشوا قوادوا الدي ددةرك فيما ,  4001وفي ةرب اةدالل العراق سن  

ول   ن حهاء مييون جندي في المنرد  وهي الدياد  المسؤ , دسمي  منرد  العميياع الوسرى إلى الدوة  في قرر 
قرررب الدوةرر   مييرراع ( السررييي  ) وقررد أدارع أمريكررا مررن قا ررد  . الممدررد  مررن وسررر يسرريا إلررى المارررب األقصررى 

ثررم اإلةرردالل البررري ليعررراق والررذي حةررف مررن خررالل أراضرري , الدصررف الجرروي والصرراروخي والةرررب اإللكدرونيرر  
نا إلي  راجعون . مي ليدواع األمريكي  أثناء الةرب كما كان فيوا المركح اإل ال. الكويع  نا   واى  . واى

  

 :البحرين  (8)

ودةدرروي  يررى إةرردى , هرري مجمو رر  جررحر ددرر  فرري الخيرري  العربرري بررين شررب  جحيررر  قرررر وسرراةل األةسرراء 
لعدروب ةكمورا يل خييفر  مرن قبيير  ا" أوال"وكانع من قبل دعرف باسرم جحيرر  ,  شر  جحير  أكبرها جحير  البةرين 

 .وقد وردوا  القدوم بآل سعود ضد العثمانيين , 
أصبةع (  م5421/ هر 5111)ففي سن  , ثم دورد مركح بريرانيا في البةرين بعد الةرب العالمي  الثاني  

 .البةرين قا د  لالسدعمار البريراني في الخيي 
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" دولر  البةررين " بدسرميدوا  اسرددالل البةررين  و صردر قررار( م5415/هرر5140)ثم أ ينرع   بريرانيرا سرن  
 4004وفي سرن  , ثم دوفي أمير البةرين وخيف  ولده ةمد بن  يسى , في  ود  يسى بن سيمان أمير البةرين 

ولدررب نفسرر  بصرراةب , وسررن دسرردورا وأ رررى بعررض الةريرراع ! دةويررل البةرررين إلررى مميكرر  ( الةمررد ) قرررر هررذا 
(  مرر  اسرردةداق  ليسرركون  يررى ظاهرر  بجرردار  ! لظرراء دفعررا ليةرررج العَظمرر  بفرردأ ا! ) العظمرر  ميررك مميكرر  البةرررين 

أي مرررا يحيرررد قيرريال  رررن مسررراة  ميعرررب كولرررف . كرررم مربررر   100 يمررا أن مميكررر   ظمدررر  ال دحيرررد مسررراةدوا  ررن  
 . و  في خيد  شؤون , مدوسر 

نديروا ,   ةير  وقد ةول األمريكان البةرين إلى ماخور السردجمام واسردراة   سراكرهم المةراربين فري المنردر
إبرران ةرررب ! إلررى هنرراك فرررق مررن العرراهراع مررن دول أوربررا الشرررقي  ومخديررف الرردول الةييفرر  ومنوررا بعررض العربيرر  

ببركاع أصةاب الَعْظم  و .  وا   أ يم . وما نندظره من دةريراع دالي , وةرب دةرير العراق , دةرير الكويع 
 . قبةوم ا  .. منفوخين من أصةاب السماة  و يماهوم ال.. الجْيالل  والسياد  و المعالي 
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 :اتمارات العربية المتحد   (11)

دد  هذه الدول   يى ررف الجحير  العربي  الشرقي مةاذي  ليخيري  العربري وخيري   مران لدشرمل سرب  إمراراع 
قبييررر  وقرررد سرررادع . والفجيرررر  , ورأس الخيمررر  , و جمررران , وأم  الدررروين , ودبررري , والشرررارق  , أبرررو ظبررري  -:هررري

وقامع بنشار بةري ضخم   إذا سيررع  يى المالة  في الخيي  في  ود ح يموا رةم  , الدواسم هذه المنارق 
 .في المنرد  , وامدد نفوذها , وقد نجةع في هحيم  البردااليين ( . م5121/هر5514)بن مرر الداسمي  ام 

وبموجرب . معاهرد  مر  شريوخ اإلمراراع و دردع . ثم دمكنع بريرانيا بعد ةمالع مرن الدضراء  يرى الدواسرم 
من مركحه فري إيرران منرذ , كما أسموها ( اإلماراع المدصالة  ) ذلك صار المديم السياسي البريراني يدير شهون 

و رررين أول ضرررابر ( م5429)ثرررم انددرررل المدررريم السياسررري ليبةررررين  رررام (. م5412)و ةدرررى  رررام ( م5941) رررام 
 .ارق سياسي بريراني مديما سياسيا في الش

وفرررري  ررررام ( . م5412)واندديررررع لرررردبي  ررررام , دار اال دمرررراد البريررررراني ( م5411)ثررررم أنشررررهع هنرررراك  ررررام 
وبرردأع ( . م 5415)أ ينررع الةكومرر  البريرانيرر  انسررةابوا مررن منردرر  الخيرري  فرري موا ررد ال يدجرراوح ( م5419)

حايررد بررن سرريران يل نويرران  ادفررق الشرري ( م5419)و فرري نفررس العررام . مسررا ي دوةيررد اإلمرراراع فرري دولرر  واةررد  
درم د رو  اإلمراراع . وبةر  معر  ادةراد اإلمراردين , ةاكم أبو ظبي مر  الشري  راشرد برن سرعيد المكدروم ةراكم دبري 

و . وانبثدع من هذا االجدماع االدفاقي  المعروف  بادفاقي  دبي . السب  األخرى والبةرين وقرر لالجدماع في دبي 
 .مجيس األ يى لالدةاددم اخديار الشي  حايد رهيسا لي

دررم الدوصررل إلررى صرريا  ادةرراد ( م5415)وفرري سررن  . لكررن الخررالف دب بررين األمررراء ةررول وضرر  الدسرردور 
الدرري ( م5415)سررن  "  دولااة اتمااارات العربيااة المتحااد " وأ يررن مولررد , سرربا ي يضررم إمرراراع السرراةل العمرراني 

ثم انضمع بعرد ذلرك , والفجير  , وأم الدوين , و جمان , والشارق  , ودبي , أبو ظبي : ضمع سع إماراع هي 
كمررررا وافدررررع الجمعيرررر  , إلررررى الدولرررر  الجديرررد  الدرررري كوندوررررا بريرانيررررا وا درفرررع بوررررا ( م5414)إمرررار  رأس الخيمرررر  

 .فيما نأع البةرين وقرر بنفسوا  ن االدةاد الوليد . العمومي  لألمم المدةد   يى قبولوا  ضوا فيوا 
ويدريم فيورا منرذ  شرراع , ألرف مروارن فدرر  410ع رغم كبر مساةدوا النسبي  حهراء يبي   دد سكان اإلمارا

باإلضررراف  لمييرررون يخرررر مرررن األجانرررب فررريوم جاليررر  فيبينيررر  , السرررنين حهررراء مييرررون هنررردي معظمورررم مرررن الونررردوس 
منظمرررراع ودعدبرررر اإلمرررراراع مركرررحا لنشرررار ال. و ررردد كبيررررر مرررن األوربيرررين والسرررريما البريررررانيين , نصرررراني  كبيرررر  

كمررا أصرربةع بعررد دخررول النفرروذ األمريكرري قا ررد  جويرر  وبةريرر  رهيسرري  ليدررواع . الدنصرريري  فرري المنردرر  بأسرررها 
ووكرا ليفسراد والمجرون , وصارع دبي إةدى أكبر العواصم الدجاري  العالمي  . األمريكي  والبريراني  المةالف  لوا 
وفيورا مكادرب أمنير  أمريكير  , هيسريا إلدار  مكافةر  اإلرهراب كمرا صرارع مدررا ر , والد ار   يرى المسردوى العرالمي 

رهيسرري  يررديرها األمريكرران والبريرررانيون بالدعرراون مرر  بعررض اإلسرردخباراع العربيرر  والسرريما المصررري  ذاع الخبررراع 
والردررب , كمررا أن الديرراد  العييررا لجرريش اإلمرراراع الصرراير هررم مررن البريرررانيين .  الواسررع  فرري ةرررب اإلسررالميين 

ويرأسروم بعرض الجنرراالع الفخرريين مرن أبنراء ! والدنيا من مدررو ين شردى , المدوسر  من المردحق  الباكسدانيين 
 !األسر  األميري   
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 :ُلمان  (11)

ودعرد معدرال ليخروارج اإلباضري  الرذي أسسروا . دد   مان في الحاوي  الجنوبي  الشررقي  مرن شرب  جحيرر  العررب 
 .ويبوا دول  منذ أواخر العصر األم

كمرا دعرضرع لدنرافس دركري فارسري , فدصدى العثمانيون لمواجودوم , وقد دعرضع  مان ليخرر البرداالي 
وفي . لكن ضعف العثمانيين والبردااليين فدأ الباب لينفوذ البريراني والفرنسي . نظرا ألهمي  موقعوا اإلسدراديجي
بمسررا د  بريرانيررا سررن  " البرروريمي" واةررد  دمكررن مررن إقرررار وةررد   مرران بضررم ,  وررد السرريران سررعيد بررن ديمررور 

وقرد . بعد أن قدل أباه واسدولى  يى السير  ( م5410)ثم دولى الةكم السيران قابوس بن سعيد  ام ( م5412)
وفري  ورده دخيرع سريرن   مران الجامعر  العربير  وهيهر  األمرم . شودع البالد في  وده نوض  سياسي  واقدصادي 

 . دعدبر  مان أةد أهم الدوا د العسكري  البريراني  واألمريكي  في المنرد   و . المدةد  بعد اسدداللوا
 

 :اليمن  (12)

وفشيع كل الةمالع الدي نفذع من أجل دةويي  إلى , لم يخض  اليمن خضو ا كييا لةكم الدول  العثماني  
 .نظرا لةصان  الربيع  والدفاف أهي   يى األهم  الحيدي  في صنعاء, إدار   ثماني  

وخررالل ديررك الفدررر  . فرري العاصررم  صررنعاء( م5101)د قامررع األسررر الحيديرر  بررالةكم فرري الرريمن مررن سررن  وقرر
وفي الدرن الداس   شرر المريالدي اقدصرر نفروذ العثمرانيين  يرى , ةد  صراع رويل بين األدراك واألسر  الحيدي  

 .دوام  وجنوبي اليمن وصنعاء وما ةولوا
وأثنراء ذلرك كرران ( الرد ان)و رفرع بادفاقير  , ن العثمرانيين واليمنيرين واسردمر الةرال إلرى أن ةصريع هدنر  بري

اإلنجييح يةاولون دثبيع قدموم في  دن ودوسي  رقع  نفوذهم   وبعد الةرب العالمي  األولرى وخسرار  دركيرا دعورد 
واسررددل فاسرردولى اإلمررام يةيررى ةميررد الرردين  يررى الميررك  –ومنوررا الرريمن  –العثمررانيون بررالجالء  ررن بررالد العرررب 

وظل الصراع في اليمن ضد بريرانيا إلى أن أبرمع . وا درف العثمانيون باسددالل اليمن ( م5441)بالبالد سن  
 . الدي ا درفع فيوا بريرانيا باسددالل اليمن( م5412)معاهد  سن  

الجنرروب وبديررع بريرانيررا موجررود  فرري , وهكررذا بدررى النررحاع قاهمررا . ولكنوررا أبدررع مشرركي  الةرردود فرري الجنرروب 
ثار  بد ا  بن الحير (  م5411)وفي ( . م5411)وكررع بريرانيا هجوموا  يى اليمن سن  . العربي في  دن 

ولكررن اإلمرام أةمررد بررن يةرري نجررأ فرري .  يرى اإلمررام يةيرري ودمكررن مررن اغديالرر  واسردولى  يررى الةكررم فرري صررنعاء 
 .هحيمد  واسدرداد الةكم
 .لكن  فشل, إلمام أةمد قام اندالب ضد ا( م5411)وفي مارس سن  

ونجةع , دفجرع الثور  الدي قادها  بد ا  السالل باليمن بمسا د  من مصر ( م5414)وفي سبدمبر سن  
 . في إ الن نظام الجمووري  في اليمن الشمالي 
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 وةاربوا, فاسدديوا في اليمن الجنوبي , وكانع بريرانيا قد انسةبع من  دن وسيمع الةكم فيوا ليشيو يين 
ثرررم سررريروم ا   يرررى بعضررروم فرررأفنوا . و اسررردعينوا باإللةررراد وهررردموا المسررراجد و قديررروا العيمررراء.اإلسرررالم والمسررريمين 

 .بعضوم في ةرب ضروس خالل مد  قصير  
,  وما حال فري السرير  إلرى اآلن, لأ  يي  بد ا  صا( الجاويش ) وكان قد دولى الةكم في اليمن الشمالي 

وسررن ةرررب الوةررد  بالدعرراون مرر  , ثررم اسرردال ضررعف الجنرروبيين . مسرراك بحمررام األمررور وقررد دمكررن بدهاهرر  مررن اإل
 .  5441ودوةدع اليمن بعامد  سن  . اإلسالميين وقباهل الشمال 

وبعررد . و دةجرريم اإلسررالميين وقمرر  كررل أشرركال مناوهيرر  , ثررم برردأ  بررد ا  صررالأ سياسرر  الددرررب مررن أمريكررا 
وشررن ةمررالع دصررفي   يررى . مرر  أمريكررا فرري ةمالدوررا لمكافةرر  اإلرهرراب  أةرردا  سرربدمبر دةررالف صررالأ  النيرر 

نياب   ن أمريكا  –وخاض الجيش اليمني  ددا من المعارك الراةن  إلخراجوم من ةصونوم الدبيي  , الجواديين 
 .وما دحال األةدا  مدكرر  جاري  في اليمن إلى اآلن , ةي  ألةق بالجواديين خساهر كبير    -

ل مرررار  بمررا قالرر  شررا رها البردونرري وكأنرر  يصررف الرربالد ورهيسرروا ومررن امدرررى مررن كبررار شرريوخوا لدررذكرنا بكرر
 :و يماهوا  ندما قال  يعارض باهي  أبي دمام 

 السلُّ و الجرب    ميية ٌ   اشداها يا  ورني    ماذا أ ةد    ن  صنعاَء 
    الذهب  أةسابنا ؟ أْم دناسى  رق هْل كذبْع .. ماذا َدرى يا أبا دماْم ؟

ؤوس  الَعوالي نارَ   امدراها  ٍإلى  أسيادِه  الذنب    إذا نخودوا      َدأبى الر 
مرن يشربوون , وما حال األمل با  أن يبعر  مرن الريمن ببركر  د راء ةبيبر  المصررفى صريى ا   يير  وسريم 

 :جند المعدصم الذين وصفوم البردوني في نفس قصيدد  فدال 
  إنن ا  الشوب  :  ش رى  انريدْع و ليمنجِم  قالْع س دوَن ألفا  كآساِد ال

مررن شررباب اإلسررالم مررن يشررفي بوررم ( الجرراويش ) وأسررأل ا  أي يسررير  يررى  ..وال يةدرراج األمررر  سرردون ألفررا 
 ..وما ذلك  يى ا  بعحيح ... صدور قوم مؤمنين 

 
 :مصر (13)

ظررا لموقعورا اإلسردراديجي واهدمرع بورا ن, دنافسع إنجيدرا وفرنسرا الةردالل مصرر أواخرر الدررن الثرامن  شرر 
 .لوقو وا في رريق مسدعمرادوا في يسيا, بريرانيا خاص  

بعرررد اةرررداللوم مصرررر بةميررر  نرررابييون سرررن   –ولرررذلك أرسررريع بريرانيرررا أسرررروال دمكرررن مرررن هحيمررر  الفرنسررريين 
سرريين  ررن وبعررد جررالء الفرن, (5149 -هررر 5454)فرري معركرر  أبرري قيررر البةريرر  سررن   –( م5149 -هررر 5454)

لكرن , (م5901 -هرر 5454)أرسيع بريرانيا أسروال لاحو مصر  ن رريرق رشريد سرن  , ( م5905)مصر سن  
 .مداوم  أهيوا أدع إلى فشل هذا الاحو

واسردراع أن يدنر  النراس بر  . قد نجأ بذكاه  فري الدسريق  يرى أكدراف الةركر  الشرعبي  ( مةمد  يي ) كان 
ثررم ( م5901-هررر 5454)ونجررأ فرري االسررددالل بمصررر سررن  . واليررا  يررى مصررر فادخررذ العثمررانيون  قرررار بدعيينرر  

وأنفرذ البعثراع إلرى فرنسرا , وكون جيشا ةرديثا , (م5901)أذ ن السيران سييم الثال  وأصدر فرمانا بدعيين  سن  
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, دشرراقي لدي أيدد  ودسع العمالء في مسدشاري  في شدى الميادين والسيما في مجال الدعييم والارحو الفكرري اإلس
وكانع بواب  الربالء  يرى مصرر والعرالم العربري , فدأسسع العيماني  ومدارس الضالل العربي  المعاصر  في  وده 

 . كما سنرى في الفصل الدالي , كي  
لكرن , وقد قام مةمد  يي بةمالع  سكري  ناجة  في السودان وشب  الجحيرر  العربير  والشرام وبرالد اليونران 

أدى إلى فددان  أةالم  اإلمبراروري  بعد هحيمدر  , فوضعوا ل  ةدا , وبي  خاف من رموةاد  دةالف الدول األور 
رغام   يى االنسةاب من كل األقاليم الدي , م  البريرانيين ( م5424/5941)في معرك  نوارين البةري  سن   واى

 ( .م5920/هر 5411)اسدولى  ييوا ما  دا مصر وفق مؤدمر لندن سن  
ثرم سرعيد , مةمد  يي فري دأسريس أسرر  ةاكمر  فري مصرر إذ دوالهرا بعرد وفادر   براس األول وم  ذلك نجأ 

الدري اندورع  , وصروال إلرى الميرك فراروق أخرر ةكرام األسرر  ... ثم الخديوي  براس , ثم الخديوي إسما يل , باشا 
الرذين  رفروا بالضربار الدي دح موا الررهيس جمرال  برد الناصرر ورفاقر  ( م5414/هر 5415)بديام ثور  يوليو سن  

 !.واندوى األمر بالميك الفاروق منفيا في إيراليا ةي   ميع أسرد  في الد ار  , األةرار 
و الررذي كرران مررن , ودجرردر اإلشررار  إلررى أنرر  فرري  وررد الخررديوي إسررما يل دعرراظم النفرروذ الفرنسرري فرري مصررر 

, صريل البةرر األةمرر برالبةر المدوسرر يرى امديراح ةفرر قنرا  السرويس لدو ( فرديناند ديييسربس ) مظاهره ةصول 
, فوقعع الدول  دةع راهي  الديون , وكيف ةفر الدنا  وافدداةوا مصر أرواةا كثير من المصريين وأمواال راهي  

األمرر الررذي أدى إلررى درردخل إنجيدرررا وفرنسرا و نجاةومررا فرري اإلشررراف  يررى الشرؤون الماليرر  فرري مصررر  ررن رريررق 
 .ثناهي  فرنسي  إنجييحي  لضمان دةصيل الديون ودشكيل لجن , ( صندوق الدين)

جيررع بمددضرراه فرنسررا  ررن مصررر ودخيررع  ررن ( م5905)وكانررع فرنسررا وبريرانيررا قررد  دررددا ادفاقررا وديررا سررن  
 .أرما وا االسدعماري  في إخضاع مصر لسيرردوا

ةديرررق هررردفوا فررري واندورررحع بريرانيرررا فرصررر  قيرررام الثرررور  العرابيررر  بديررراد  أةمرررد  رابررري ضرررد الخرررديوي دوفيرررق لد
 .اةدالل مصر

, ونجةع في االسديالء  يرى اإلسركندري  ( . م5994 -هر 5444)فأرسيع بريرانيا ةمي   يى مصر سن  
ولكرن ةركر  المداومر  . ثم اةديع الداهر  وقضع نواهيا  يى الثور  العرابير  , ثم هحمع العرابيين  ند الدل الكبير 

بح ام  مصرفى كمال الذي ةاول اسداالل  داء فرنسرا لبريرانيرا ونردد السياسي  ضد اإلنجييح اسدمرع بعد ذلك 
كمررا ( م5401 -هررر 5141)براإلنجييح فرري المةافرل الدوليرر  خصوصررا بعرد أن اقدرفرروا جريمر  مذبةرر  دنشررواي سرن  

الدري ( م5405/هرر5159)وكران قرد أصردر صرةيف  اليرواء سرن  ( . 5401/هرر 5142)أسس الةحب الرورني سرن  
 .الورني  في مصر ضد اإلنجييح فجرع الةرك  
لاراء ( م5454/هر5111)وفي سن   قامع ثور  كبرى ضد اإلنجييح بح ام  سعد حغيول مرالب  باالسرددالل واى

 (.م5452/هر5114)الةماي  البريراني   يى مصر الدي فرضوا اإلنجييح سن  
ثررم  دررد مصرررفى النةرراس , وبعررد فشررل الثررور  لجررأ المصررريون إلررى أسرريوب المفاوضرراع لدةديررق االسررددالل 

 .فةددع لمصر اسددالال غير دام( م5411/ هر5112)معاهد  م  بريرانيا سن  
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وظيررع إنجيدرررا ددعرراون مرر  الدصررر والميررك فرراروق وأةررحاب األقييرر  الدرري شرركيع ةكومرراع ضررعيف  نجررم  ررن 
يوليررو سررن  41)ر  ثررم  قامررع ةركرر  الضرربار األةرررار بح امرر  جمررال  بررد الناصررر بثررو , سياسرردوا محيرردا مررن الفسرراد 

 ( . م5414
وكانع قد نشرأع فري مصرر أواخرر العشرريناع ةركر  إسرالمي  كران لورا برال  األثرر  يرى مسرار األةردا  فري 

الرذي وضر  أسرس , وهري ةركر  اإلخروان المسريمين الدري أسسروا الشري  ةسرن البنرا . مصر والعالم العربري  مومرا
  ودصةيأ أوضاع المسيمين والرد و  إلرى العرود إلرى دةكريم ةركد  الدي كانع دودف إلى إ اد  الخالف  اإلسالمي

والنفرروذ , ومرا لبثررع الةركر  أن دخيررع فري صرراع مرر  الدصرر , الشرريع  اإلسرالمي  والرردفاع  رن قضررايا المسريمين 
وامدردع إلرى برالد , ونواي  األربعينراع اندشرارا واسرعا فري مصرر(  5449)وقد اندشرع الةرك  مابين . البريراني 

والسيما بعد مساهماع مجاهدي اإلخوان في مصر وسوريا في ةرب , و دوجف اإلنكييح منوا شرا , غيرهاالشام و 
فرأودع المجاهردون العاهردون مرن فيسررين , ثم درآمر اإلنكييرح والميرك فراروق  يرى الةركر  ( . 5429)اليوود سن  

الررذي ( السررري ) ليدنظرريم الخررام  ثررم كرران. واغديررل اإلمررام ةسررن البنررا رةمرر  ا  دعررالى وغفررر لرر  , فرري السررجون 
ثم ادفق اإلخوان م  الضبار األةرار  يى إسدار الميك . أنشأه دور في مداوم  اإلنكييح في منرد  قنا  السويس 

ثرم اندديرع الرهاسر  , ودرولى اليرواء نجيرب رهاسر  الدولر  , 5419ونجأ اندالب الضبار األةررار فري سرن  , فاروق 
وأ ردم بعضروم , 5412ر لإلخروان وانديرب  يريوم وأودع قيرادادوم فري السرجون سرن  لجمال  بد الناصرر الرذي دنكر
ثررم أ يررن  بررد الناصررر دررأميم قنررا  السررويس وةصرريع الةرررب الدرري د يررع بالعرردوان . مررن أبرررال مداومرر  اإلنكييررح 
سررراهيل . 5411الثالثرري  يررى مصررر سررن   صررر ووفرررع هررذه الةرررب لعبررد النا, واشرردركع فيوررا بريرانيررا وفرنسررا واى

و الرد واع الدةررير  , واألفكرار اإلشردراكي  , والوةرد  العربير  , الد اي  الكافي  لد ودر  الةماسري  ليدومير  العربير  
كمرا كران لعبرد , وكانرع كثيرر مرن برالد العرالم العربري دشرود ةركراع دةررير  دةمرل ديرك األفكرار , الدي نادى بورا 

والسريما د رو  دجمر  دول  ردم االنةيراح إلرى جانرب الرح يم ,  مر  بعرض الح مراء العرالميين, الناصر دةركا دوليرا 
ةير   درد فري برالده مرؤدمر ( سروكارنو) و اإلندونيسي , ( نورو) والح يم الوندي , (ديدو)اليوغوسالفي الشيو ي 

وكانع ديك األفكار ميال  لإلدةاد السوفييدي فيما  رف بسياسر  الةيراد اإليجرابي فري الصرراع , ( 5412)باندون  
ولريس هنرا , وقص   بد الناصرر دررول وهري مرةير  مومر  فري دراري  مصرر والعرالم العربري...ألمريكي السوفيدي ا

وسرررع أفكررار  بررد الناصررر ود ايادرر  فرري العررالم العربرري الررذي كانررع دررروج فيرر  د ررو  الدوميرر  .. مةررل اسددصرراهوا 
دوصررل الدوميررون العرررب فرري سرروريا  5419وفرري سررن  . العربيرر  ودنشررأ األةررحاب السياسرري  المخديفرر   يررى أساسرروا 

وقرد . سرنواع  1ثرم انفصرمع الوةرد  خرالل , و بد الناصر إلى إ الن الوةد  الدي ربيرع لورا الجمراهير وحمررع 
وأنشرأ لرذلك أجورح  أمنير  و اسردخبارادي  اسردباةع دمراء العبراد , ةكم  برد الناصرر مصرر ةكمرا اسردبداديا فر ونيرا 

 شراع الكدب والدراساع  رن ديرك الةدبر  السروداء بمرا يانري  رن الشرواهد هنرا وقد نشرع . وأ راضوم وةرمادوم 
 .. 

وكررران ليةركررر  اإلسرررالمي  وخاصررر  اإلخررروان , كمرررا أسرررموه بكرررل معرررارض لررر  ( الرررح يم الميورررم ) وقرررد بررررش 
إذ أ يرن  برد الناصرر الةررب  يريوم ,  5411المسيمون  النصيب األوفر من ذاك الربرش الرذي بير  ذرودر  سرن  

ثم أ دم كوكب  من , ! رجل منوم في ليي  واةد  ( ألف  51)وافدخر بأن  أدخل السجن , ل حيار  ل  لموسكو خال
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ودخررل . رةمرر  ا  وجمعنرا بر  فرري  ييرين , خيرر  أبنراء مصررر كران  يرى رأسرروم الشرويد المعيرم األسررداذ سريد قررب 
لرم يخررج أكثررهم إال فري  ورد خيفر  و ,  يرى مراةرل  5412 شراع األلوف من اإلخوان سجون  بد الناصر منذ 

 ! الساداع أواسر السبعينياع 
 م الفساد أجوح  الدولر  واندشررع الخال ر  والمجرون والسريما فري قيراداع الجريش , وخالل ةكم  بد الناصر 

ودمكررن الموسرراد اإلسررراهييي مررن حرع العمررالء فرري قيرراداع الجرريش الررذي غرررق قاددرر  وقرراد  , وأجوررح  اإلسرردخباراع 
كانررع مصررر  يررى ,  5411سررن  ( يونيررو )وفرري صرربية  الخررامس مررن ةحيررران . فرري الررد ار  و االنةررالل  األمررن

وخرالل أقرل مرن نصرف سرا   وفيمرا كران كبرار , مو د م  نداه  ديرك الةدبر  الدري  برد فيورا أكثررهم الرجرل الروثن 
كان الريرران اإلسرراهييي  ,قاد  وضبار الجيش المصري يارون في نوموم بعد ليي  ةمراء قضوها حنا  مخمورين 

وهكرذا د ركرع الدرواع البرير  المصرري  دةرع رةمر  . يدمر سالح الريران المصري وهو فري مرارادر   يرى األرض 
لدنجيي معرك  األيام السد   ن اةردالل اليورود لصرةراء سريناء . الريران اإلسراهييي الذي نفذ فيوا مجاحر مرو   

كفررل البعثيررون و النصرريريون فرري الجبورر  السرروري  ببيرر  مردفعرراع الجرروالن فيمررا د. وصرروال إلررى ضررف  قنررا  السررويس 
كما مر معنا إ الن سدور الجبواع واالنسةاب الكيفي منوا قبل وصول اليوود  –ودولى ةافظ األسد , إلسراهيل 

ء إلررى وخرررج الاوغررا, ثررم مرررر  بررد الناصررر و برراده مسرررةي  اسررددالد  بعررد الوحيمرر  .  إليوررا بررأرب  و شرررين سررا   
وبعرد وفادر  .  5414وبعد سندين من الوحيم  دوفي  بد الناصر سن  . الشوارع هادفين بةياد  وبداه  في السير  

إذ اندشررر مررا  رررف برراألةحاب الناصررري  فرري . نشرررع الكثيررر مررن الكدررب  نرر  بررين مررن ذهررب برر  مررذهب الددررديس 
المددا دين من اإلسدخباراع األمريكي  وغيرها وذهب البعض إلى اال دداد بما نشره بعض , مصر والعالم العربي 

لرى النواير  ,  ومرن , ةي  أثبدوا أن  كان  ميال لالسدخباراع األمريكي  وأن  نفذ برنامجرا معردا معورم منرذ البداير  واى
رررل فررري ديرررك الفرضررري  الدررري رفضررروا مةبررروه ( كوبالنرررد) لمؤلفررر  ( لعبررر  األمرررم )أشرررور ديرررك الكدرررب كدررراب  الرررذي فص 

فالوقاه  الدي ال مجال ليممارا  فيوا أن  كان راغودا , وموما يكن من أمر الدكوناع !  اي  صويوني  وا دبروها د
ودركوا بعده قا ا صفصرفا مرن الفدرر والفسراد . ذاقع مصر وأبناؤها في  وده الويالع , جبارا ميةدا في دين ا  

 .واندشار الفسوق والعصيان واألفكار الضال  المارق  , 
فررنو  نوجررا أمريكيررا وأسررمى , وسررر ان مررا ادجرر  ادجاهررا معاكسررا , ( أنررور السرراداع ) فرري السررير   ثررم خيفرر  

ولمواجورر  . فنمرع الرأسررمالي  فري  ورده ودديصرع العالقرراع مر  اإلدةراد السروفييدي , ( سياسر  االنفدراح ) سياسرد  
اسراع كرران منورا إررالق المجررال ادبرر  السراداع سي, المرد اليسراري الرذي نمررى نمروا سرررانيا فرري  ورد سريف  الوالرك 

وسرر ان مرا , فأفرج  ن اإلخروان المسريمين وسرمأ ليرد و  اإلسرالمي  برالنمو فري الجامعراع , ليةركاع اإلسالمي  
 .فبدأ بكبأ جماةوم , واكدسةوا الشارع المصري , مأل اإلسالميون الجامعاع والنداباع الموني  والعيمي  

بررة  فكر  الصريأ مر  إسرراهيل ودربير  العالقراع دةرع ذريعر  بنراء  فاجأ الساداع العالم 5490وفي سن   
و اد ليجد المارد المسيم الذي أريد  , وأدب  ذلك بحيارد  الشوير  إلسراهيل والددس , مصر ودنميدوا في جو السيم 

و رضد  , شوير  ثم أدب  خرواد  السريع  بادفاقياع كامب ديفيد ال.  بد الناصر باندظاره في الداهر  ( قمدم )من 
ردع , وبموجرررب ديرررك االدفاقيررراع , ( ديرررر ياسرررين الشررروير  ) وسررراهل اإل رررالم يصرررافأ منررراةيم بررريان جرررحار مرررذابأ 

ورفرف العيم اإلسراهييي في سماء الدراهر   يرى , إسراهيل صةراء سيناء لمصر بةي  دبدى دةع سيرردوا  مييا 
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فألدراهم , فةمرل  يير  العيمراء والخربراء الشررفاء  . العربري  ضفاف النيل فوق أول سفار  لدول  إسراهيل في العرالم
ودةدى الخيق معينا أن  , وحج قاددوم في السجون , ( 5495)وأ ين الةرب  يى اإلسالميين سن  . في السجون 

 ! ألداهم في السجون كالكالب 
إذ قدير  , در  ال مجراحا وبعيد ذلك قيض ا  ل  من أسود اإلسالم من ألداه دةع الكراسري صرريعا كالكيرب ةدي

وهرو فرري يروم  رحه واسرردعراض , المجاهردون مرن دنظيمرري الجما ر  اإلسرالمي  والجورراد فري ةادثر  المنصرر  الشروير 
وأرسري  جنرد ا  , فخسرف ا  بر  , إذ أن  كان قد خرج  يى قوم  في حيندر  فري اسردعراض  سركري كبيرر , قواد  

 .لييةق بسيف  الفر ون ويكون لمن خيف  يي  
فأكمل المشوار الرذي رسرمد  أمريكرا وسرار , ال بارك ا  في  ( ةسني مبارك )ثم خيف  الفر ون الةالي ناهب  

وقرروانين . ومرراحال يةكررم مصررر بالةديررد والنررار وقبضرر  األجوررح  األمنيرر  , فرري سياسرراع الدربيرر  مرر  اليوررود قرردما 
لى اليوم ةي  يردب م  األمريكان د5495الروارئ العرفي  منذ   !وري   رش الفر وني  لولده جمال مبارك واى

ودصدع ل  الجما اع الجوادير  , وقد شود  ود مبارك ةربا ضروسا من النظام المصري  يى اإلسالميين 
ودخيررع فرري صررراع مريررر لررم يضرر  أوحاره إال مررن قريررب بعررد أن نجةررع أجوررح  األمررن بفضررل سياسرراع الدصرررفي  

وخررال الجررو لمبررارك ورهررر  يبيضررون , فررأجوض الجورراد , ا  معرر  وبدعرراون  يمرراء السررالرين أخررحاهم , والرربرش 
 . ويصفرون في أنةاء أرض الكنان  

ومسررردند األنظمررر  العربيررر  , واليررروم دعدبرررر مصرررر أةرررد أ مرررد  السياسررراع األمريكيررر  الصرررويوني  فررري المنردررر  
 .واإلسالمي  في كفاح اإلسالميين أمنيا وفكريا 

امجورا الدري دسردودف مصرر بالددسريم والدوديرد بعرد أن دايارل  مالؤهرا فري ورغم ذلرك ماحالرع أمريكرا ديروح ببر 
 .مخديف مناةي ةيا  المصريين 

 
 :السودان (14)

نجأ مةمد  يي باشا ةاكم مصر في إرسال  د  ةمالع إلى السودان بدياد  أصار أبناهر  إسرما يل كامرل 
فيمررا . ق وةررد  وادي النيررل ودمكنررع هررذه الةمررالع مررن ضررم السررودان إلررى مصررر ودةديرر( م5945/م5954)سررن  

خررع لفصل السودان  ن مصرر والوصرول إلرى منراب  ( م5994/هر 5444)اسدولع بريرانيا  يى مصر سن  
 .النيل 

ريبررع بريرانيررا مررن مصررر , و نرردما قامررع الثررور  الموديرر  فرري السررودان بح امرر  السرريد مةمررد أةمررد المورردي
-هرر 5104)لكرن الثروار هحمروه وقديروه برالخرروم سرن  ( ونغرورد)سةب قوادوا من السرودان وأرسريع ةمير  بديراد  

إلرررى السرررودان واسررردعانع بجورررود ( كدشرررنير) أرسررريع بريرانيرررا ةميررر  ( م5941-هرررر 5151)وفررري سرررن  ( م5991
بعد االسديالء  يى أم ( م5949 -هر 5151)ونجةع الةمي  في هحيم  الثوار الموديين سن  !  ساكر مصريين 

 .نيا ضم السودان إلى إمبراروريدوادرمان وبذلك دةدق لبريرا
 يى ةكم السودان ةكما ثناهيا ( م5944 -هر 5151)وادفدع بريرانيا والةكوم  العميي  لوا في مصر سن  

رغم اةدجاجاع الورنيين المصريين وأخذع بريرانيا في إثار  الصراع بين المصريين والسودانيين لكنورا لرم درنجأ 
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(  بد الدادر ود ةبوبر ) في مصر قامع ثور  في السودان بح ام  ( م5454 -ر ه5111)إذ بعد قيام ثور  سن  . 
 .درالب بجالء بريرانيا  ن وادي النيل

( 5444-هرر 5120)ففري  رام . وبرغم قضاء بريرانيا  يرى الثرور  دصرا دع الةركر  الورنير  فري السرودان 
الن سرا لررد بريرانيا ودةديق وةرد  مصرر وأخذدا دعم, دشكيع جمعي  اإلدةاد السوداني وجمعي  اليواء األبيض 

 .والسودان
, ودشررركل ةرررحب األمررر  بح امررر  الموررردي , لكرررن الةركررر  الورنيررر  السررروداني  ظيرررع ددررراوم الوجرررود البريرررراني 

وبعررد قيررام ثررور  يوليررو فرري مصررر سررن  . والةرحب الررورني االدةررادي بح امرر  األحهررري ليدررودا النضررال ضررد بريرانيررا 
ادفدع مصر وبريرانيا  يى دررك الخيرار ( م5411 -هر 5111)د ادفاقي  الجالء سن  و د( م5414 -هر 5115)

وقامررع دولرر  وفررق النظررام الجمورروري ( م5411)ليسررودانيين لددريررر مصرريرهم   فاخدرراروا اإلسررددالل الررذي دررم  ررام 
 .ا درفع بوا جامع  الدول العربي  وهيه  األمم المدةد 

. إلى أن دسيم الةكم جعفرر النميرري براندالب  سركري ,  يى السودان وددالع الةكوماع المدني  والعسكري  
الدري دح مورا ( الجبور  الدومير  اإلسرالمي  السروداني  ) وفي  وده نمرع الةركر  اإلسرالمي  الدري كران أبرحهرا ةركر  

أفكراره وقامع  يى أسس اإلخوان المسريمين ثرم فصريوا الدرابري مسرددال لورا بفكرر جديرد يردكرح إلرى , ةسن الدرابي 
ثرم , ثم دةالف الدرابي و النميري  يى أساس دةكيم الشريع  في السرودان . واجدواداد  الةركي  والفدوي  الخاص  

ردررب الدرابرري اندالبررا  سرركريا أررراح بررالنميري وجرراء بةكررم مررا  رررف بثررور  اإلندرراذ مررن الضرربار المندمررين ليدرابرري 
ةير  , ن الدرابري ودالميرذه الضربار  فرا دديوا شريخوم مرراع ثم وقر  الررالق بري( .  مر البشير ) بح ام  الرهيس 

 ! دةول ليمعارض  
ولكرن المرؤامراع األمريكير  أنوكردوم برد م , ودربيرق الشرريع  , وقد ةراول البشرير ورفاقر  النوروض بالسرودان 

سياسرر  ويل األمررر بحمررر  البشررير الخديررار . ةركرراع الدمرررد المسررية  جنرروب السررودان وشرررق  ثررم فرري غربرر  مررؤخرا 
ثرم وقعروا ادفاقيراع موينر  مر  , ثم رردوا برن الدن , فرردوا الجواديين . الرضوخ ألمريكا وريبادوا الدي لم دندوي 

وبير  , و دردوا االدفاقيراع األمنير  لمكافةر  اإلرهراب (  FBI) ثرم افددةروا مكادرب معينر  لريرر , النصارى الجنوبيين 
ين من قبل نظام ليبيرا لةكومر  الدرذافي وهرم يعيمرون أنورم يسريمونوم بوم األمر أن يسيموا بض المجاهدين المرارد

, ورغررم الدنراحالع الالمدناهيرر  ..4002كمرا سرريموا  رددا مررن اإلخرو  السررعوديين ألجورح  أمرن بيرردهم سرن  , لإل ردام 
 الن أمريكرا إلى أن بير  األمرر هرذه األيرام برإ, ماحالع الةكوم  األمريكي  درارد ةكوم  السودان بالدوديد والو يد 

بررد وى , والرردول الاربيرر  ومنوررا بريرانيررا وفرنسررا وغيرهررا الدرردخل المباشررر السياسرري والعسرركري فرري غرررب السررودان 
لدثبرع سياسر  المداهنر  و الدنراحالع , فري مخررر مكشروف لددسريم السرودان , المناح اع الدبيي  فري إقيريم  دارفرور 

. د بعررد أن أكررل الثررور األبرريض فيمررا كرران ينظررر إليرر  ويخذلرر  أنوررا ال دسررفر إال  ررن افدررراس الرروةش ليثررور األسررو 
ن في ذلك لعبر  ألولي األلباب . وسبةان الديان فكما ددين ددان   .إن كان ثم هناك بدي  منوم . واى

  

 :ليبيا   (15)
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دريعررع إيراليررا إلررى المشررارك  فرري ةركرر  االسرردعمار ( م5910/هررر5491)بعررد دةديررق الوةررد  اإليراليرر  سررن  
, لررذلك هراجر الكثيرررون مررن اإليررراليين إلررى ليبيررا , ونظرررا لدربوررا مررن ليبيررا فدرد ا دبردوررا مجرراال ةيويررا . األوروبري 

 .وشكيوا جالي  أخذع دنشر الثداف  واليا  اإليرالي  في البالد ودمود لينفوذ السياسي واالقدصادي اإليرالي
نجيدرا وفرنسا وروسريا وألمانيرا  يرى رموةادورا ثم مودع إيراليا الةدالل ليبيا بعد موافد  الدوى الدولي  مثل إ

وقدر , ( م5455/هر5144)فأرسيع ةمي  اةديع ررابيس وبنااحي بعد إخفاق الةامي  العثماني  في الددال سن  , 
كمرا سردرع , ( م5441)أما مدين  أجدابير  فسردرع سرن  ( . م5454)لألقاليم األخرى السدور في يد الاحا  سن  

 (.م5449)فحان سن  
كمررا اةديررع قوادرر  , أصرردر موسرروليني مرسرروما بدوةيررد برقرر  وررررابيس فرري واليرر  واةررد  ( م5444)وفرري سررن  
 (.م5410)واة  الكفر  سن  

فاسرردنفرع المسرريمين فرري الدولرر  العثمانيرر  . قمعدوررا بوةشرري  وقررو  , ولمررا قامررع ةركرر  الجورراد ضررد إيراليررا 
) كمرا قرام السنوسرريون . بيرا بديرراد   حيرح المصرري وأنرور باشررا وأخرذ المدرو ررون يدردفدون  يرى لي, والعرالم العربري 

, فري إقيريم برقر  بردور هرام فري الجوراد وضريق الثروار الخنراق  يرى اإليرراليين ( وهم ةرك  دينير  صروفي  جوادير  
 .وشدوا من أحر الةامياع العثماني  في ليبيا

خضررعع لمرالررب إيراليررا بسررةب قوادوررا , وبعررد إخفرراق الدولرر  العثمانيرر  فرري ةربوررا مرر  إيراليررا فرري البيدرران 
 .نواهيا من برق  وررابيس

وكررررادوا ( ةرررررب العصرررراباع)وادبعرررروا أسرررريوب الارررراراع الخارفرررر  , فدصرررردى السنوسرررريون لمداومرررر  االةرررردالل  
يندصرررون  يررى اإليررراليين لرروال د ررم بريرانيررا  سرركريا واسرردمالدوا أةمررد السنوسرري الررذي غررادر ليبيررا إلررى اآلسرردان  

 (.م5459)سن  
ادفررق فيوررا الررفرران  يررى إنورراء ,  درردع إيراليررا معاهررد  مرر  مةمررد إدريررس السنوسرري ( م5440)وفرري سررن  

كمرا ا درفرع لر  إيراليرا بالسرياد   يرى األراضري الدري كانرع , الةرب وا درف السنوسي بسياد  إيراليا  يى برق  
 .دةع نفوذه

سرروليني إلررى الةكررم فرري إيراليررا سررن  ومرر  ذلررك واصرريع الةركرر  الورنيرر  النضررال خصوصررا بعررد وصررول مو 
 .فدد أ ين أن ليبيا إيرالي  وألاى جمي  االدفاقاع السابد ( . م5444)

ممررا , ثرم قراد المجاهرد الشري  الشرويد  مرر المخدرار رةمر  ا  ةركر  النضرال مدبعرا أسريوب الةررب الخارفر  
نجةع بعد  ناء وخسراهر كبيرر  فري اإليدراع لكن إيراليا أرسيع قواع جديد  إلى ليبيا و . أنوك الجيوش اإليرالي  

 (.م5415/هر5110)رةم  ا  سن   -كما نةسب   –وقبض  يى  مر المخدار وشنق شويدا , بالثوار 
 رراد مةمررد إدريررس السنوسرري إلررى ليبيررا , ولمررا قامررع الةرررب العالميرر  الثانيرر  وانضررمع إيراليررا إلررى ألمانيررا 

وأصبأ الوض  ممودا , بعد هحيم  قواع المةور ( م 5421)بيا سن  بصةب  قواع بريراني  دمكنع من دةرير لي
 .وقام بذلك النظام الميكي في ليبيا (. م5415)والذي أ ين  في  ام , السددالل ليبيا 
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, ( يعددرررد أنررر  ردبررر  مررر  المخرررابراع البريرانيررر  ) قرررام العديرررد الدرررذافي بررراندالب  سررركري ( 5419)وفررري سرررن  
بيرا ومرا حال فيورا ةدرى اآلن وأريرق  يرى ليبيرا اسرم الجموورير  الشرعبي  العربير  الييبير  واسدولى  يى السير  فري لي

 ...العظمى 
كمرا اشردور بماامرادر  العسركري  , وةكمر  الرديكدادوري الردموي الدمعري , وقرد اشردور العديرد بمحاجر  المدديرب  

وكبد جيشوا الصاير العدد نظرا لدي   دد  مما أنوك اقدصاد ليبيا, وفي الدضايا اإلقييمي  , والسياسي  في الجوار 
فرأظور كدابرا , ثم سولع ليدذافي شيارين  ن يخررج  يرى العرالم بنظريراع سياسري   جيبر  . سكانوا خساهر فادة  

. وح رم أنر  النظرير  الثالثر  ليةكرم برين الرنو  االشردراكي والرديمدراري . نسب دألي  لنفس  ود راه الكدراب األخضرر 
وقررد قرررأع أكثررره بالجوررد ..والكفررر والضررالل والسررماج  الدرري دثيررر الاثيرران  والدفررا هرراعالاراهررب والكدرراب مررحي  مررن 

و جبررع مررن قرردر  كادبرر   يررى جمرر  ذاك الدرردر مررن السررخاف  والررربالد  . والعنرراء وكثيررر مررن الصرربر رغررم صرراره  
 ..والةدار  

وشررع , ذف بعرض الكيمراع مرن الدررين وةر, فرأنكر السرن  , ثم اسدعين الدذافي بالكفر واآلراء الدينير  الشراذ  
ولر  غراهرب و دفاهراع يررول لورا . وادخرذ مرن بعرض الاانيراع ةرسرا شخصريا لر  ..وفنن وافدررى  يرى ا  الكرذب 

 .الخراب دذكر بصر اع الةاكم بأمر ا  الفارمي العبيدي الحنديق األةمق صاةب العجاهب 
  لوال ددخل اإلسدخباراع األمريكي  والبريراني  إلندراذه  وقد قامع  يى الدذافي اندالباع  ديد  كادع دريأ ب

ثم قامع ةرك  , فدمعوا بدسو  ودموي   5494كما قامع في ليبيا ةرك  جوادي  ضده سن  . رغم د اوي  الثوري  
ومرأل سرجون ليبيرا بخيرر  الشرباب المسريم وأريرق  يريوم . جوادي  أواسر الدسعينياع دمكن من الدضاء  ييوا أيضرا

 !الحنادق   لدب
وقرررد حاود الدرررذافي رررروال سرررني ةكمررر  العجررراف  يرررى الررردنيا بشرررعاراع العروبررر  و اإلشررردراكي   -قاديررر  ا   -

إال أن  ري   يى األم  مؤخرا بد اوي  اإلفريدي  و حم   يى االنسالخ  ن العالم العربي واالنسرةاب . والوةدوي  
 .من الجامع  العربي  

ثرم أ يرن .. و صور رؤوس دشب  الاروريالع , بصور بعض الرؤساء األفارق  ثم لبس قميصا  جيبا محينا  
فسررريم جميررر  مخرررحون برررالده اإلسررردراديجي مرررن الصرررواري  , مرررؤخرا انبراةرررا كرررامال ليسياسررراع األمريكيررر  والاربيررر  

وصرار برروش يضرررب برر  . وبرداياع مشررروع األبةررا  النووير  و ح ررم أنرر  مخرحون ليبيررا مررن أسرية  الرردمار الشررامل 
 .لمثل كنموذج يةدذى يريد من رؤساء العرب والعالم اإلسالمي وغيره اقدفاء أثره ا

وددرروم ليبيررا هررذه األيررام برردف  الدعويضرراع الواهيرر  لكررل دولرر  أوربيرر  دررح م أنوررا دعرضررع لعمررل إرهررابي كرران  
, راض  رن ليبيرا كما أ ين بروش أنر  . ةي  يعين الساس  األوربيون  ود  العالقاع م  ليبيا , مد وما من ليبيا 

وأ يررن موافددرر   يررى أن دسرردأنف شررركاع النوررب االسرردعماري نوررب بدرررول ليبيررا كمكافررأ  ليدررذافي  يررى اسرردخذاه  
 .الموين قبة  ا  

 
 :تونس   (16)
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وبدررى . دةرع ةكررم العثمرانيين كايرهررا مرن الرربالد العربير  الدرري سربددوا ( م5111/هررر490)دخيرع دررونس سرن  
يراليررا الةرردالل , ونظرررا لضررعف الدولرر  العثمانيرر  . سررن   100فيوررا األدررراك حهرراء  فدررد دنافسررع كررل مررن فرنسررا واى

( م5910/هرر5421)لكن فرنسا نجةع في مد نفوذهرا مرن خرالل  درد معاهرد  ودير  مر  براي درونسٍ سرن  . دونس 
 .ةصيع بمددضاها  يى امدياحاع دجاري  داخل دونس

مور دونس برأن ادفدرع معورا  يرى أن دريرق إنجيدررا كما اسدرا ع فرنسا أن دةول دون ددخل بريرانيا في أ
 . يدها في قبرم مدابل  دم منافس  إنجيدرا لفرنسا في دونس

وأرسريع جيشرا إلررى درونس دمكرن مررن هحيمر  البرراي , واندورحع فرنسرا فرصرر   برور قبيير  دونسرري  إلرى الجحاهررر 
ا بدةويررل دررونس إلررى مةميرر  وأرغمدرر   يررى دوقيرر  معاهررد  يعدرررف فيورر( م5995/هررر5449)مةمررد الصررادق سررن  

 .فرنسي 
الجامعرر  " بدكرروين ةركرر  ( م5995)ثررم انرردلعع ةركرر  الجورراد والمداومرر  اإلسررالمي  والورنيرر  الدونسرري  سررن  

ثرررار  المشرررا ر الورنيررر  مرررن منريدررراع إسرررالمي  ودةررررك بعرررض " اإلسرررالمي   الدررري لجرررأع إلرررى الدنديرررد بررراالةدالل واى
وبالفعل دةرك الثروار مرن مراكرح الدجمعراع الدبيير  فري الجنروب .  و  ليجواد العيماء من  يماء مسجد الحيدون  ليد

ودمكن الثروار مرن السريرر  الدامر   يرى , وامددع الثور  إلى مدن الديروان وسوس  و قابس و حغوان و صفاقس , 
دأسررس "  (م5409)وفرري سررن  . جنرروب الرربالد لكررن فرنسررا ادبعررع أسرريوب وةشرريا فرري قمرر  الثررور  والدنكيررل بررالثوار 

لكررن فرنسررا ( م5455)الررذي رالررب بالدسرردور والرردةم رجالرر  فرري معررارك مرر  الفرنسرريين سررن  " ةررحب دررونس الفدررا  
 .قمعدوم بوةشي 

الرذي دمكرن مرن االسرديالء  يرى قيراد  " الةحب الةر الدسدوري الدونسري" دأسس ( م5440)وفي مارس سن  
ةيرر  أبرمررع , واسرردراع دجنيررد المثدفررين والعمررال ,  يررا النضررال ضررد االسرردعمار الفرنسرري د اهيررا وسياسرريا واجدما

الررذي ( الةبيررب بورقيبرر )لعمييوررا المرراكر وبررذلك سرريمع دررونس (. م5411)فرنسررا  رر  ادفاقيرر  اسررددالل دررونس سررن  
وجراهر , ماني  المارق  لمرا دمكرن مرن األمررثم اسدعين بوويد  العي, بووي  إسالمي  محيف  , اسدراع خداع العيماء 

 . الدشري  اإلسالمي والسير بدونس بسر   في رريق الداريب ونشر الفسوق ومسأ الووي  الديني   بمةارب 
  وأسررس  رردد مررن الررد ا, وفرري مريرر  الثمانينرراع هبررع ريرراح الصررةو  اإلسررالمي   يررى دررونس مررن المشرررق 

, سياسرري  السرريمي  ودخيررع الةركرر  معدرررك المنافسرر  ال, بح امرر  الشرري  راشررد الانوشرري ( ةركرر  اإلدجرراه اإلسررالمي)
ثم دخيع الةرك  اإلندخاباع . ولكن بورقيب  قم  الةرك  وسجن شيوخوا واسدراع ددسيم قياددوا واسدمال  بعضوم 

وفاحع بأكثري  أدهشع األوسار المخديف  وضربع لوا أجوح  اإلنذار في أوربا والسيما , العام  أواسر الثمانينياع 
 .ولكن البرنام  كشف . وكانع دعد الندالب  سكري مفاج  , السياسي  دابعع  ميوا, فدعع الةرك  . فرنسا 

اندالبررا أبيضررا  يررى  جررل بالدرديررب مرر  األمريكرران  ( حيررن العابرردين بررن  يرري) ثررم ردررب وحيررر داخييدوررا ينررذاك 
وخسف باإلسرالميين وغيررهم وةكرم درونس ةكمرا . واسدولى بذلك  يى السير  . دفاديا لنجاح اندالب اإلسالميين 

ودشرررردع الةركررر  اإلسرررالمي  وقيادادورررا فررري الررربالد . ديكدادوريرررا مدابعرررا مسرررار داريرررب هرررذا البيرررد اإلسرررالمي العريرررق 
وصرارع درونس إةردى ركراهح السياسر  األمريكير  االسردعماري  فري العرالم . ورورد مؤيدوهم شر مرارد  , األوربي  
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فري مشرود % 41.41ير  لدجديرد واليدر  ففراح برر اندخاباع هحل 4002ثم أجرى فر ون دونس في أوكدوبر . العربي 
 .ديمدراري يثير الاثيان 

 
 :الج ائر (15)

وقرد مرر . سرن  100واسدمر ةكموم حهاء . ةكمع الدول  العثماني  الجحاهر مثل باقي الدول العربي  األخرى 
 رررام (ان الرررداي)إلرررى ( م5121)مرررن  رررام ( الباالربررراي )الةكرررم العثمررراني ليجحاهرررر بعرررد  بمراةرررل بررردءا مرررن  صرررر 

و فرري نفررس الوقررع كانررع فرنسررا درمرر  فرري اةرردالل الجحاهررر ( . 5410)والررذي اندورري  ررام ( م5115/هررر5095)
 . خصوصا وأنوا كانع ددمد  بامدياحاع دجاري  فيوا منذ الدرن السادس  شر, االسدراديجي 

. لررررفين وقعررع فرنسررا مرر  الجحاهررر معاهررد  دررنم  يررى ةريرر  الدجررار  بررين ا( م5905هررر5151)وفرري سررن  
و مررن أجررل ذلررك  درردع معاهررد  سررري  مرر  , و جيررع برراةدالل الجحاهررر لدةررول دون داياررل النفرروذ البريررراني فيوررا 

 .ةظيع فيوا فرنسا بموافد  روسيا  يى اةدالل الجحاهر( م5909/هر 5441)روسيا سن  
رنسا بمسأل  دافو  ثم دذر ع ف( . م5421/5910)لكن انشاالوا بمشكالدوا األوروبي  أجل الاحو ةدى سن  

 .مؤداها إهان  الداي ةسين لدنصيوا ةين صفع  بمنشد   يى وجو  لددخذ من الةادث  ذريع  لياحو و اإلةدالل 
 .و بالفعل أرسيع فرنسا أسرولوا الذي ةاصر سواةل الجحاهر مد  ثالث  أ وام 

 سرركري   نجةررع فرري  اندوررحع فرنسررا ضررعف الدولرر  العثمانيرر  وأرسرريع ةميرر ( م5910/هررر5421)وفرري  ررام 
ثرم دررورع ةركر  المداومر  . بعرد رررد الةامير  العثمانير  منورا ( م5910/هرر5421)االسديالء  يى  الجحاهر سرن  

الجحاهريرر  المناهضرر  لالةرردالل بح امرر  األميررر  بررد الدررادر الجحاهررري الررذي الدفررع ةولرر  الدباهررل وبايعدرر  فرري وهررران 
 .ادفق الجمي   يى الجوادكما أيده  رجال الصوفي  و ( . م5914)سن  

يايررر  يررى األراضرري الواقعرر  دةررع , فرري غرررب الجحاهررر أخررذ األميررر  بررد الدررادر " المعسرركر " ومررن مدينرر  
وقد اندصر الثوار  يى جيوش فرنسرا فري . االةدالل الفرنسي بعد أن فرض نفوذه  يى األقاليم الاربي  من البالد 

ودمكررن مررن إنررحال هررحاهم مدواليرر  , لجررأ إلررى ةرررب العصرراباع  ثررم( . م5911/هررر5410)سررن  " معركرر  المدررر  " 
معاهد  دافنا "  دد الفرنسيون معاهد  م  األمير  بد الدادر هي ( م5911/هر5414)وفي مايو سن  . بالفرنسيين 

كمرررا ا دررررف هرررو بسرررير  فرنسرررا  يرررى , وفيورررا ا درفرررع فرنسرررا بسرررياد  األميرررر  برررد الدرررادر  يرررى غربررري الجحاهرررر " 
كمررا , واسرردفاد األميررر مرن المعاهررد  الدرري أداةرع لرر  دنظريم قوادرر  ودةصررين المردن والثاررور .الدرري اةديدورااألراضري 

دمكررن األميررر  بررد الدررادر مررن , ولمررا أخيررع فرنسررا بشرررور المعاهررد  وهاجمررع الثرروار . اهرردم بدنظرريم شررؤون دولدرر  
 (.م5920/هر5411)االسديالء  يى المنارق المةير  بمدين  الجحاهر سن  

فاسردولع  يرى ديمسران و مسرداانم وغيرهرا , فكان  رد الفعرل الفرنسري فري اإلغرار   يرى مردن غربري الجحاهرر 
واندورى مصريره برالدبض  يير  . فاضرر األمير  بد الدرادر إلرى الوررب إلرى الصرةراء, من المدن في إقييم وهران 
فدوجرر  إلررى دمشررق , ن الجحاهررر ثررم سررمأ لرر  الفرنسرريون بررالخروج مرر( م5914/هررر5419)وسررجن  فرري الجحاهررر سررن  

 (.م5991/هر5100)وظل بوا ةدى وفاد  , لدكون منفى ل  
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و مردع إلرى إثرار  , ثم ادبعع فرنسا سياس  دورين الفرنسيين في الجحاهر بعد نحع أمرالك األهرالي وأراضريوم 
 . بي  اإلسالمي  الفرق  بين العرب والبربر في مةاول  لرب  البالد بالراب  الفرنسي و إلااء هويدوا العر 

( جمعير  العيمراء المسريمين )الرذي أسرس , ( بد الةميد بن براديس)ثم قيض ا  ليجحاهر رجال فذا هو الشي  
وكونع الجيل الذي ةمل لواء الثور  , الدي ةفظع بأ مالوا الدربوي  والعيمي  هوي  الجحاهر اإلسالمي  و روبدوا , 

بعررد أن دفعررع , ( 5411) اسرردمرع إلررى أن دةدررق اإلسررددالل سررن   والدرري( . 5412)الكبرررى الدرري انريدررع سررن  
 .الجحاهر أكثر من مييون نسم  من الضةايا والشوداء  

وأن اإلسددالل البد , بعد أن أيدنع أن اسددرارها في الجحاهر مسدةيل , ولكن الذي ةصل أن فرنسا بدهاهوا 
من الدنظيمراع واألةرحاب الدري كران روادهرا قرد دربروا اخدارع العمل  يى أن يكون األمر من بعدها لثي  , ةاصل 

والدري كانرع قرد كونرع ,  يى األفكار الوافد  من أوربا والسيما من الديراراع الدومير  واالشردراكي  والييبرالير  الاربير  
وهكرذا . الدري بردأ نفروذ اإلسرالميين فيورا يدضراءل مر  الوقرع ( جبور  الدةريرر الرورني )بمجمو وا ما  رف باسرم 

 : وقال الرهيس الفرنسي دياول أياموا( . إيفيان)وقيددوم ببنود ادفاقي  , ددع فرنسا من سيخيفوا  يى الجحاهر ة
 ! (.سنعريوم إياها ونسدردها بعد ثالثين سن  ! يريدون اسددالل الجحاهر؟ ةسنا ) 

قريبرررا مرررن الفكرررر  ويسررراريا, وكررران قوميرررا  ربيرررا , (هرررواري بومررردين )ويلرررع ريسررردوا إلرررى , واسررردديع الجحاهرررر 
واحداد نفررروذ العسررركر مرررن . وسرررارع الجحاهرررر فررري  ورررده الرررراغودي البوليسررري إلرررى اإلفرررالس والواويررر  , ..الشررريو ي
وأصربأ هرذا الةرحب , الرذين كران العديرد مرنوم يةمرل الجنسري  الفرنسري  ( ةرحب جبور  الدةريرر الرورني ) أ ضاء 

مومرر  (   يبالديررار الفرانكفررون) هررذا الديررار الررذي  رررف  ودررولى.  منررذ ذلررك الوقررع ةررحب السررير  الةاكمرر  األوةررد 
 .ةرب اإلسالم ودصفي  اإلسالميين في الجحاهر

فري سياسر  الةرحب (  ةرحب جبور  الدةريرر)واسردمر , ( الشراذلي برن جديرد)وبعد هالك بومدين خيف  الررهيس 
ان بومرردين  ربيررا ويسرراريا ةيرر  كرر,وحاد الشرراذلي  يررى سرريهاع سرريف  سياسرر  العررود  إلررى أةضرران فرنسررا , الواةررد 

 . وكبار العسكر المدنفذين  يوهكذا احداد نفوذ الديار الفرانكفون. قوميا معاديا لفرنسا 
فالسا رغم أنوا واةد  من كبرياع الدول المصدر  لينفر والااح في العالم  ..واحدادع أةوال الجحاهر سوءا واى

, يرالب ةكوم  الشاذلي بوقف حةف الفساد , ( مصرفى بويعيي ) نوض الشي  , وفي مري  السبعينياع 
ةير  , الدري رفعرع شرعار اإلسرالم والجوراد 5412وبالعود  بالبالد إلرى أصرالدوا اإلسرالمي  ويرذكرهم بمبرادئ ثرور  

ةرك  الدول  )أن أ ين الجواد وأسس ( بويعيي) ثم ما لب  الشي  . كان الشي  أةد المجاهدين الذين شاركوا فيوا 
ثم دمكنع الةكوم  فري . وةمل السالح وصعد الجبال في ثي  من أنصاره يجاهدون النظام الجحاهري(. اإلسالمي  

 .وا دديع العديد من أنصاره وساقدوم إلى السجون , من قدي  رةم  ا    5411سن  
وانفجرررر الشرررعب الجحاهرررري فررري ثرررور  , وفررري أواخرررر الثمانينررراع بيارررع األحمررر  اإلقدصرررادي  فررري الجحاهرررر مرررداها 

وأدرك النظام الجحاهري ورهيس  الشاذلي أن  البد من إةردا  دايرر , (..مظاهراع الخبح) ظاهراع  ام   رفع بر د
إنورراء , سيسرري  مررن اإلصررالةاع الشررامي  كرران مررن أهموررا (  5499)فررأ ين الشرراذلي سررن  , جررذري فرري األوضرراع 
رالق المسار الديمدراري وةري  دشكيل األةحا, سياس  الةحب الواةد   .ب السياسي واى



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  453  [  
 

نشراء الصرةف  وكران . واحدهررع الةركر  السياسري  , وهكذا أقبل الجحاهريون بةماس  يى دشكيل األةرحاب واى
مخديرف مكونراع الصرةو  اإلسرالمي  فري الجحاهرر , في رييع  الرذين دةركروا بةمراس فري هرذه الفسرة  مرن الةرير  

وا فرري ذلررك شررأن برراقي الرربالد العربيرر  واإلسررالمي  شررأن, والدرري كانررع دشررود احدهررارا مكبودررا منررذ أواسررر السرربعينياع 
بعد أن بدأ يدبدى إفالس سراب األفكار الدومي  واليسراري  الدري احدهررع , الدي كانع دشود صةو  إسالمي   ارم 

 .خالل الخمسينياع والسدينياع 
من أجل ( 5494)ددبعوا اندخاباع برلماني  سن  , ( 5499)وهكذا أ ين الشاذلي  ن إجراء اندخاباع بيدي  

 .وبدأع األةحاب المدنو   اسدعدادها لخوض ديك الدجرب  . بدء المسار الديمدراري في الجحاهر 
 :هي, من ثال  مةور ( 5494)دكونع الساة  السياسي  في الجحاهر إبان اإلندخاباع سن  

رريدررر  الرررذي ةكرررم الجحاهرررر منرررذ اإلسرررددالل ب, (جبوررر  الدةريرررر الرررورني ) ةرررحب السرررير  وهرررو ةرررحب  -5
 . بوليسي  وانفرد بالسير  رب  قرن من الحمن 

 .قوى الصةو  اإلسالمي   -4

 .األةحاب العيماني  الدي شكيع ينذاك -1

وبرررح إلررى , (  باسرري مرردني)وكانررع الجبورر  اإلسررالمي  لإلندرراذ أقرروى الدكرردالع اإلسررالمي  ودح موررا الشرري  
نرررع الجبوررر  مرررن خيرررير مرررن مررردارس الصرررةو  و ودكو .  أةرررد د رررا  الديرررار السررريفي , (  يررري بيةررراج)جانبررر  الشررري  

باإلضرراف  لدوا ررد  ريضرر  مررن  رروام المسرريمين الررذين يمنرروا .. قيادادوررا والدنظيمرراع اإلسررالمي  والررد ا  المسرردديين 
 :وأما الدوى العيماني  الناشه  بعد ةري  األةحاب. بعمومياع مشروع اإلسالم السياسي 

ولكرررن أبررررح ديرررك الدررروى بةسرررب مرررا أثبددررر  , أريدرررع الةريررراع بعرررد أن , فدرررد دعرررددع ديرررك الدررروى واألةرررحاب 
 :اإلندخاباع الدالي  كانع 

, وهرو ةرحب يندشرر فري منردر  الدباهرل ويةمرل فكررا غربيرا ليبراليرا :  ةحب جبور  الدروى اإلشردراكي  : أوال  -
الارررب مررن حةررف وقررد سررير المظرراهراع بعررد فرروح اإلندرراذ يبرردد بوررا ويخرروف الةكومرر  و ( . ييررع أةمررد (وقررد دح مرر  
 . األصولي  

وهررو ةررحب شررديد العررداء لإلسررالميين ينررادي بالةررل : ةررحب الدجمرر  مررن أجررل الثدافرر  والديمدراريرر  :ثانيررا  -
 ( .سعيد سعدي) وقد ودح م  . اإلسدهصالي لوم 

 .دبنع الررح الديمدراري( .لويحا ةنون) ودح مد   :  الةحب الشيو ي : ثالثا -
قررد سررةدع أقرروى األةررحاب السياسرري  , دبررين أن الجورر  اإلسررالمي  لإلندرراذ , بيديرر  ومرر  انصرررام اإلندخابرراع ال

وأن األةررحاب العيمانيرر  ةديثررر  , ( ةرررحب جبورر  الدةريررر الرررورني! ) وهرررو ةررحب السررير  , العيمانيرر  فرري الجحاهررر 
 .الدشكيل لم دةصل إال  يى الفداع 

خررالم وبرردأ  نا, ودولرع بررذلك جبورر  اإلندرراذ معظررم بيردياع الجحاهررر  صرررها فرري خدمر  النرراس  بررروح ريبرر  واى
وهررو اإلندخابرراع . ممررا رفرر  فرري أسرروم الجبورر  شررعبيا وأهيوررا لينصررر الدررالي , افددررددوا الجحاهررر منررذ  وررود روييرر  

وبرردا أن , ودمخررض الرردور األول فيوررا  ررن فرروح الجبورر  بأغيبيرر  سرراةد  مررن دورهررا األول (.  البرلمانيرر )الدشررريعي  
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الدي دأهيوا لدشركيل الةكومر  منفررد  ,لشور الثاني من الدور  اإلكمالي  من األغيبي  الساةد  ذلك سيمكنوا خالل ا
 !! و الدرشأ بذلك لرهاس  الدول  , 

وأ ينررع الرردول الصررييبي  الكبرررى  ررن اسرردعدادها .. وضررربع نررواقيس الخرررر فرري مشررارق األرض ومااربوررا  
الرررهيس الفرنسرري فرري , (فرانسرروا ميدررران)بررل صرررح . سررير مررن الوصررول لي نليدرردخل لدررر  الرريررق  يررى اإلسررالميي

وكران الةرل الوةيرد . أن فرنسا  يى اسدعداد ليددخل العسركري ليةييولر  دون وصرول اإلسرالميين ليسرير  , ةينوا 
أماموم هو إةدا  إندالب  سكري مد وم من قبرل الاررب والسريما فرنسرا لدرر  الرريرق  يرى اإلسرالميين مرن أن 

 .جحاهر يصيوا لةكم ال
وا دديررع . ليدررولى ريسرر  الدولرر  ( مةمررد بوضررياف )وجرراء العسرركر بجنرررال سررابق هررو . وةصررل اإلندررالب  

وفرردأ النظررام العسرركري الررذي , وقمعررع المظرراهراع بررالعنف , قيرراداع الجبورر  اإلسررالمي  لإلندرراذ وأود ررع السررجون 
العديد من السجون الصرةراوي   لعشرراع  فدأ, اسدولى  يى السير  وسةق الديمدراري  بد م من الارب المنافق 

وبدايررر  , وكررران هرررذا سررربب بدايررر  اإلندفاضررر  الجواديررر  المعاصرررر  فررري الجحاهرررر.. يالف المعدديرررين مرررن اإلسرررالميين 
فصرل كبرد ذلرك البيرد الةبيررب إلرى اآلن حهراء ربر  مييرون ضرةي  مررن . لفصرل دمروي فيورا لرم دندر  ذيولرر  إلرى اآلن 

ليندضروا معورم  يرى ندراه  , فرنسرا والاررب براالندالبيين الرذين خررروا لورم ود مروهم  ورةبع. المسيمين األبرياء 
وقرد كدبرع فري دفاصريل هرذه األةردا  كدابرا فير  دفصريل  نورا (. ] ديمدرارير  ) هذه الكذب  الكبررى الدري يسرمونوا 

 [.اصيل لمن أراد اسدحاد  في الدف(  5441 -5494شواددي في أةدا  الجواد في الجحاهر ) بعنوان 
وقد فاح بدأييد شعبي كاسرأ فري اإلندخابراع الرهاسري  , (  بد العحيح بودفييد  ) ويرأس الجحاهر ةاليا الرهيس 

) وقررد بنرراه  يررى مشررروع قررانون . معدمرردا  يررى مشررروع مصررالة  ورنيرر  دبنرراه إلنورراء إرهاصرراع ديررك األةرردا  , 
 . لمسيةين الذين يسيمون أنفسوم ليسيراع الذي ررة  سيف  والذي يدضي بالعفو  ن ا( الوهام المدني 

. دحايردا فري روابرورا مر  أمريكرا , في  ود بودفييد  , ودشود الجحاهر الدي  رفع بروابروا المدين  م  فرنسا 
ةي  يعين بروش رضراه برين الةرين واآلخرر  رن , الدي ا دبردوا من الةيفاء المفضيين لديوا في مكافة  اإلرهاب 

ن كانع ةرددوا قرد . دصفي  الدياراع األصولي  وةصارها سياساع بودفييد  في  وما دحال أةدا  الجحاهر مسدمر  واى
خفع بعد الدضاء  يى الجما راع المسرية  الدري انةررف كثيرر منورا  رن جراد  الصرواب بفعرل اخدرراق المخرابراع 

وأسررأل ا  أن يدرريض .لوررا ووقعررع فرري اسرردوداف األبريرراء ممررا أفدرردها شررعبيدوا وأوردهررا دروب الوحيمرر  و الدشرررذم 
 .إن   يى ذلك قدير .لوذا البيد الةبيب أمر رشد يعح في  أهل را د  ويذل في  أهل معصيد  

 
 :المغرب   (13)

ن قامررع بينومررا  القرراع الدعرراون ودبررادل المنرراف  بررين ةررين ويخررر  . ظيررع مررراكش مسررددي   ررن العثمررانيين واى
وبعررد اةرردالل فرنسررا الجحاهررر سررن  . اهررل الدرررن العشرررين وكررذلك بديررع مناهضرر  ألرمرراع أسرربانيا والبرداررال ةدررى أو 

دوجوع بأنظارها نةو المارب األقصى الذي كانع دةكمر  دولر  األشرراف العيرويين ( م5995)ودونس ( م5910)
" االدفرراق الررودي" وأمررا فرنسرا فدررد  دردع مرر  إنجيدررا . وفري نفررس الوقرع كانررع أسربانيا درمرر  فري اةرردالل الربالد . 

 .الذي أداح لوا موافد  بريرانيا  يى اةدالل المارب األقصى( م5402)سن  
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كمرا ددررر إررالق يرد أسربانيا , ددرر إقام  نظام دولي خام فري رنجر  ( م5401)وفي مؤدمر الجحير  سن  
وجورع , فري الشرمال " الريرف" يرى منردر   ءوبينما نجةع أسربانيا فري االسرديال. وفرنسا لب  نفوذها في المارب 

فاةديررع . مدابررل إرررالق فرنسررا يررد إنجيدرررا ليعمررل فرري مصررر ( م5401) يررى المارررب األقصررى سررن  فرنسررا ةميرر  
 (.م5455/هر5144)ثم اسدولع  يى مدين  فاس سن  , " وجد "مديندي الدار البيضاء و

ولمررا . أرغمررع فرنسررا السرريران  بررد الةفرريظ  يررى دوقيرر  معاهررد  الةمايرر   يررى الرربالد ( م5454)وفرري سررن  
اندوع بدوقي  معاهد  ددسريم الماررب إلرى منرددرين , نيا  يى ذلك جرع مفاوضاع بينوا وبين فرنسا اةدجع أسبا

 .بينما  دظل رنج  منرد  دولي , واألخرى ألسبانيا , إةداهما لفرنسا : منفصيين
الجنرررال "ثرم  ميررع فرنسررا  يررى مةررو شخصرري  المارررب العربير  اإلسررالمي  بفضررل جوررود ممثيوررا فرري المارررب 

والرذي سرمأ ليموراجرين , المدريم العرام الرذي جمر  فري يرده السريران السياسري  والعسركري  واإلدارير  والمالير  " ليودي
واندلعع ةركع الجواد والمداوم  الورني   يى إثرر ذلرك فدامرع ثرور  . الفرنسيين باالسديران في المارب األقصى

 .فدمعدوا فرنسا بوةشي  وقسو , ما لبثع أن اندشرع في المنارق المجاور  ( م5454)في فاس سن  
" ليودي" لكن , ثم قامع ثور  أخرى من قبل قباهل البربر وسكان الشاوي  وضرب الثوار الةصار ةول فاس 

فشال الةصار  .اسدخدم المدفعي  في ضرب الثوار واى
  ثررم دركررحع المداومرر  فرري منردرر  األريررس المدوسررر ونجررأ الثرروار فرري االسررديالء  يررى مررراكش وأغررادير سررن

 .لكن الفرنسيين قمعوا الثور  واسدولوا  يى المديندين وأمنوا المواصالع بين فاس ومكناس والربار , ( م5454)
 (.م5412) ندهذ ا دصم الثوار بالجبال وةددوا االسددالل بوا ةدى  ام 

ددي  وظيرع مسر( م5445)أما  رن المداومر  الورنير  فري منردر  الريرف فدرد قادهرا  برد الكرريم الخررابي سرن  
 (.م5441)ةدى سن  

 يرى األسربان ودمكنروا مرن هرحيمدوم وقدرل قاهردهم " إغررين"و " أبرران"وقد اندصر الثروار فري  رد  معرارك مثرر 
الشوير  الدي هحم فيوا الخرابي جيوش خمس دول أوربي  من الفرنسيين واألسبان ومن  راونوم " أنوال"في معرك  

 .ماريشاالع  1جنرال و500جنود فيوم حهاء وقدل اآلالف منوم وأسر  شر  يالف من ال, 
فةكرررم الشرررريع  اإلسرررالمي  وأرسرررل الشررررر  والدضرررا  " أميرررر الريرررف"وبويررر  الخررررابي مرررن قبرررل الثررروار ليكرررون  

وأدركع فرنسا خررر اندصراراع الخررابي فدردخيع . والفدواء يعيمون الناس دينوم في قراهم المدناثر  وسر الجبال 
وضرررب الريررران , الدررواع الفرنسرري  بمسررا د  البةريرر  األسررباني  فرري هحيمرر  الثرروار ونجةررع , بمسررا د  األسرربان 

ولكرن أ وانر  هربروا بر  فري الرريرق , وه حم الخرابي ونفي إلى فرنسرا !! اإلسباني الدرى والسكان بالااحاع السام  
. رةمرر  واسررع   رةمرر  ا (. م5411)ولجررأ إلررى مصررر ةيرر  ظررل فيوررا هررذا الشرري  البرررل إلررى ةررين وفادرر  سررن  , 

دشكل أول دنظيم سياسري فري الماررب ( م5412)ففي  ام . وم  ذلك اسدمرع المداوم  ضد الفرنسيين واألسبان 
واحدادع الةركررر  " الةرررحب الرررورني " ثرررم دأسرررس .مرررن أجرررل دةريرررر الررربالد" كديررر  العمرررل الرررورني الماربيررر  " باسرررم 

سرن  " ةرحب االسرددالل " كمرا دأسرس . ثروار ومسرا ددوم الورني  اشدعاال بدولي مةمد بن يوسرف الةكرم ودأييرده لي
خرب السيران مةمد ( م5421)وفي سن  , واندلعع ةرك  المداوم  في كل أرجاء المارب ( م5420/هر5119)
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األمرر الرذي ألورب ةمراس الثروار . بن يوسف في رنج  خرب  ةماسي  رالب فيورا بالةرير  والسرياد  ووةرد  الربالد
 ( .م5411)م  السيران ةدى نال المارب اسددالل  ووةدد  سن  الذين ظيوا يدعاونون 

وكررران فر ونرررا ظالمرررا , مرررد  روييررر  , ثرررم ةكرررم الماررررب بعرررد ذلرررك الميرررك الةسرررن الثررراني برررن مةمرررد الخرررامس 
فددرل كررل مرن نراوأه مررن كرل ادجراه ومشررب مررن اإلسرالميين وةدرى الشرريو يين ومرا بينومرا مررن , وديكدرادورا راغير  

سرررجون  الشررروير  المر بررر  بالسرررجناء الرررذين قضرررى الكثيررررون مرررنوم دةرررع سررريار الجالديرررن وأجورررح  ومرررأل . األفكرررار 
و سي   ميك  بربد  كثيفر  مرن , كما أةار الميك نفس  بأجوح  أمني  كثير  ومجرم  ! الدعذيب المسدورد  من أوربا 

ود المالهك  آلدم  يير  السرالم  يماء السيران وفدواء الدصر من الماارب  الذين يركعون ويسجدون ل  بد وى سج
واشدورع المارب في  وده بالفدر . بل اسدورد الميك  يماء السيران من أصداع الدنيا من بالد العرب والعجم ! 

وكران , والبرال  والفساد واندشار المخدراع والد ار  والمجرون واالنةرالل االجدمرا ي فري كثيرر مرن ربدراع النراس 
( بريجيرع براردو ) شراهير والفاسردين المعرروفين ةدرى قيرل أن الممثير  الفرنسري  الشروير  الميك في رييع  الحنرا  الم

الشرري   بررد ) كمررا كرران يسررمي   -( الخنفرروس )كمررا ةرراح الميررك ! ذكرررع خبررر لياليوررا الةمررراء معرر  فرري مررذكرادوا 
ا يمروع أكثرر شرعب  مرن فيم!!  يى  د  جواهح من دور األحياء العالمي  كميك لألناق   -رةم  ا  ( الةميد كشك

ويرمرري شررباب  بأنفسرروم فرري بررراثن المرروع فرري مراكررب الوجررر  غيررر الشررر ي  بةثررا  ررن العمررل فرري , الفاقرر  والعرروح 
إلرى السياسري  , ولكن صةو  إسالمي  مدعدد  المشارب من الصروفي  إلرى السريفي  إلرى الجوادير  ! . شوار  أوربا 

 .يك العنع والبرش والدضييق بةسب جدي  مواجودوا ل  والقع من الم, وقفع لذلك الفساد بالمرصاد 
ةير  دخيرع . نسرخ   فنر   رن أبير  ( مةمد السرادس ) ليخيف  الميك الةالي ,  4004ثم هيك الميك سن   

المارررب فرري فيررك أمريكررا أيضررا كايرهررا وصررارع أجوررح  أمنوررا كديبرر  فرري الوجمرر  األمريكيرر  لةرررب المسرريمين فيمررا 
 :أسأل ا  ل  وألمثال  من فرا ن  بالد المسيمين د و  سيدنا نوح  يي  السالم  . رف بمكافة  اإلرهاب 

 يَن َدينارا ِ ر  َن الأَكا ض  م  َرأ َِاج را  *   َ   َوَقاَل ناوم  َربِّ ال َتَذرأ َعلَى األأ وا إ الن  َباَدَك َوال َيل دا لهوا ع  مأ ياض  ها َك إ نأ َتَذرأ إ نن

 .( 41 / 41 :نوح)  َكفنارا  
  

 :موريتانيا  (18)

ددرر  جنرروب المميكرر  الماربيرر  الةاليرر  وقررد دخيوررا اإلسررالم بعررد فرردأ العرررب بررالد المارررب أواخررر الدرررن األول 
وكانع هذه المنرد  ددب  الدول الماربي  مثل دول  الموةردين ودولر  ( شندير)وأريدوا  يى المنرد  اسم , الوجري 

 . الةفصيين ودول  السعديين والدول  العيوي 
ثررم دالهررم , دعرضررع المنردرر  لارراراع البردارراليين الررذين أسسرروا بوررا مراكررح لدجررار  الصررم  والررذهب والرقيررق 

 .األسبان بعد قرنين ثم دالهم الفرنسيون فالوولنديون
أرسررريع فرنسرررا ةميررر  الةررردالل الررربالد أقنررر  قاهررردها األمرررراء المةييرررين بريرررب الةمايررر  ( م5405)وفررري سرررن  

خضعع البالد جميعوا لالةدالل الفرنسي الرذي  –المميك  الماربي  ةاليا  –يع فرنسا مراكش ولما اةد, الفرنسي  
 (.موريدانيا) أريق  ييوا اسم 
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وادبرر  الفرنسرريون سياسرر  الدفرقرر  بررين المسرريمين البرريض والحنرروج وةرراربوا اليارر  العربيرر  وةرراولوا نشررر الثدافررر  
مرالبر  ( م5412)واسردمرع ةدرى  رام , (م5409)دفجررع  رام لكن ةرك  الجواد المداومر  لالةردالل . الفرنسي  

 .باالسددالل
ةررحب منظمررر  )و ( ةرررحب االدةرراد الررورني) , ثررم دشرركل ةحبرران أساسرريان دصرررديا لالسرردعمار الفرنسرري همررا ٍ 

وأخيررا , ثرم انشرق  يرى نفسر  ( ةرحب الدفراهم الموريدراني)هرو ( م5429)ثم اندمجا في ةحب واةد سن  ( الشباب 
 .الذي دبنى قضي  الدةرير واالسددالل( ةحب الدجم  الموريداني) دةع اسم ( م5419)د سن  ثم االدةا

أصررردر لورررم دسررردورا قبيدررر  موريدانيرررا  مرغمررر  وأصررربةع بمددضررراه  ضررروا فررري الجامعررر  ( ديجرررول)وفررري  ورررد 
د داده فررراح ةرررحب الدجمررر  الموريدررراني فررري االندخابررراع وشررركل رهيسررر  المخدرررار ولررر( م5414)وفررري سرررن  . الفرنسرري  

 .الوحار  وأصبأ الةحب الةاكم في البالد
وفرري سررن  ( .ةررحب النوضرر ) ثرم نشررأ ةررحب جديررد يررد و إلررى االسررددالل الدررام  و االنضرمام إلررى المارررب هررو 

أةرحع موريدانيا اسدداللوا وأصبةع  ضروا فري األمرم المدةرد  كمرا قبيرع  ضروا فري الجامعر  العربير  ( م5410)
 ( .م5411)سن  

قام اندالب في موريدانيا بح ام  مةمد السالك ولكن  لرم يسردمر فري الةكرم ررويال فدرد , ( م5419)وفي سن  
ثررم لةددرر   ررد  اندالبرراع أدع إلررى  رردم اسررددرار أةرروال الرربالد خصوصررا بعررد دعرضرروا , أررراح اندررالب يخررر برر  

 (.السناال)لمشكالع اقدصادي  وسياسي  م  جاردوا 
معاوير  ولرد سريدي أةمرد )منرذ نةرو  شررين سرن  إلرى الررهيس الةرالي ويل األمر أخيرا  بر اندرالب  سركري 

ولكن الدفح  الجديد  . و أوصيوا لدعر األحماع والفدر والفساد , فةكم البالد ةكما  سكريا اسدخباراديا ( . الراي  
سرراهيل  بيوماسري  ةدرى وصرل األمرر بر  إلقامر   القراع د, الدي أةدثوا هذا الراغوع هي االنفداح  يى أمريكا واى

 !وافددأ سفار  ليعدو الصويوني في نواكشور العاصم  , كامي  م  دل أبيب 
ومراحال يجرثم  يرى , وقد قامع  يير   رد  اندفاضراع شرعبي  واندالبراع  سركري  قمعورا كيورا بالةديرد والنرار  

 . صدور المسيمين في موريدانيا قبة  ا  وأهيك  وأمثال  من فرا ن  بالد المسيمين 
  

 : يتريا ار   (21)
ولكررن الررذي , لرريس دةررع يرردي اآلن مررا يكفينرري مررن المعيومرراع لكدابرر  ميخررم واف  ررن هررذا اإلقيرريم المسرريم 

وقرررد ذاق , منرررذ حمرررن بعيرررد , (الةبشررر  ) أنورررا كانرررع دخضررر  لالةررردالل اإلثيررروبي , أذكرررره مرررن معيومرررادي العامررر  
ع فيوررا منررذ  شررراع السررنين ثرروراع وقامرر, صررنوف العررذاب ( السرري  يهرريال سرر) المسرريمون فرري  وررد إمبرارورهررا 

ولكررن , ثررم ةصررل اندررالب شرريو ي فرري إثيوبيررا . جواديرر  ليرردخيم مررن ةكررم األةبرراش ودةصرريل االسررددالل  ررنوم 
 . اريدريا بديع دعاني نفس البالء دةع ةكموم واسدمرع الثوراع الجوادي  المسية  

باراع المخديف  كياناع ثوري  وسياسي  ددوم ثم دسييع المنظماع الدنصيري  إلى إثيوبيا وأنشأع أجوح  اإلسدخ
وقررد القررى الثرروار . وددادررل األةبرراش , درالررب أيضررا باسررددالل إثيوبيررا ,  يررى  داهررد  يمانيرر  ويسرراري  ونصررراني  

ولكرن الةكرم يل فيورا إلرى . إلى أن دةدق اسدداللوا , اإلردريون مخديف أشكال الد م من البالد واألنظم  العربي  
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وادبرر  سياسرر  , فديررب ظوررر المجررن ليعرررب ودنكررر لعروبرر  إريدريررا  بررل و إلسررالميدوا ( ياسرري أفررورقي أس) المررد و 
و دةكمر  , انفداح  يى الارب و يى إسراهيل الدي كثفع ةضورها في البةر األةمر مدابل سواةل الةررم المكري 

وفرري إريدريررا , هررذه المررر   ودرراب  المجاهرردون المسرريمون قدررالوم ولكررن ضررد ةكومرر  بالدهررم,! بمضرريق برراب المنرردب 
ةدرى صرارع قضري  , لر  والعروحاليوم  دد من المنظماع اإلسرالمي  المسرية  العامير  فري ظرروف صرعب  مرن العح 

وةسربنا ا  , شب  منسي  من العرب والمسريمين فيمرا دعير  المنظمراع الدنصريري  والموسراد اإلسرراهييي فيورا فسرادا 
 .  ونعم الوكيل 

  

 :يبوتي الصومال  وج -(22) (21)

وقرد هراجرع إليوررا .ودةدرل موقعرا اسردراديجيا يعررف برالدرن اإلفريدري فري مدابير  سرواةل الريمن وجحيرر  العررب 
وكانررع  يررى  القرر  دجاريرر  بررالعرب منررذ  صررور مررا قبررل  . منررذ أحمنرر  سررةيد  قباهررل العرررب واخديرررع باألفارقرر  

هاجرع قباهل  ربي  في الدرن الرابر  الوجرري إلرى ثم و , واسدمرع هذه العالقاع , وبعد ظوور اإلسالم . اإلسالم 
واخردير العرررب , ع معورا اإلسرالم والةضرار  العربير شررقي إفريدير  وأسسرع مردنا دجارير  مثرل مدديشرو و برراو  وندير

ثرررم , بسرركان السرررواةل مرررن قباهررل البررراندو فامدحجرررع الررردماء ودكررون الشرررعب السرررواةيي الرررذي يرردكيم الياررر  السررراةيي  
ولمرررا اسرررددر (. م5249)لالسررردعمار البردارررالي بعرررد اكدشررراف رريرررق رأس الرجررراء الصرررالأ سرررن  خضرررعع المنردررر  

دمكنروا مرن إلةراق ( م5191)ففري سرن  , العثمانيون في  دن أغاروا  يرى البرداراليين بمسرا د  العناصرر العربير  
 .مدديشو بالدول  العثماني 

دمكن ( م5149)ا إلى ساةل إفريدي  الشرقي سن  في   مان أرسيع أسروال بةري( دول  اليعارب  )ولما قامع 
 .من بسر سياد  العمانيين  يى البالد باسدثناء مسدعمر  موحنبيق

برل , ( م5911)فري يرد السريران سرعيد برن سريران سرن  ( ميبسر  ) وفي  ود دول  بوسعيد العماني  سردرع 
 .إن  ندل  اصمد  من مسدر إلى حنجبار

, كمرا دردخيع فرنسرا , أسر  البوسعيديين ددخيع بريرانيا في شرؤون الصرومال ونظرا لديام الصراع بين أفراد 
 .وبريرانيا و إثيوبيا وكينيا لد م نفوذهم في البالد

, ثرم دمكنررع فرنسرا مررن وضر  يرردها  يرى منردرر  قريبرر  مرن مضرريق براب المنرردب  رفرع بالصررومال الفرنسرري 
يراليا  يى ثالث   رفع برالصومال اإليرالي  وكذلك إنجيدرا  يى منرد  أخرى  رفع بالصومال البريراني  .واى

ثررم انرردلعع الةركرر  الورنيرر  الصررومالي  أواخررر الدرررن الداسرر   شررر وأرغمررع بريرانيررا  يررى إخررالء المنررارق 
 .الداخيي  من الصومال البريراني

دةديررق ثررم دعاظمررع ةركرر  المداومرر  ضررد الفرنسرريين والبريرررانيين واإليررراليين مرالبرر  باسررددالل الصررومال و 
 .وةدد 

( م5414)بعرد صردور قررار هيهر  األمرم المدةرد  سرن  ( م5410)وقد دةدق دةريرر الصرومال اإليررالي سرن  
جمووري  )كما دةدق دةرير الصومال البريراني في نفس العام ثم ادةد اإلقييمان في جمووري  واةد   رفع باسم 
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ودسررمى باسررم , ( م5411)ددالل إال فرري  ررام أمررا الصررومال الفرنسرري فيررم يةرررح االسرر( م5410)سررن  ( الصررومال
 (.جووري  جيبودي)

 .والدةدع الدولدان بالجامع  العربي  
, ولكنر  لمرا هيرك أواخرر الثمانينيراع, ( مةمرد سرياد برري ) قد ةكم الصومال لفدر  رويي  راغوع  نيد هرو 

ممرررا أدررراح المجرررال مريررر  . دفدررع الصرررومال فررري صرررراع قبيررري نظرررا لدجرررذر الصرررراع الدبيررري فيورررا ودعدررده ودشرررابك  
ولكنورا سرر ان مرا غاصرع فري , فرسع البوارج األمريكي   يى شروار  الصرومال , الدسعينياع ليددخل األمريكي 

ففررروا , وبرردأع نررذر فيدنررام صررومالي  ديرروح أمررام األمريكرران , ودصرردع لوررا الدباهررل والمجاهرردون , رمالوررا وأوةالوررا 
صررومال مدفددررا فرري ةالرر  اسررددرار ةرررج ينرردل  فيرر  الددررال بررين الفينرر   يررى  جررل ال ييرروون  يررى شرريء ومررل حال ال

 .واألخرى 
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 :أحوال بعض دول  العالم اإلسالمي: ثانيا 
 :تركيا  .1

 ( : 1833 -1824) حكم مص فم كمال أتاتورك لتركيا 
, في  أةد يجحم أن هذه الرجل ةكم دركيا وةده ةكما مريدا ال يناح   , يكاد المدداب  لداري  مصرفى كمال 

 . ةكما دكدادوريا يدوم  يى السةق و اإلباد  والدماء واألشالء
ثرم , فدد أ ين الجمووري  بعرد مرؤامر  ةاكورا مر  أصرةاب  وكران يررى وجروب اقردالع سريرر  الردين مرن دركيرا 
اقرب ألاى الخالف  وأقر قانونا يدضري ا دبرار كرل معارضر  ليجموورير   وكرل ميرل إلرى السريران المخيروع خيانر  يع

 . ييوا بالموع

لاراء , دددم بمشروع إلااء الخالف  وررد الخييف  ( م5442)مارس سن  ( 1)وفي  وفصل الدين  ن الدولر  واى
لارراء المرردارس الدينيرر  ليةررل مكانورررا , المةرراكم الدينيرر  العديدرر  وقوانينوررا ليةررل مةيوررا مةررراكم وقرروانين  صررري   واى

 .مدارس ةكومي   يماني 

يوا خارج البالدوفي اليوم الثاني أصد  .ر أمرا بررد الخييف  وجمي  األمراء واألميراع من دركيا ورةه

الدرري كانررع رمررح الكفررر فرري  –ففرررض الدبعرر  . بعررد أن دخيررم مررن خصرروم  واصررل درردميره لإلسررالم والرربالد 
 .فنصب لوم المشانق في ميادين المدن, فعارضوا األدراك  –نظر األدراك 

فاسررردد ى الخبرررراء ليضرررعوا الدررروانين الجناهيررر  والمدنيررر  والدجاريررر  , األوروبيررر  ثرررم اسررردورد الدررروانين الوضرررعي  
 .المأخوذ  من الدوانين اإليرالي  والسويسري   واأللماني  

ثررم ألاررى الةررروف العربيرر  الدرري يكدررب بوررا األدررراك والدرري كدررب بوررا الدرررا  اإلسررالمي كيرر  مررن فدرر  وةرردي  
وةررددوا يومررا .األةرف الالدينيرر  ةدررى يفصرريوم نواهيررا  ررن ديررنوم ودررراثوم وأرغموررم  يررى الكدابرر  برر.ودفسررير ودرراري  

 .ودجريد جنسي  وررد من البالد وسجن , ليعاقب بعده كل من لم يددن الةروف الالديني  من ةرمان وظيف  

نشأ وأ, ..وقرر المساوا  بين الرجال والنساء في جمي  الةدوق والواجباع والمواري  , ثم من  دعدد الحوجاع 
ومنرر  الةجرراب وأخرررج المرررأ  مررن , ومرردارس لدعيرريم الرررقم الشرررقي والاربرري , مرردارس الفنررون ليشررباب والشرراباع 
 ...وشج  الةفالع الراقص , وأنشأ المسارح المخدير  , بيدوا وأدخيوا في مناصب الدول  
 .  في كل مكانونصب دماثيي. إلى مدةفين  –ومسجد الفادأ , أيا صوفيا  –ةول المسجدين العظيمين 

وسررم  مررر  أذان , وألررحموم دررالو  الدرررين الكررريم باليارر  الدركيرر  ال بالعربيرر  , ألررحم النرراس األذان باليارر  الدركيرر  
 .الفجر من مسجد مجاور فأمر بودم المهذن 

وجعررل يرروم األةررد . وألاررى  يررد الفرررر واألضررةى. أدخررل الددررويم الجريجرروري الاربرري مةررل الددررويم الوجررري
 . ومن الةجاب, من  الة  . األسبو ي  بدل الجمع العري  

 .وخالص  الدول لدد كان يةكم وكأن  ليس في دركيا أةد

فكرل مةاولر  لدردميري هري مةاولر  لدردمير , أنرا رهدورا الدري ددرنفس بورا , أنا دركيا ودركيا هي أنا : كان يدول
 .دركيا
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لردةكم خمسر  قررون مددالير  أراض  –رفعورا  الرذي –وهكذا اسدمر يدمر دركيا ويمسأ  ن وجووا هرذا الردين 
وواصل دردميره لكرل األ مرد  الدري أقريم  ييورا صررح هرذه الدولر  المسريم  الشرام  إلرى أن , ال دايب  نوا الشمس 

 .أصبةع دركيا في ذيل قافي  الرقيق في كل مناةي الةيا 
ولكنرر   5410ثررم سررن  . 5442وقررد قامررع ضررد أدررادورك  ررد  ثرروراع أهومررا ثررور  الصرروفي  الندشرربندي  سررن  

, برالررق السريمي  والررد و  يوةركرر  سرعيد النرور سرر, كمررا قاومر  الصروفيون مررن الرريدر  الديجانير  . قمعورم بدسرو  
 .ثم دفرد في الةكم . فدمعوم أيضا 

 .ثم أصيب أدادورك بمرض الكبد بسبب الخمر وضعفع ذاكرد  وأصيب باألمراض الجنسي  المخديف  
ليوصي ل  برهاس  الجمووري  الدركي  كما ( لورين )وع اسدد ى أدادورك السفير البريراني وفي أثناء مرض الم

 !!!.سبق 
وكان يصيأ صياةا يخدرق شرفاع . ويةد  األدراك  ن العذاب الذي كان يعاني من  أثناء مرض  العجب

 .في الدسرنريني ( دول  باغج )الدصر الذي يديم في  
وفي نوفمبر سن  , وأوصى أن ال يصيى  يي  صال  الجناح  ,  أسنان    وسدرع,  وأصبأ جيدا  يى  ظم 

 .رةل أدادورك من الدنيا ميعونا في السماء واألرض ( م5419)
واندوك الشعاهر وةول المساجد إلى , وداس الديم , وةرم األخالق , ومحق األسر  , بعد أن دمر دركيا اإلسالم 

 .. مخاحن ليةبوب
إن أدادورك قد اقدن  بأن كفاة  يجب أن يوج  إلى الدين وكان يعددد من صاره أن ال  : )يدول  رفان أوركا

وكان في يخر  وده يرف  قبضد  , إن قو  العدل واإلراد  ددايبان  يى قو  اإلل  : وكان يدول, ةاج  إلى ا  
 (ويشير إلى السماء ساخرا موددا

 ( .122-120م) ن كداب الذخاهر 
 (م2114 -1833)تركيا بعد أتاتورك 

 
فعرض  يرى إنجاحادر  . وكانرع أ مالر  مةرر أنظرار الاررب , ماع أدادورك بعرد أن خيرف دركيرا فدررا بيدعرا  .5

فرررا درف بإسرررراهيل سررررن  . الددميريررر  بالنواجرررذ وجررريء بناهبررر   صرررمع إينونرررو ليصررربأ رهيسرررا ليجمووريررر  
 .وبدأع أمريكا بحرع الدوا د العسكري  فيوا , ( م5429)

فرأجبروا  صرمع إينونرو  يرى إنشراء . ب أن يسبر غرور الدجربر  الكمالير  فري الشرعب الدركري ثم أراد الار  .4
, وكيف  بدشكيل الةحب المعارض والةحب الرديمدراري ( جالل بايار) فاخدار إينونو , األةحاب السياسي  

 . وكان يسا د جالل بيار  دنان مندريس فأصبأ  دنان قرب الرةى في الةحب

وصارع دةع النفروذ , واندشرع فيوا الدوا د األمريكي  5410ف شمال األريسي سن  ثم دخيع دركيا ةي .1
 األمريكي واليوودي
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ويشرراء ا  أن دةصررل فرري هررذه الفدررر  ةادثرر   جيبرر  لعرردنان منرردريس فبينمررا كرران ذاع مررر  يركررب ررراهر   .2
يردن اإلسرالم إلرى فعاهرد منردريس ربر  إلن أنجيدنري أل , دوقف أةد مةركادوا وأ ين الربان ةال  الخررر 

 .واةدرقع الراهر  وكان الشخم الوةيد الذي نجا منوا هو مندريس. دركيا 

اإلندخابراع ببرنرام   جيرب دوقعررع لر  كرل الدراسراع األمريكيرر  ( م5410)دخرل الةرحب الرديمدراري سررن   .1
 .الفشل المريق

واى رراد  إنشرراء , راك بررالة  والسررماح لألدرر, كرران البرنررام  ال يدضررمن أكثررر مررن  ررود  األذان باليارر  العربيرر  
لااء ددخل الدول  في لباس المرأ  , وددريس الدين بالمدارس   .واى

وقد بنى د ايدر  االندخابير   يرى أسراس العرود  الددريجير  إلرى اإلسرالم كمصردر أساسري لدرو  الشرعب الدركري 
 .المددين

الةررحب الررديمدراري بثالثماهرر  وفرراح , سرردر ةررحب أدررادورك إلررى اثنررين وثالثررين ناهبررا , كانررع النديجرر  مذهيرر  
, وكانررع دهشرر  اليووديرر  العالميرر  الماسرروني   ظيمرر  ةررين اكدسررأ منرردريس خييفرر  أدررادورك , وثمانيرر   شررر مدعرردا 

 .لدد اندصر  دنان مندريس بد ايد  الديني : ويوموا صاح إينونو قاهال
وشررع لدروه ينفرد و روده , ليجموورير  وجرالل بايرار رهيسرا . ودسيم  دنان مندريس مداليد الةكم رهيسا ليوحراء 

 .الدي بذلوا ليشعب أثناء  ميي  اإلندخاباع
وقرردم ليشرعب هديرر  , واسردجاب منردريس لمرالررب الشرعب فعدررد أول جيسر  بمجيررس الروحراء فري غررر  رمضران 

 (.األذان بالعربي  وةري  اليبس وةري  الددريس الدين و بدأ بدعمير المساجد: ) الشور الكريم
, وسرمأ بدعيريم اليار  العربير  , ناهبرا ( 42)وهبر نواب ةحب أدادورك إلى ( م5412)دخاباع  ام وجاءع ان

نشراء  شرر  يالف مسرجد  وأنشرأ اثنرين و شررين معوردا , وقراء  الدرين وددريس  في جمي  المدارس ةدى الثانوير  واى
كدرررب درررد و إلرررى الدمسرررك وسرررمأ بإصررردار مجرررالع و , فررري األناضرررول لدخرررري  الو ررراظ والخربررراء وأسرررادذ  الررردين 

وأخيررى المسرراجد الدرري كانررع الةكومرر  السررابد  دسرردعميوا مخرراحن ليةبرروب وأ ادهررا , باإلسررالم والسررير  يررى هديرر  
 .أماكن ليعباد 

وفررض الرقابر   يرى األدوير  والبضراه  الدري دصرن  فري إسرراهيل , وددارب منردريس مر  العررب ضرد إسرراهيل 
 .ألف مدرس  لدةفيظ الدرين ( 41)وفدأ , ( م5411)وررد السفير اإلسراهييي سن  

فدام الجنررال , وةركع أمريكا والدول الاربي  الماسوني  في الجيش , دةركع اليوودي  العالمي  ضد مندريس 
 .وةسن بيكثاني , باندالب وشنق  دنان مندريس وفرين حورلو ( م5410)سن  (  لجمال جو رس) الماسوني 

لدرررد كررران السررربب المباشرررر الرررذي قررراد منررردريس إلرررى ةبرررل المشرررند  : وهينوكدرررب الصرررةفي اليورررودي سرررامي كررر
ثررم ضرررب , سياسررد  الداضرري  بالددررارب مرر  العررالم اإلسررالمي والجفرراء والفدررور الدرردريجي فرري  القدنررا مرر  إسررراهيل 

 .ةحب العدال  

يسرر  وكرران ره, أجريررع اندخابرراع مررر  أخرررى ربررأ فيوررا ةررحب العدالرر  بأغيبيرر  سرراةد  ( م5411)فرري سررن   -5
برل هحمدنري جما ر  النرور اإلسرالمي  الصروفي  ... أنا لم يوحمني ديميريرل : وقال إينونو, سييمان ديميريل 

  .أدباع الشي  سعيد نورسي . 
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( 14)مدعدا  وضا ف ديميريل مدارس األهمر  إلرى ( 210)مدعدا من ( 411)وةصل ةحب العدال   يى 
واشردرك . ليعررب وفدررع  القادر  مر  إسرراهيل وددررب ومدارس دةفريظ الدررين إلرى اثندري  شرر ألرف مدرسر 

بالمظاهر  اإلسالمي  ضد إسراهيل في الربار فدةركع أمريكا ومن وراهوا اليوودي  العالمي  وةركع الجريش 
 .ولكن لم يعدم بسبب أن  ماسوني, وجاء اإلندالب العسكري الذي نةي في  ديميريل  ن الةكم 

% ( 10 -% 24)باألضررعاف إلررى أن نسررب  الدضررخم بياررع , بعررد يرروم و دررحداد الررديون  يررى دركيررا يومررا  -4
وفرررررري سررررررن  , مييررررررار دوالر ( 45( )م5410)والررررررديون كانررررررع سررررررن  %( 40)والبرالرررررر   4م5410)سررررررن  

 (.مييار( 51)أصبةع ( م5414)
اردفعع ( م5490)مراع وفي سن  ( 9)واسدسيمع الةكوم  ليبنك الدولي وخفضع قيم  اليير  الدركي  إلى 

 .أ يى نسب  في العالم %( 10)ب  الربا إلى نس
( نجررم الرردين أربكرران ) الررذي كرران يدرروده الرردكدور ( م5414)ظوررر ةررحب السررالم  الررورني اإلسررالمي سررن   -1

ووقررف , والدررف كثيررر مررن الشررباب الدركرري ةررول هررذا الةررحب , الةاصررل  يررى دكدرروراه مررن جامعرر  ألمانيرر  
رالررب بررالخروج مررن ةيرررف األريسرري ودةريررر دركيررا مرررن ف, الةررحب ضررد الارررب الصررييبي بح امررر  أمريكررا 

, واليوود و ارض انضمام دركيا إلى السوق األوروبي  المشدرك  , ووقف ضد إسراهيل , الدوا د األمريكي  
كمرررا أرسررريع الةكومررر  جيشرررا , ورالرررب بإرسرررال كداهرررب مرررن الجررريش الدركررري لمسرررا د  المجاهررردين األفاررران 

 .يةارب م  أمريكا في كوريا 

وشررارك فرري الةكررم مرر  ةررحب , دخررل المعركرر  اإلندخابيرر  وفرراح برراثنين وأربعررين مدعرردا ( م5414)سررن   وفرري -2
وشررر أربكران أن يكرون هررو الناهرب لررهيس الروحراء وأن يكرون لر  ثمانير  مررن , الشرعب الرذي يرأسر  أجاويرد 
 .الوحراء في الةكوم  الدركي 

, اك مررن فدررك الدبارصرر  اليونررانيين النصررارى وفرري هررذه السررن  غررحع دركيررا قبرررم لةمايرر  المسرريمين األدررر  -1
 .ولعب أربكان دورا موما في قرار الددخل 

ففررردأ أبررروب الةررر  ليشرررعب فبيررر   ررردد الةجررراج , وبررردأ الةرررحب يةررراول إ ررراد  دربيررر  األدرررراك  يرررى اإلسرررالم  -1
رغررم أن  رردد السرركان كران حهرراء خمسررين مييررون . وهررذا رقرم خيررالي بالنسررب  لمررا سربق, ألرف سررنويا ( 510)

, مدرسرر  إل ررداد األهمرر  والخربرراء ( 1000)مركررح ليدعيرريم فرري الدرررى و ( 1000)وافدرردأ الةررحب ! نسررم  
, والدةق بمدارس األهم  والخرباء ما يدررب مرن مراهدي ألرف رالرب, ووض  خر  إلنشاء جامع  إسالمي  

جرررراء  درررود الرررحواج ةسرررب , ورالرررب الةرررحب بجعرررل العريررر  الرسرررمي  يررروم الجمعررر  بررردل األةرررد  الشرررريع  واى
 .وسيرر الةحب  يى اإلدةاد العام لريب  دركيا . وبدعييم الدرين واليا  العربي  في المدارس 

وةررق العيرم اإلسرراهييي ورالرب ,  مل الةحب مظاهر  دةع شعار يوم إنداذ الددس ( م1/4/5490)وفي 
ي وأقررام كنعرران إيفرررين وهنررا ةركررع أمريكررا الجرريش الدركرر. بإقامرر  دولرر  إسررالمي  وةكررم الشررريع  اإلسررالمي  

 ( . 54/4/5490)باإلندالب األمريكي في 
أن هنراك مخراوف مدحايرد  مرن ةكرم إسرالمي وبصرور  ددعرارض , كما صررح بعرض المسرؤولين األمرريكيين 

فراالندالب الدركري أندرذ , الرذي أرسرى د راهم الدولر  العيمانير  فري دركيرا ( أدرادورك ) م  خر الح يم الدركي 
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ومدح و اينبرغر إفرين , ول من دول   يماني  إلى دول  دةكموا الدداليد الديني  اإلسالمي  دركيا من أن ددة
 .وحمرد  وأ روا دركيا سبعماه  وثالث  مييون دوالر

, إكييررل مررن الحهررور  يررى قبررر أدررادوركوا ددررل إفرررين أربكرران ورجررال ةررحب السررالم  وافدرردأ  وررده بوضرر  
 . ام أدادورك هو( 5495)وا دبر إيفرين وةكومد   ام 

 .ومن  الةجاب( اسكا ري)من  إفرين الميدةين من البداء في الجامعاع خاص  أكاديمي  
مثررل نجررم الرردين أربكرران ح رريم ةررحب السررالم  الررورني هررو وثالثررون مررن ( م5495)إبريررل سررن  ( 42)فرري  -1

أمرا الجرراهم , م وقد قرأ المد ي العام العسركري الهةر  اإلدورا, أ ضاء الةحب أمام مةكم   رفي   سكري  
 :الدي جاءع في الهة  اإلدوام فوي

العمل  يى اسدبدال مبادئ الدول  الدانوني  واالجدما ي  و اإلقدصادي  والسياسي  بمبادئ ددوم    .أ 
 . يى أساس اإلسالم 

قيام  دد من المنظماع الشبابي  والرالبي  والعمالي  والموني  والمرخص  والمردبر  سرا بالةحب    .ب 
 .مل  يى دربيق الشريع  اإلسالمي  في دركياوالدي دع

سنةرم ), (مةمد قاهدنا )ومن هذه الودافاع , اجدما اع الةحب وهدافاع دكشف أهداف     .ج 
ونَ )  .ومن الفداد , ( األصنام ونديم دول  اإلسالمي  ِ را ما الأَكا اولَو َك ها َِأ ا  َزَل هللان مأ ب َما أَنأ كا  َوَمنأ لَمأ َيحأ

 . (22:الماهد )( 

درديدهم لذكر ا  في اجدما ادوم ودذكيرهم األم  بأنوا ةاربع خالل داريخوا من أجل اإلسالم   .د 
 .ال من أجل أشخام أو أبرال 

صراره  يى فدأ مسجد أيا صوفيا. هر   .إصرار أربكان  يى افدداح مدارس دعييم الدرين في كل قري  واى
وخدم ةديث  بأن دركيا اليوم , دبدال الدوانين هاجم معاهد  لوحان ودايير الةروف العربي  واس . و

 .جمووري  ميةد  
وقد ريبع النياب   .رالب الةحب بأن دكون الجمع  يوم العري  الرسمي  وأن يكون الحواج شر يا . ح

خوان    . اما(  11 -52)العام  بسجن أربكان واى
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 :تركيا بعد حكم اتنقالب العسكري 

ثرم نجرأ فري . كر بإ اد  الديمدراري  واندخب دورغوع أوحال لرهاس  الروحراء في مري  الدسعيناع  قبل  العس
 . اندخاباع رهاس  الجمووري  وةدق إصالةاع إقدصادي  مشوود  

وةراح  يرى أ يرى األصرواع إذ , ( ةرحب الرفراه ) خاض ةحب السرالم  اإلندخابراع دةرع اسرم  5441وفي 
ودعررض لضراور دولير  . واسديم أربكان رهاس  الروحراء ,  فدامع الدنيا, من األصواع % 44ةصل لوةده نسب  

وةكمرع , ولرم يررض العسركر والعيمرانيون  نر  مر  ذلرك , اضرر دةدوا لدوقي   ردد مرن المعاهرداع مر  إسرراهيل 
 . يي  المةكم  الدسدوري  بةل الةحب ومنع  وكبار و اوني  من محاول  السياس  وةل ةحب الرفاه 

سالميين من بدايرا الرفراه وغيررهم لدشركيل ةرحب يدبنرى خررا  يمانيرا إسرالميا  اد بعض اإل 4001وفي سن  
الرذي كران مرن دالميرذ أربكران وكران واليرا لبيدير  ( رجب ريب أردوغران ), معددال جدا جدا في نظر الارب بدياد  

عدال  والدنمي  ةحب ال)الذي ةمل اسم وفاح الةحب . وكان رجال ذاه  الصيع مشدورا بنحاهد  وخدماد , اسدانبول 
وشركيوا ةكومر  . فرض  العيمانيون لينديج  وا درفرع أوربرا بنحاهدورا , !! من األصواع باالندخاباع %( 11)بر ( 

ولكن يشود لوا أنوا . وددوم بدناحالع شر ي  ومبدهي  كثير  , ما دحال ددعرض ليضار واالبدحاح من أمريكا والارب 
ولم دسمأ لألمريكان بالمرور بررا إلرى , خدماع العسكري  المريوب  منوا اسدعصع  يى األمريكان ولم دددم كل ال

قياسررا بمررا فعيرر  خونرر  الةكررام العرررب أثنرراء وبعررد اةرردالل ( نسرربيا ) وكرران موقفررا مشرررفا , شررمال العررراق مررن دركيررا 
و يجرب أن . فشري  ودشود دركيرا دجاذبرا اجدما يرا وسياسريا كبيررا برين اإلسرالمي  المدأصري  والعيمانير  المد. العراق 

نذكر هنا أن الةكوم  الةالير  ددردم ألمريكرا خردماع كبيرر  فري مجراالع مكافةر  اإلرهراب ومررارد  الجوراديين مرن 
 . أدراك وغيرهم مما جعل دركيا هدفا لعميياع بعض الدنظيماع الجوادي  

 
 :باكستان  .2

وقد دخل اإلسالم فري . مييون نسم  520دد  باكسدان في شب  الدار  الوندي  ويبي  دعداد سكانوا اليوم حهاء 
واسردراع العباسريون اسردرداد النفروذ اإلسرالمي بالونرد خرالل العصرر العباسري , الوند إبان  صر الخالف  األموير  

كمررا شررودع الونررد قيررام دول إسررالمي  مدداليرر  مثررل الدولرر  الاحنويرر  الدرري . األول بعررد ثررور  الونرردوس ضررد المسرريمين
وبررذل جوررودا جبررار  , الاحنرروي أن يدوسرر  فرري شررب  الدررار  الونديرر   يررى ةسرراب الونرردوس اسرردراع مؤسسرروا مةمررود

كما ديدوا دول أخرى مثل دول  الماول الدي أةرحع شور  , دابعدوا بعد ذلك الدول  الاوري  من أجل نشر اإلسالم 
 .دي  و م اإلسالم وةكم ثيثي الدار  الون. كبير  في الفن والعمار  اإلسالمي  والدجار   

 .وفي أواخر  ود الدول  الماولي  دعرضع البالد لياحو األجنبي من قبل البردااليين والفرنسيين واإلنجييح
( . هرر5004)وأسس اإلنجييح شرك  الوند الشرقي  البريراني  منذ مرير  الدررن السرادس  شرر المريالدي سرن  

 .اإلنجييح لبعض أقاليم الوند فناهضع النفوذ البرداالي في الوند وفدةع المجال أمام اةدالل 
ودمثرل رد الفعرل فرري ظورور ةركراع إسرالمي  دنرراهض , ادبر  اإلنجييرح سياسر  إثرار  الونرردوس ضرد المسريمين 

 يرررى إثرررر ذلرررك ( الونرررد مسررردعمر  بريرانيررر  )وأ ينررروا أن , لكرررن اإلنجييرررح قمعررروا الثررروار بوةشررري  وقسرررو  , بريرانيرررا 
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ثررم بررردأ الديررار اإلسررالمي ينشررر  يرررى يررد بعررض العيمررراء . اومرر  الورنيرر  انرردلعع ةركرراع الجورراد اإلسرررالمي  والمد
والمفكرررين مررن أمثررال مةمررد إقبررال ومررن السياسرريين مثررل مةمررد  يررى جنرراح  اليررذين ورررالبوا بدةريررر المسرريمين فرري 

 ( .دكا)الذي أنشأ جامع  إسالمي  في ( ةحب الرابر  اإلسالمي )دأسس ( هر5142)وفي سن  , الوند 
كمررا قررام مةمررد  يرري , بمناهضرر  االةرردالل البريررراني سرريميا ( غانرردي)ةرررب العالميرر  األولررى قررام وخررالل ال

 .جناح بد و  إسالمي  دد و إلى العنف من أجل دةرير البالد بدال من سياس  غاندي المسالم 
يمين قرر ح ماء المسيمين بدياد  مةمد  يي جناح المرالبر  بنظرام ادةرادي يمرنأ المسر( هر5121)وفي سن  

 .رفض  ةحب المؤدمر الوندي بح ام  غانديف, في الوند ةكما ذاديا 
بدياد  مةمد إقبال بدأسريس دولر  إسرالمي  فري الونرد برهاسر  ( الرابر  إسالمي ) رالبع ( هر5124)وفي سن  

 .مةمد  يي جناح
ريرق  ييورا أ ين مةمد  يي جناح دمسرك  بدأسريس دولر  إسرالمي  منفصري  فري الونرد أ( هر5111)وفي سن  
 (.باكسدان)ألول مر  اسم 

صمد المسيمون خاللوا وظيوا مدمسركين بمررالبوم , ديع ذلك فدر  صرا اع دموي  بين المسيمين والوندوس 
 .وا درفع بدول  باكسدان في نفس العام( 5421() هر5111)ةدى وافدع بريرانيا  يى اسددالل الوند سن  
ومررا لبثررع حوجدرر  وأسرررد  أن , وهررو مررن أصررل إسررما ييي بررارني  .ويعددررد أن جنرراح كرران  مرريال لبريرانيررا 

 . دنصرع وقد أقام الباكسدان  يى أصول  إنكييحي  دسدوريا وسياسيا 
وكران مةمرد  يري جنراح أول ( هر5111)انضمع باكسدان إلى هيه  األمم المدةد  في مندصف شوال سن   

ولكرن , ام الدين الذي أ ين دربيق الشرريع  اإلسرالمي  نظ( الخوجا)خيف  ( هر5111)وبعد وفاد  سن  . رهيس لوا 
 .ذلك لم يربق 

وضرررر  أول دسرررردور لباكسرررردان  يررررى أسررررس الدشررررريعاع اإلنكييحيرررر  المدناقضرررر  جميرررر  ( هررررر5111)وفرررري سررررن  
, ( كرادشي)وكانع  اصمدوا مدين  , ( جمووري  دسدوري )وبمددضاه أصبةع . ودفصيال م  الشريع  اإلسالمي  

 (.مةمد أيوب خان)رهاس  الجمووري  ثم دناحل  نوا ليداهد العسكري ( ندر ميرحاإسك) ودولى 
وهحمررع .وقعررع الةرررب بررين الونررد وباكسرردان ةررول إقيرريم كشررمير ذي الاالبيرر  المسرريم  ( هررر5191)وفرري سررن  

 (.هر5194)سن  ( الجنرال يةي خان)األخير  فدناحل أيوب خان  ن رهاس  الجمووري  لداهد الجيش 
الرذي ( مجيرب الررةمن)برهاس  ( ةحب  وامي)أجريع االندخاباع وفاح فيوا ( م 5415هر 5140)  وفي سن

باكسررردان ) و برررر هرررذا الصرررراع  رررن صرررراع أ نرررف برررين ( ذو الفدرررار  يررري بودرررو)بديررراد  ( ةرررحب الشرررعب) رررارض 
امررع الةرررب أ ينررع باكسرردان الشرررقي  اسرردداللوا فد( 5414هررر 5145)وفرري سررن  ( باكسرردان الاربيرر )و ( الشرررقي 

بعررد , األهييرر  الدرري اندوررع بررإ الن رهرريس ةررحب الشررعب ذو الفدررار  يرري بودررو رهيسررا لجمووريرر  باكسرردان الاربيرر  
 (.بناالديش)انفصال باكسدان الشرقي  الدي دكونع بوا دول  

 يى ةكم ذو الفدار  يي بودو الرذي ( الجنرال ضياء الةق)قام اندالب  سكري بدياد  ( هر5141)وفي سن  
 . دم فيما بعد أ
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وخضرررعع , وقررردم خرردماع كبيررر  ليمجاهررردين األفارران , و مررل  ضررياء الةرررق  يررى دةكرريم الشرررريع  درردريجيا 
ولكن المرالب األمريكي  وددخيوا في شؤون الباكسدان واألفاان كانرع كبيرر  , باكسدان في  وده لينفوذ األمريكي 

فاغدالدر  أمريكرا . ير قنا اد  الدومي  و ارفد  اإلسرالمي  فدد كان الرجل دةع دأث, ولم ينفذها ضياء الةق كييا , 
بإشررراف السررفار  األمريكيرر  ثررم  رراد . دنفيررذ العمييرر  ( وابنرر  مردضررى بودررو , ابندرر  بنظيررر بودررو )ودولررع أسررر  بودررو 

 ثم خسرع االندخاباع أمام ةحب جديد. رهيس  وحراء باكسدان( بنظير بودو)الةكم إلى ةحب الشعب الذي ددرأس  
ورغرم أن الباكسردان خضرعع كييرا ليسياسراع األمريكير  ( . نرواح شرريف )ودح م  ( الرابر  اإلسالمي  ) نشأ باسم 

إال أن أمريكررا كانررع دةدرراج لةرراكم  سرركري  ميررل وقرروي ينفررذ سياسررادوا فرري باكسرردان , فرري  وررد بنظيررر وشررريف 
( برويررح مشرررف ) أوصررل الجنرررال ,  سرركري  يررى نررواح شررريف  الندررالبفردبررع . وأفاانسرردان بشرركل ديكدررادوري 

 .ومنذ ذلك الوقع دةكم أمريكا باكسدان ةكما شب  مباشر . 5441ليسير  سن  
وا دمدع أمريكا  يي  بشركل كيري فري , قام مشرف بالموم  الرهيسي  الدي جاء من أجيوا  4005وفي سن   

) هردي وسرر يسريا فري مذبةر  مرو ر   ومجا, والباكسردانيين , ودصرفي  المجاهردين العررب . إسدار نظرام رالبران 
 ( .المشكي  والةل والفريض  المدعين  –باكسدان مشرف  –راج  الدفاصيل في كداب 

ثم أجرى مسرةي  أخرى جاء بوا , ! ثم أجرى مشرف اندخاباع صوري  محور   ين بوا نفس  رهيسا دسدوريا 
 !!واشدرك اإلسالميون في هذه المسرةي  , ببعض األةحاب ليبرلمان 

وسر ذهول و جح من دياراع , يداب  مشرف اليوم خدماد  الجييي  ألمريكا في اجدثا  اإلسالم من باكسدان 
فدد أ ين مشرف . رغم قودوم وكثردوم , العيماء واإلسالميين الذين ضرب غالبيدوم فال  الدعود أو  مى البصير  

وما درحال باكسردان دعريش . يا وماسأ اإلسالم منوا يوم دولي  السير  أن قدود  هو أدادورك مةرم الخالف  في درك
 . وا  المسدعان , دبعاع هذا المخرر 

 
 :إيران  .3

إيران كيم  مشدد  من اسم الشعوب اآلري  الدي هاجرع إلى اإلقييم الواق  شرق العراق وةدى الةدود الاربير  
 .لبالد الدركسدان في العصور الدديم 

" دولر  اإليييخرانين" وقرد أقرام المارول . ى هذا اإلقييم في العصر اإلسرالمي ي" بالد فارس" وقد أريدع كيم  
الدري يعرد قيامورا بداير  ( هرر401)في إيران الدي ظيع دةكم معظم أقاليموا ةدى قيام الدول  الصفوي  الشيعي  سن  

 .لداري  إيران الةدي 
د البالد ويديم دول   يى المذهب وكان مؤسس هذه الدول  هو الشاه إسما يل الصفوي الذي اسدراع أن يوة

 .الشيعي االثني  شري
واندوررى األمررر بوحيمرر  الصررفويين فرري , وقررد دخيررع الدولرر  الصررفوي  فرري صررراع مرر  الدولرر  العثمانيرر  السررني  

 (.هر410)سن  " جالديران"معرك  
. يعثمرانيين ومن أشور ةكام الدول  الصفوي  روماسب ابن الشاه إسرما يل الرذي رفرض اال درراف بالدبعير  ل

 (.هر425)فةاربوه ودخيوا باداد ثم دبريح  اصم  الصفويين سن  
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وبعد مود  خيف  ابن  الشاه  باس الكبير الذي شود ةكم  ددخل بريرانيا في شؤون إيران ونجأ في اسدرداد 
 .ام صارع قا د  دجاري  ه" بندر  باس" كما أسس مدين   رفع باسم  هي . باداد و دبريح من العثمانيين 

الررذي ( هررر5524)سررن  " نررادر شرراه" ولمررا ضررعفع الدولرر  الصررفوي  ارددررى  رررش إيررران قاهررد مررن قرروادهم هررو 
كمررا دوسرر  شرررقا . وررررد الررروس مررن بعررض المرردن إيررران الدرري اسرردولوا  ييوررا مررن قبررل , اندصررر  يررى العثمررانيين 

 . "دهيي"ةدى بخارى وأفاانسدان وهاجم دول  الماول في الوند وخرب  اصمدوم 
اسردديع الكثيرر مرن األقراليم  رن إيرران كربالد األفاران وجورجيرا وسريررع روسريا ( هرر5511)وبعد مددي  سن  

(. هرر5541)وظرل الةرال كرذلك ةدرى قيرام الدولر  الداجارير  سرن  .  يى دركسردان وةيرع الفوضرى والدالقرل برإيران 
 .ء  يى الفدن وأ اد وةد  إيرانالذي اسدراع الدضا" أقا مةمد خان" ومؤسس هذه الدول  في إيران هو 

إذا اسردولى , صرارع إيرران ميردانا ليصرراع الردولي برين فرنسرا وروسريا وبريرانيرا " فردأ شراه" وفي  ود خيفر  
كمرا اسردولع  يرى , كما ةصيع بريرانيا  يرى امديراحاع دجارير  , الروس  يى بعض األقاليم الشمالي  من إيران 

 .إلى الوندبعض األراضي في شرق إيران وضمدوا 
و ادبرر  خيفرر  الشرراه مظوررر الرردين ,جرررى اقدبرراس بعررض مظرراهر الةضررار  األوروبيرر  " ناصررر شرراه"وفرري  وررد 
وبفعرل ضرار المعارضر  الورنير  أصردر دسردورا . سياسر  األخرذ بالةضرار  األوروبير  ( هر5152)الذي دولى سن  

 (.هر5142)ليبالد سن  
ان ميدانا ليصراع الدولي بين ألمانيا ودركيرا مرن جور  وروسريا ولما قامع الةرب العالمي  األولى أصبةع إير 

نجيدرا من جور  ثانير   وبعرد اندوراء الةررب  دردع معاهرد  برين إيرران وبريرانيرا ا درفرع فيورا األخيرر  باسرددالل . واى
 . إيران 

و دةرررع إيررران , براندالب  سركري " رضرا بويروي " قرام أةرد الضربار وهرو ( 5444 /هرر 5120)وفري سرن  
 . من الروس والبريرانيين 

فأدخرل الرنظم الاربير  "  الداريرب" فادجر  إلرى سياسر  , و سار رضا بويوي  يى نو  كمرا أدرادورك فري دركيرا 
 (.هر5112)وأسس جامع  روران سن  , الةديث  كما ألاى االمدياحاع األجنبي  

دررآمر الةيفررراء أدى إلررى هجررروم  لكرررن. ولمررا قامررع الةررررب العالميرر  الثانيررر  الدررحم رضرررا بويرروي موقرررف الةيرراد 
وخيفر  مةمرد ( 5421 /هر 5111)ودم خي  رضا بويوي سن  , روسي إنجييحي دؤيده الوالياع المدةد   يى إيران 

 .رضا بويوي
وقدم الةيفاء مدابل ذلك مسرا داع اقدصرادي  و سركري  , أ ين مةمد رضا بويوي الةرب  يى دول المةور 

 .وصار الشاه شرريوم في منرد  الخيي  . نفوذ األمريكي والبريراني دماما ثم دخيع إيران في ال. إلى إيران
لكررن فرري سررن  . الشرريو ي إلةرردا  المدا ررب فرري وجرر  الشرراه " ةررحب درروده"وبعررد الةرررب دعرراون الررروس مرر  

انسرةب الرروس بمددضراها مرن شرمال ( هر5111)دةسنع العالقاع م  روسيا ودم دوقي  معاهد  سن  ( هر5111)
 .إيران 
كمرا ةصريع  يرى امديراحاع دجارير  , ما بريرانيا فدد ةصيع  يى امدياحاع الدنديب  ن البدرول في إيرران أ

, لرواء  المعارضر  ضرد الشراه واإلنجييرح ( مةمرد مصردق ) ورفر  (. هرر5111)لإليرانيين وفرق ادفاقير   دردع سرن  
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ونجرأ فري , دي وأسرند إلير  رهاسر  الروحراء واسدعان الشاه بالجنرال حاهر. وأقر المجيس النيابي دأميم صنا   النفر 
 .وقبض  يى مةمد مصدق وةكم  يي  باإل دام, إخماد الةرك  الورني  

ذاع " كمرا قمر  ةركر  فرداهيان إسرالم, ونجأ الشاه في قمع  , الشيو ي لواء المعارض  " ةحب دوده " ةمل 
" انضرمع إيرران إلرى ( هرر5111)ي سرن  وف. وولدع أةحاب معارض   ديد  , الدوج  السياسي اإلسالمي الشيعي 

 .فأثار ذلك االدةاد السوفيدي, الموالي ليارب وخصوصا الوالياع المدةد  " ةيف باداد
, فرألاى اإلقرراع , ةاول الشاه دةع هذه الظروف الديرام باإلصرالةاع السياسري  واالجدما ير  واالقدصرادي  

ونشرررر الثدافررر   ,  رررن رريرررق مشررراركدوم فررري األربررراح و مرررل  يرررى اسدرضررراء العمرررال , وأصررردر قرررانون اإلندخابررراع 
 .الاربي  في البالد

أةد رجرال الردين الشريع  دح مورا ( الخميني ) وم  ذلك احدادع المعارض  الورني  واإلسالمي  الدي اسدراع 
يرام بالنظام الميكري وأ ينرع ق" الخميني"بح ام  ( 5414 /هر 5149)وهكذا أراةع الثور  اإلسالمي  الشيعي  سن  

 .وما دحال دةكم إيران إلى اليوم . الجمووري  اإلسالمي  في إيران
  

 :أفغانستان  .4
و دةدها إيران غربا وبالد , ودةير بوا باكسدان شرقا وجنوبا " كابول"و اصمدوا , ودد  في قيب وسر يسيا 

 .دركسدان الاربي  شماال
دور هررررام فرررري الدرررراري  والةضررررار  , وي وكرررران لوررررذا اإلقيرررريم الررررذي ا دنررررق سرررركان  اإلسررررالم فرررري العصررررر األمرررر

كما دعددع لااد  من  ربي  ودركي  , وقد  رب بدعدد  ناصر سكان  من  رب ودرك وفرس وماول . اإلسالمي  
 . األفااني " لا  البشدو"وفارسي  فضال  ن 

كمرا . ي  وقد دأسس بوا  د  دول إسالمي  في العصر العباسي منورا الدولر  السراماني  و الراهرير  و الصرفار 
 .قامع الدول  الاحنوي  بوذا اإلقييم ونجةع في نشر اإلسالم في كثير من أقاليم بالد الوند

وقررد شررودع فرري  ورردهم احدهررارا " الديمرروريين" ووقعررع دةررع ةكررم , ثررم دعرضررع أفاانسرردان لياررحو الماررولي 
اسردراع أن " أةمرد خران"اران وهرو لكرن أةرد الدراد  األف, ثرم اجداةدورا الدولر  الصرفوي  . ةضاريا و مرانيا وفكريرا 

الدولر  "وقرد  رفرع هرذه الدولر  ألول مرر  فري الدراري  باسرم ( . هرر5511)ينفصل  نوا ويؤسس ةكما مسددال سرن  
 . اصم  لوا" قندهار"الدي كانع " األفااني 

"  يررى  وامدررد نفرروذ دولدرر  إلررى الونررد بعررد االندصررار" كررابول"نديررع العاصررم  إلررى " ديمررور شرراه"وفرري  وررد ابنرر  
 ".باني بع " في معرك  "  المورادا 

 .ونجأ السي  في الوند في اندحاع الكثير من واليادوا الوندي , بوفا  ديمور شاه ضعفع الدول  األفااني  
شب الصراع بين أفرراد األسرر  الةاكمر  ( هر5401)الذي خيف والده ديمور شاه سن  " حمان شاه " وفي  ود 

فاصردم باإلنجييح في الونرد لرذلك درآمروا  يير  وأيردوا أخراه , ولد  بعد أن صفا الجو ل  وةاول اسدرداد أمجاد د, 
دوسررع " وفرري  وررده شررب الصررراع بررين أفررراد األسررر  الةرراكم ةدررى ظفررر. مةمررود شرراه الررذي دررولى الةكررم برردال منرر  

 . أةد من خيفاه  دون أن ييدب بالشاه أو الميك ال هو وال" أمير كابول " بالةكم ولدب نفس  بيدب " مةمد 
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لكرن (. هرر5411)ثم دنافسع بريرانيا وروسيا لالسديالء  يى أفاانسدان ونجةع بريرانيا فري اةداللورا سرن  
وأرغموم  يى اال دراف بسيادد   يرى ( هر5411)إلى الةكم أداةع ل  ررد اإلنجييح سن  " دوسع مةمد "  ود  
 .بالده

وفي  ورده ةاولرع بريرانيرا بسرر نفوذهرا " شير  يي " ن  دوفي دوسع مةمد وخيف  اب( هر5490)وفي سن  
برين شرير  يري وبريرانيرا ( هرر5441)وقامع الةرب األفااني  الثاني  سن  , فاسدعان بالروس "  يى بالد األفاان 

 .الدي اندوع بوحيمد  ووقوع بالده فريس  االةدالل البريراني 
عع ضررد اإلنجييررح فرري  وررد  بررد الرررةمن ةفيررد دوسررع لكررن ةركرراع الجورراد ومداومرر  الدباهررل األفاانيرر  انرردل

الدرري كرران مررن أهررم ( هررر5141)ودرردخيع روسرريا فرري الصررراع الررذي اندوررى بعدررد معاهررد  بررسرربورج سررن  , مةمررد 
 .شروروا اال دراف باسددالل أفاانسدان واةدرام سياددوا

فاندلعع الةرب األفااني  , أخرى  اد النفوذ البريراني إلى أفاانسدان مر  " أمان ا  خان " وفي  ود خيف  
ودمكن األفاان من هحيم  اإلنجييح هحيم  منكر  واضرروهم إلى (  5445 -هر 5114)الثالث  بين الررفين سن  

 .اال دراف باسدداللوم مر  أخرى
جررع مةاولر  االدجراه نةرو العيمنر  واألخرذ برالنظم الاربير   يرى رريدر  مصررفى . وفي  ود أمان ا  خران 

ودنراحل أمران ا  خران  رن الةكرم ألخير   ناير  . فانردلعع الثرور  الشرعبي  اإلسرالمي  بديراد  العيمراء . أدرادورك كما 
 يى كابول وأ ين نفس  ميكا  ءفي االسديال" باج  السدا " ونجأ أةد قراع الررق ويسمى , ( هر5129)ا   ام 

 ".ةبيب ا  غاحي"  يى بالد األفاان باسم 
ابررن  رم الميرك المخيرروع إلرى الربالد واسرردولى  يرى السرير  وأ يررن نفسر  ميكررا ( مةمررد نرادر شراه )و راد الداهرد 
 (.هر5115)وفي  وده دأسس الةحب الديمدراري ذي الميول الشيو ي  سن  .  يى أفاانسدان 

و ةرراول إنشرراء نظررام دسرردوري ونشررر , فررنوض بررالجيش " مةمررد ظرراهر شرراه " وبعررد وفادرر  دررولى ابنرر  الميررك 
ووثررق  القادرر  بالرردول اإلسررالمي  وادبرر  سياسرراع االنفدرراح  يررى الارررب وكرران كثيررر الدررردد  يررى إيراليررا , يرريم الدع

 .ودول أوربا 
وةرراول  الشرريو يون قيررب نظررام , ودعرراظم الخرررر الروسرري , وبرردأ الدنررافس الروسرري األمريكرري فرري أفاانسرردان 

ألاررى ( هررر5141)نجةرروا فرري الديررام برراندالب سررن  ابررن  ررم الميررك و ( مةمررد داوود) الةكررم مدعرراونين مرر  السررردار 
 !.وةكم البالد برريد  دموي  بالا  الدسو  فددل يالف الناس. الميكي  وأ ين قيام الجمووري 

مةمررد نررور " بح امرر  ( م 5490 /هررر 5149)ثررم نجررأ الشرريو يون فرري إةرردا  اندررالب  سرركري جديررد سررن  
ثررم خرردم برر   وأ دمرر  رميررا , ولرردا مررن أبنرراء داوود أمررام  ينيرر   44وأ رردم ! فددررل يالف النرراس خررالل أيررام  ". دراقرري

 .ثم نو  دراقي نو  الشيو ي  الةمراء ! فذاق داوود ما أذاق الناس من الدور والددل !!! بالرصام 
ودرردخل , فانرردلعع المداومرر  وةركرراع الجورراد الدرري ادخررذع ررراب  الجورراد اإلسررالمي ضررد الةكومرر  الشرريو ي  

" فدررام السرروفيع بإ رررداد اندررالب يخررر بح امررر  , " المسررأل  األفاانيررر  " ي  والواليرراع المدةرررد  فرري االدةرراد السرروفييد
 . م 5414المؤحر بالدواع السوفييدي  الدي ددخيع مباشر  في  ميي  غحو مكشوف  سن  " بابراك كارمل
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مرر  الررروس هحيمرر  ممررا أدى لوحي. وانريدررع أةررحاب المجاهرردين دواجرر  روسرريا وديدررع د مررا إسررالميا و الميررا 
وكانرررع هرررحيمدوم فررري أفاانسررردان إيرررذانا بانويرررار اإلدةررراد السررروفييدي ودفككررر  . 5494منكرررر  فانسرررةب الرررروس سرررن  
 . ودفكك ةيف وارسو العالمي 

 5440ثررم  دمكررن المجاهرردون مررن إسرردار الةكررم الشرريو ي خصوصررا بعررد انويررار اإلدةرراد السرروفييدي سررن   
 . وسدور الشيو ي  العالمي  وحوالوا

-5444)لكررن فدنرر  الصررراع بررين الفصرراهل المخديفرر  مررن المجاهرردين أوقرر  الرربالد فرري ةررروب أهييرر  مررابين 
وراح ضرةي  . واإلسالمي  و يى رأسوا باكسردان والسرعودي  , بددبير من أمريكا وبعض الدول األوربي  , ( 5441

 . ألف مسيم فيوم خير  المجاهدين  20هذه الةرب حهاء 
ودمكنع من إقام  إمرار  , بح ام  المال مةمد  مر .  5441بان في قندهار أواخر سن  ثم ولدع ةرك  رال

وصرارع أفاانسردان ميجرأ ليةركرراع . 5441إسرالمي  أ ينرع الةكرم بالشرريع  اإلسررالمي   بعرد دخولورا  كابرل سررن  
وحبرك و الفرسروان ودخل رالبان في صراع مرير م  دةالف أةرحاب الشرمال مرن األ. الجوادي  العربي  واإلسالمي  

 ..وددخيع الدوى الدولي  واإلقييمي  مر  أخرى , و الوحار  الشيع  
يررران   ! إلرى أن غرحع أمريكرا أفاانسرردان بمعاونر  باكسردان والسرعودي  ودول الخيرري  وبعرض الردول األوربير  واى

, المي  المدعرردد  ومررا دررحال الدرروى اإلسرر 4005وأسرردرع إمررار  رالبرران فرري ديسررمبر , بعررد أةرردا  سرربدمبر الشرروير  
 . والرالبان يخوضون غمار الجواد من جديد ضد الدواع األمريكي  وةيفاهوا إلى اآلن 

وسردأدي دفاصريل الةدر  مدعيدر  , ليمؤلرف (  5 -رالبان وأفاانسردان ومعركر  اإلسرالم اليروم ) راج  كداب ) 
 . بوذا الموضوع في الفصول الدادم  إن شاء ا  
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 ( :كستان تر ) دول وس  آسيا  .5

ومررن الارررب قررحوين , فرري أسرريا الوسرررى ودةرردها مررن الشرررق الصررين ومناوليررا( بررالد األدررراك) ددرر  دركسرردان 
يررران, ونوررر أورال وكرران . ومررن الشررمال مناوليررا وسرريبيريا, ومررن الجنرروب الدبررع وكشررمير وباكسرردان وأفاانسرردان واى

" بموجب معاهرداع  ديرد  بردأع بمعاهرد  , لشعبي يدداسموا باالةدالل كل من االدةاد السوفيدي السابق والصين ا
 .م5495في فبراير " سانع بدروسبورغ" واندوع بمعاهد  . م 5194في أغسرس " برشينك

ويعرررف الجررحء الاربرري الررذي كرران يةديرر  االدةرراد السرروفييدي بدركسرردان الاربيرر  ويدررألف مررن خمررس دول دبيرر  
ء الشرررقي الررذي اةديدرر  الصررين الشررعبي  فيعرررف بدركسرردان أمررا الجررح !.مييررون كررم مربرر   1مسرراةدوا مجدمعرر  حهرراء 

 . كم مرب  (  5. 112 110)ودبي  مساةد  حهاء . كما أسماه الصينيون بعد اةدالل  ( سيان  يان  ) الشرقي  
 
 :الغ و الروسي لبالد آسيا الوس م اتسالمية ومراحله  

 

   م499هر أي 119كان الروس أم  وثني  ثم دخيوا النصراني  سن. 
   فررر قساوسرردوا إلررى روسرريا وصرررار (  م 5214 /هررر  911) بعررد فرردأ الدسرررنريني  مررن قبررل العثمررانيين سررن

 .الروس يمثيون الكنيس  الشرقي  و يةميون لواء الصييبي  في يسيا 
   لددار المسيمين وأبعدهم  ن موسكووبدأ ةروب  ضد ا. ميالدي  5290/ هر 991ظور إيفان الثال  سن . 
 الررذي اكدسررأ بررالد الددررار المسرريمين واسرردولى  يررى ةرروض نوررر الفولاررا وفرررض ( إيفرران الرهيررب )ده خيفرر  ةفيرر

 . النصراني   يى الددار فيوا أو الوجر  
   سرررن  وأ يرررن 100فاسررردخفى أهيورررا باإلسرررالم نةرررو . فررررض إيفررران النصرررراني   يرررى برررالد المسررريمين البشررركير

 .أ رى الةرياع الديني    يى  ود الديصر الذي 5401أةفادهم اإلسالم  ام 
  ثم اةدل بالد الدفداس الدي كانرع دابعر  ليعثمرانيين . م 5190/هر 499اندحع إيفان سيبيريا من المسيمين  ام

 . مسدفيدا  من نحا وم م  الشيع  الصفويين في إيران 
  دفدراس الجوراد م وأ ين أهل ال5951ليروس بالسيرر   يى بالد الدفداس  ام ( نادر شاه ) ا درف شاه إيران

سررن  ةدررى خضررعع  511فةرراربوا الررروس . م  5914 -5144ضررد الررروس بديرراد  شررعب الداغسرردان وذلررك 
فدرررر اسرركندر الثرراني . ثررم انريررق الررروس إلررى وسررر يسرريا بعررد أن رأوا صررعوب  االندشررار فرري أوربررا . الدفدرراس 

ع الدواع الديصرري  إلرى م أن وسر يسيا هو مجال الدوس  الروسي وادجو5911/هر5411قيصر روسيا  ام 
 .م5914/ هر 5411وسر يسيا ا دبارا  من 

  اإلمرراراع ), ودرروالى بعررد ذلررك سرردور المرردن و الخانيرراع وهرري م1365/هااا1232 شااقند لااام اةدررل الررروس
 (. الصاير  

  وواجرر  الررروس مداومرر  شررديد  فرري .  م1354خااوار م ثررم . م1353بخااار  ثررم  .م 1363ساامر ند فسرردرع
بعرد مداومر   مرو وباالد التركماانثم سردرع .  م1356مدين  وأةدثوا بوا مذبة  رهيب  سن  , فدكوا ال خو ند
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وأصربةع  م1811التركساتان سانة  وأتام الاروس الساي ر  للام باالد.  م 1354م إلم  1353 نيف  مرن 
 .ةاضن  لإلدار  العسكري  الروسي  الدي ادبعع فيوا سياس  السدار الةديدي وةاولوا دنصير المسيمين 

  كان دةرك الرروس وسردور المسريمين سرريعا  , وذلرك رغرم المداومر  الباسري  نديجر   وامرل  ديرد  أهمورا النرحاع
وكرذلك الدخيرف !. الدومي والفرق  العرقي  بين أكثر من مه   رق وجنس قومي يكونون نسي  المنرد  اإلثنري 

عثمانيرر  فرري اسرردنابول ودرهيوررا و رردم وكررذلك ضررعف الدولرر  ال. ودرردني مسرردوى الدعيرريم والدسررييأ بررين المسرريمين 
 . قدردوا  يى نجد  ليمسيمين كما مر في داريخوا ديك الفدر  

  فرض الروس الدياصر  سياس  البرش وفرضوا الدخيف والجول  يى البالد ليسول اةداللوا . 
  الدري وادسعع ةركراع الدمررد السياسري  ( 5449 -5401)دبع الفوضى في دول  الدياصر  مد  رب  قرن من

م ونديجر  كثرر  الفسراد 5402أسفرع  ن الثور  البيشفي  بعد هحيم  الدياصر  أمام اليابان وانويرار هيبردوم سرن  
 . اإلداري واالقدصادي وسوء اإلدار  في األقاليم 

   مررن ( اليوررودي ) م و رراد لينرين 5451بردأع الثررور  البيشرفي  بةركرر   مالير  فرري مدينرر  بدروغرراد فرري يذار سرن
ودسيم السير  ونرادى األقييراع فري . أيضا ( اليوودي) يةمل مبادئ الشيو ي  الدي نادى بوا ماركس سويسرا 

االدةاد السوفيدي لمسا دد  مدابل إنصاف األ راق واألديران بو رود كاذبر  جذابر  خرم المسريمين بدردر كبيرر 
 .أر من رايان الدياصر  منوا واسدةثوم ةدى انضم كثير من المسيمين إلى ثور  البيشفيك سعيا  منوم ليث

  وسررعى كثيررر مررن رجررال ورغررم برروادر خيانرر  الررروس البيشررفيك ليمسرريمين سرريررع ةالرر  الدشرررذم والدفكررك  يرريوم
الدين المسيمين والعيماء في الوقوف م  البيشفيك والسيراع الروسي  وجروا وراءهم  وام المسيمين إلى الكفر 

 !.والضالل واالةدالل 
  الخرررداع ووجررر  نرررداءاع اسررردعراف ودعاضرررد مررر  المسررريمين وانرررحل وثررراهق وبيانررراع  اسررردمر لينرررين فررري سياسررر

اسدةثع المسيمين العثمانيين واإليررانيين ضرد الدياصرر  وأرفرق ذلرك بربعض السياسراع المنفدةر  مر  المسريمين 
 .مثل دسييم بعض األوقاف واآلثار اإلسالمي  إلداردوم الديني  

 فدرد القرع قوادر  مداومر  شرسر  والسريما فري برالد الدركسردان . ين كرامال  م  ذلك لم يكن انخرداع المسريمين بيينر
 . وأوحبكسدان ووادي فرغان  

  ةصيع ثور  أهيي  إسالمي   ارم  في منرد  األورال وسيبيريا فوحموا الجيش األةمر واسددرع ديك الثور  في
 .م 5449 -5459وادي فرغان  وةاول العثمانيون مسا ددوم واسدمرع ديك المداوم  من 

  بعررد انويررار المداومرر  دبررع الفرقرر  والفسرراد فرري أوسررار كثيررر مررن المسرريمين الدركسرردان و األوحبررك وانضررم كثيررر
مررنوم لألةررحاب والجمعيرراع والمؤسسرر  الشرريو ي  واالشرردراكي  وةرراول كثيررر مررن رجررال الرردين المسرريمين الدوفيررق 

ياسر  دصرفي  المسريمين  يرى  ورد لينرين ثرم بين الشريو ي  واإلسرالم والماركسري  ولرم يةرل هرذا دون ةصرول س
 .سدالين ةدى قضوا  يى من ناصرهم من المسيمين 

   خيف سدالين لينين واسدمرع سياس  البرش الذي صار معينا  السيما بعد اندواء الةرب العالمي  الثاني  الدي
كثير مرن قيراداع المسريمين ووقفع . أبيى بوا المسيمون الراحةون دةع اةدالل االدةاد السوفيدي بالء   ظيما  

 !!.الديني  بصالب  م  االدةاد السوفيدي وموسكو وسدالين ضد األلمان في الةرب الثاني  
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   اسدراع سدالين أن يخدع كثير من الدياداع الديني  اإلسالمي  المنافد  من أ يى ممثيي اإلفداء ووصوال إلرى
شرن سردالين ةررب إبراد   يرى المسريمين فري الدفدراس  وبعرد اندوراء الةررب العالمير . كثير من  وام المسريمين 

ندرررل الماليررين مرررنوم ليمودرروا فررري صرررةراء .مييررون مسررريم  40وجووريرراع وسرررر يسرريا وبيررر  ضرررةاياه أكثررر مرررن 
ثررم اسرردمرع هررذه السياسرر  بعررده فرري  وررود خرودشرروف ثررم خيفرر  !  سرريبيريا الجييديرر  ةدررى أكيرروا جثرر  مودرراهم 

الدةرراد السرروفيدي بفضررل ا  ثررم بفضررل الجورراد األفارراني ووقرروف األمرر  بريجينيررف ومررن دالهررم , ةدررى دفكررك ا
م  5440اإلسالمي  ورييعدوا المجاهد  وقف  الدين والشرف في أفاانسدان وذلك بوحيمدوم واندواء دولدوم سن  

 . و  الةمد .
  وحالع الشيو ي   ودفكك االدةاد السوفيدي( . البروسدريكا) وصل غوربادشوف إلى الةكم بعد ةرك  اإلصالح

وربردوررا روسرريا معوررا بررإدار   سرركري  ودواجررد  سرركري فعيرري السرريما . واسرردديع شرركييا  جمووريرراع وسررر يسرريا 
 .  يى الةدود وخصوصا  في راجيكسدان وأوحبكسدان و دركمانسدان 

  ثم أنش  بإشراف أمريكي رابر  دول وسر يسيا لمداوم  اإلسالم الحاةف من أفاانسدان. 
  وأ دررب ذلررك .  5441و  5442الدفدرراس ذاق الررروس هحيمرر  منكررر   يررى يررد الشيشرران مررا بررين  و يررى جبورر

وديروح . ومرا يرحال الجوراد فيورا جاريرا إلرى اآلن , اسددالل الشيشان ثم اةداللوا مر  أخرى ودوجير أكثر أهيورا 
  دةرع الرمراد أيضرا  فري بوادر انددال الثور  إلى الداغسدان ثرم سراهر الدفدراس لديددري مر  أوار النرار المضرررم

 .منرد  ما وراء النور ووسر يسيا قريبا إن شاء ا  

 
 :وا ب جمهوريات آسيا الوس م والمسلمون بعد تفكك االتحاد السوفيتي  

دكون االدةاد السوفيدي الباهد قبل دفكك  من خمس   شر جمووري  ادةادي  رهيسي  وبي   دد سكان  مجدمعا  
, وكانع نسب   دد السكان المسيمين في   4مييون كم 44وشال مساة  إجمالي  قدرها مييون نسم  ,  491نةو 
 . مييون نسم   11نةو 

والمري   يى نسب  المسيمين في ديك الجموورياع في أسيا الوسرى يندهش من االكدشراف أن أكثرر مرن    
م  الرهيسري  كانرع ةواضرر نصف مساةد  قاهم  أصال   يرى الجمووريراع اإلسرالمي  األصرل , وأن معظرم  واصر

إسررالمي  قبررل ماهرر  سررن  فدررر , وأن ذلررك امدررد ألكثررر مررن ألررف سررن  , فسرربةان ا , ولعررل اإلةصرراهياع الرسررمي  
 . الدالي  دبرح هذا وهي إةصاهياع ذاع دالالع سياسي  و سكري  مسددبيي  بعيد  المدى 

 :(5)مين فيوا هي  يى الشكل الدالي فجموورياع االدةاد السوفيدي الباهد ةسب أهميدوا ونسب  المسي
 ررردد سررركانوا نةرررو . 4مييرررون كرررم 50مسررراةدوا نةرررو .  اصرررمدوا موسررركو  :جمهورياااة روسااايا االتحادياااة :  أوال  

 .من السكان %  41 -50مييون نسم  ونسب  المسيمين فيوا ددراوح ما بين 521
 

 :  وهي ويتبب جمهورية روسيا االتحادية لد  جمهوريات تقب في حو  الفولغا

                                                 
 ( .المسيمين في وسر يسيا أخذع اإلةصاهياع من رسال  ماجسدير مددم  ليجامع  اإلسالمي  المنور   ن أةوال )  (5)
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 % .11مييون نسم  , نسب  المسيمين فيوا  2.1,  دد سكانوا ( أوفا )  اصمدوا :  جمهورية بشكيريا -5
 % .10نسب  المسيمين فيوا .مييون نسم   2.1سكانوا ( قاحان)  اصمدوا " تتارستان"   -4
 % .11نسب  المسيمين   . مييون  5.51(   كشار نس" )  :امورد يفي"  -1
 %14مييون نسب  المسيمين      5,51(  ا اواليوشكار " ) :ماري"  -2
 %.10ألف نسم  نسب  المسيمين    410( ألوينبرغ شكالوف : " ) أورنبرغ"  -1
 %.14مييون نسم   نسب  المسيمين    5.910(   أجنسيك )  :"أدمورت"  -1
 

 : ويبتب جمهورية روسيا االتحادية خمس جمهوريات ذات حكم ذاتي تقب شمال القفقاس وهي 
 %.10نسب  المسيمين . مييون  4.11و دد سكانوا ( مة  قيع )  اصمدوا : داغسدان  -5
 %.11نسب  المسيمين . ألف نسم   110نالجيك )  اصمدوا: بيكار  يكبا ردا -4
 %.10المسيمين . ألف نسم   210.  اصمدوا شركس : شركس  يجمووري  قار شا  -1
 %.11المسيمين . مييون نسم    (اردجونيكرحي)  اصمدوا : الشمالي   اأو سديني  -2
 %.11مييون    المسيمين  5.11سكانوا ( جروحني ) اصمدوا : الشيشان أنجوش   -1
 %.10المسيمين . ألف نسم   120( ماي كوب )  اصمدوا : جمووري  األديجا   -1
 %.41مييون نسم  نسب  المسيمين  41(  كأو مس)  اصمدوا : جمووري  سيبيريا   -1
 

 : سيا االدةادي  ذادوا, ثم نأدي إلى الجموورياع الدي اسدديع هذا  ن جمووري  رو 
 

 .مييون نسم  نسب  المسيمين غير مةدد  ( مسنك) اصمدوا  :جمهورية روسيا البيضاء : ةانيا  
) مييون نسرم  بمرا فري ذلرك سركان والير  الدررم  15و دد سكانوا ( كييف )  اصمدوا  : جمهورية أوكرانيا: ةالةُا 

 % !!!15ونسب  المسيمين فيوا ( ييون م 1و ددهم 
 .مييون نسب  المسيمين غير معروف  4.1وسكانوا ( ميينوس )  اصمدوا  :جهورية ال تفيا : رابعا  

 .نسب  المسيمين غير معروف . نسم  مييون  5.51سكانوا ( ناحلين )  اصمدوا  :جمهورية استونيا : خامسا  
 % .1مييون نسم  نسب  المسيمين  2 دد سكانوا ( كشينوف ) ا  اصمدو : اجمهورية مولدا في: سادسا  
 .مسيم  59000مييون نسم  وفيوا  1.1سكانوا ( ريجا) اصمدوا  :جمهورية ليتوانيا : سابعا  
 %. 51مييون نسم  نسب  المسيمين فيوا  1.1وسكانوا ( باريفان )  اصمدوا  :جمهورية أرمينيا : ةامنا  

 %.41ألف نسم   اصمدوا ناجوان ونسب  المسيمين  100بةكم ذادي وسكانوا  انويدبعوا جمووري  نخجيف
وددبر  % 54مييرون نسرم  نسرب  المسريمين فيورا  1.1وسركانوا ( دفييس) و اصمدوا  : جمهورية جورجيا: تاسعا  

 : جورجيا كل من 
 % .54ألف نسم  نسب  المسيمين فيوا  110وسكانوا ( سوقوم) اصمدوا  :جمووري  أبجاحيا 
 % .20ألف نسم  نسب  المسيمين فيوا  210وسكانوا ( باروم)  اصمدوا  :جمووري  أجاريا 
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% 94مييرون نسرم  , نسررب  المسريمين فيوررا  1.41 اصررمدوا براكو و ردد سرركانوا  :جمهوريااة أذربيجاان : لاشارا  
 .أكثرهم من الشيع  

 : ثم جموورياع يسيا الوسرى اإلسالمي  وهي 
مييرون  41 ردد سركانوا ( رشردند )  اصرمدوا .  4كرم 221.200مساةدوا  :أو بكستان  جمهورية: أحد لشر 

 . من السكان % 99نسم  , نسب  المسيمين فيوا 
مييررون نسررم  نسررب  المسرريمين فيوررا 1.1وسرركانوا ( . دوشررنبي ) اصررمدوا :  جمهوريااة  اجيكسااتان: إةناام لشاار 

90. % 
 %.11نسب  المسيمين . مييون نسم   1وسكانوا ( بدشكيك )و اصمدوا  : جمهورية  يرغي ستان: ةالس لشر 
 %.91نسب  اإلسالم فيوم . مييون  2 اصمدوا  شق أباد , سكانوا :  جمهورية تركمانستان: أربعة لشر 
 %.14مييون نسب  المسيمين  51, وسكانوا ( المآدا ) و اصمدوا : جمهورية كا اخستان: خمسة لشر 

 . ربع   شر  ن االدةاد السوفيدي الذي لم يبدى من  إال روسيا االدةادي  وقد اسدديع الجموورياع األ
 

 :وخالصة أحوال المسلمين في آسيا الوس م بعد رحيل السي ر  الروسية 
 .اسدمرار العالقاع األمني  والعسكري  م  الجيش واألمن الروسي السيما  يى الةدود م  أفاانسدان  -5
ي أمريكري فري ةيرف دول وسرر يسريا وهرو ةيرف أمنري  سركري لمواجور  اردبار الدول الخمس  بإشرراف روسر  -4

 . مد الجواد واإلسالم الدادم من أفاانسدان 
ةيول االةدالل والنفوذ األمريكي اليوودي الاربي وما يدب  ذلك من سيرر  اقدصرادي  وثدافير  وةركراع دبشرير  -1

 . ودنصير مكان النفوذ الروسي الشيو ي السابق 
ةحاب والشخصياع الشيو ي  األساسي  إلى العمال  لألمريكران دةرع مسرمياع جديرد  قومير  دةول الكوادر واأل -2

 . وورني  وديمدراري  
اسدمرار سياس  العداء لإلسالم وبشكل سرافر  يرى يرد المردردين والشريو يين مرن أبنراء المسريمين فري البيرد بعرد  -1

شرنع هرذه الةكومراع ةربرا  مكشروف   يرى وبرذلك . أن كانع هذه الموم  موكي  لالسدعمار الصرييبي الروسري 
فرراردع بشركل . الةركاع والد و  والنشاراع اإلسالمي  المخديف  كالمدارس ودور الدةفيظ ومظراهر االلدرحام 

 خام الدوجواع الجوادي  كما في  موم بالد اإلسالم دةع مسمى مكافة  اإلرهاب 
المسريأ ودمكنرع الةكومر  مرن دردجين الةركر  في راجيكسدان وصيع المواجو  م  اإلسالميين لةد الصدام   -1

اإلسررالمي  األساسرري  فيوررا وهرري ةركرر  النوضرر  فيمررا دسرردمر أجررحاء مررن الةركرر  ذاع الدوجرر  الجوررادي مسرريرر  
 .  يى منارق وأجحاء من راجيكسدان

فرري أوحبكسرردان ومرر  مرريالد برروادر جواديرر  وصرريع لةررد الدخرررير لددررل رهرريس الدولرر  ودنفيررذ بعررض األ مرررال  -1
اديرر  العسرركري  ةصرريع موجرر  مررن اال ددرراالع ديدوررا مةرراكم صرردرع فيوررا أةكررام ظالمرر  باإل رردام  يررى الجو

وأثبدع هذه المواجو  الد م والدعاون األمني اإلقييمي  يى . بعض المجاهدين وبالسجن  يى  شراع يخرين 
مررن دول مدعرردد  مسرردوى الرردول الخمسرر  والرردولي بإشررراف أمريكرري ةيرر  ا ددررل العديررد مررن هررؤالء المدومررين 
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وسرريموا لةكومرر  أوحبكسرردان فررورا  وذلررك بفعررل الدعرراون المباشررر بررين دول المنردرر  وروسرريا واألمريكرران والنظررام 
خوفررا مررن قفررح  يةددوررا جورراد المسرريمين إلررى يسرريا الوسرررى بعررد االندصررار الحاهررر الررذي ةددرروه فرري , الرردولي 

 . ددب  ونوض  المسيمين العاهد  المنشود   إن شاء ا  أفاانسدان وأدى لديام نواه ةديدي  لدول  اإلسالم المر 
رغررم دشرردع !جرررع المنرراوراع العسرركري  ضررد اإلرهرراب والخرروف مررن الوجرروم المفدرررض لرالبرران : قيرغيحسرردان  -9

 .م 4002رالبان واخدفاهوا وذلك أواسر سن  

وأمررررع الةكومررر  , ب ومنعرررع اليةرررى والةجرررا. منعرررع بنررراء المسررراجد الجديرررد  وربا ررر  الدررررين : دركمانسررردان  -4
 يى جدران المساجد إلى جانب الدررين أو  وضرا  نر  -في كداب كدب   -بكداب  هيوساع رهيس دركمانسدان 

! 
  

 :(1)تركستان الشر ية المحتلة من  بل الصين 
وذلرك فري " كاشرار " فدةع دركسدان الشرقي  أول مر   يى يد الداهد المجاهد قديب  بن مسيم ةي  دخل إلى 

 ( م  151/ هر  41) لخييف  األموي الوليد بن  بد الميك  ام  ود ا
وفي نواي  العصر األموي وبداي  العصر العباسي األول في الدرن الثال  ليوجر  أسيم الخاقان سيران الدرك 

أ ومنذ ذلك اليوم أصب, ودبع  في اإلسالم أبناؤه وكبار رجال دولد , وسمى نفس   بد الكريم " سدوق بوغراخان " 
ومنررذ ذلررك الةررين جميرر  , وبديررع دركسرردان دولرر  إسررالمي  مسررددي  ةرروالي دسررع  قرررون, اإلسررالم دينررا رسررميا ليدولرر 

 .أهيوا مسيمون
 

 :االحتالل الصيني لتركستان الشر ية
فررري الدررررون الثرررامن  شرررر المررريالدي وقعرررع أجرررحاء كثيرررر  مرررن العرررالم اإلسرررالمي فريسررر  لالسررردعمار األوروبررري 

يا ادفررق المسررردعمران الروسرري والصرريني  يررى ددسرريم أرض المسررريمين األدررراك مررن خررالل  رررد  ففرري أسرر. واآلسرريوي
, دركسررداني مسرريم ةرردفوم (  5. 400. 000) وسرردر هررذا الجررحء المسرريم فرري يررد الصررين بعررد أن لدرري . معاهررداع

 !. اهي  دركي  إلى داخل الصين ليذوبوا في شعوب الصين (  44000)ونفي 
 :االستقالل التركستاني

. ثررار المسرريمون فرري دركسرردان الشرررقي  ضررد االسرردعمار الصرريني واالضرررواد البرروذي سرربع  ثررور  كبيررر   ارمرر 
م  ررن دةريررر دركسرردان الشرررقي  مررن الةكررم الصرريني ودكرروين مميكرر  مسررددي  فرري الدرررن  5911أثمررر يخرهررا  ررام 

أدراليق غراحي " ةكرم  وانضروع جميعورا دةرع, دشكيع ةكوماع مةيي  في خمرس منرارق, الداس   شر الميالدي
وكان أداليق رجال جيدا أنشأ المساجد والمدارس , الذي منة  السيران العثماني لدب أمير المسيمين " يعدوب بك 
وبالفعرل . ولكرن األرمراع االسردعماري  لروسريا والصرين دجرددع , وماحال  دد منورا موجرودا ةدرى اآلن, اإلسالمي 

                                                 
المسلمون في آسيا الوس م ومعركة اتسالم  –لديةق برسال   4000هذه الدفصيالع كدبوا الشويد األمير ةسن أبو مةمد الدركسداني في كابل سن  )  (5)

 ( .ليمؤلف  - القادمة
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م  5992نررروفمبر  59وصررردر مرسرروم فرري . م 5919شررررقي  فرري  ررام اسرردولع الدررواع الصررريني   يررى دركسرردان ال
 . اصم  لوا" أورومدشي " أي المسدعمر  الجديد  وجعل " سنكيان  " ودسميدوا . بجعل دركسدان الشرقي  مدارع 

 
 :االستقالل الةاني لتركستان الشر ية

ين فررري سررربيل خالصررروم وقدرررل الكثيرررر مرررن المسررريم, اسررردمرع ثررروراع الدركسررردانيين ضرررد االسررردعمار الصررريني
. وكانع الةكوم  الصيني  ددم  ديك االندفاضاع بكل وةشري  وقسرو , وخالم بالدهم من الةكم الصيني البوذي

" ةدرى دمكرن أةرد أصرةاب االدجاهراع الدينير  وهرو , وكيما حادع في اضروادهم و نفوا دجد فري أهيورا اإلصررار
 .م 5411ركسدان الشرقي  في كاشار في نوفمبر من دةرير البالد ودشكيل جمووري  د" ثابع دامولال 

م بمسرا د   5412قضى  يرى الثروار وجموروريدوم فري شرور يوليرو ( شن  شي دساي )ولكن الوالي الصيني 
 .روسيا الخاهف  من وجود هذه الدول  الفدي  المسيم  في جوارها 

 
 :الحكم الصيني الشيولي في تركستان الشر ية

الجيش الصيني في دركسدان الشرقي  اسدسالم البالد وخضو وا لررأس الكفرر و م أ ين قاهد  5424في  ام 
ودخيرع الدرواع الصريني  الشريو ي  دركسردان , ح يم الةحب الشيو ي الصيني" ماودسي دون  " اإللةاد في الصين 
 .مسيم وبذلك بدأ  ود جديد من اإلرهاب والظيم في داري  دركسدان الشرقي  ال. م 5424الشرقي  في أكدوبر 

 
 :مرحلة ما بعد ماوتسي تونغ 

ددميرررح هرررذه الفدرررر  بدةرررول الشررريو يين مرررن دربيرررق سياسررر  اإلرهررراب المكشررروف إلرررى ممارسررر  سياسررر  دربيرررق 
 : ومن أبرح هذه الممارساع. الثدافي( الدصيين ) الشيو ي  العيمي  و 

إلسرالم وذلرك لدرر  صري  األجيرال الدضييق في ممارس  الشرعاهر الدينير  والةييولر  دون اندشرار دعراليم ا :أوال
 .الجديد  بوويدوم اإلسالمي 

منرر  أفررراد الشررعب الدركسررداني مررن ممارسرر  ةدرروقوم اإلنسرراني  المشرررو   كررالدعييم وةريرر  الدعبيررر إلررى  :ةانيااا
 .جانب اال دداء بالمرارد  واال ددال بل والددل

وفرررض ةيررا  الفدررر , مررن خيررراع بالدهررممصررادر  ثرررواع دركسرردان الشرررقي  وةرمرران أهيوررا األصررييين : ةالةااا
همال الدنمي  االقدصادي  في البالد  .والعوح  ييوم واى

وينفررذه , خررداع العررالم بإقامرر  ةكررم ذادرري صرروري لدركسرردان الشرررقي  يررديره الصررينيون مررن وراء السرردار: رابعااا
 .الموظفون الدركسدانيون العمالء الدابعون لوم

ةاللوم في أماكن سكن و مل أهل البيد األصييينإغراق دركسدان الشرقي  بالمو: خامسا  .اجرين الصينيين واى
الديرام بدنفيرذ الدفجيرراع النووير  فري األراضري الدركسرداني  ممرا نرد   نر  إفسراد البيهر  بالسرموم ونشرر : سادسا

 .األمراض بين أفراد الشعب الدركساني
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وممارسرر  أقصرى العدوبرراع , دةديررد النسرلإجبررار أفرراد الشررعب الدركسرداني المسرريم  يرى دنفيررذ سياسر  : ساابعا
 .م  المخالفين لوذه السياس 

 . دشجي  الحواج بين الدركسدانيين والصينيين: ةامنا
مما جعل بعضوم يةميرون السرالح , وما يحال المسيمون إلى اليوم يرحةون دةع هذا الةيف والجور والظيم 

وأ رادوا إنشراء الةرحب , إلى رالبران  5441وم سن  وقد لجأ بعض, ضد الةكوم  الصيني  الدي دراردهم بضراو  
وقد قدل الكثير منوم إبان الاحو األمريكي ألفاانسدان مدافعين  ن اإلمار  اإلسالمي  سن  . اإلسالمي الدركسداني 

مر  رهرر (ةسرن أبرو مةمرد الدركسرداني )ثم قدل الجريش الباكسرداني فري منرارق سررةد الةدودير  أميررهم .  4005
 .وجمعنا بوم في  ييين , رةموم ا  دعالى وددبيوم في الارباء الفرارين بدينوم . 4001 /55شور  من رفاق  في

 
 :إندونيسيا  .6

, مييررون نسررم   400مررا يحيررد  يررى  إذ يبيرر   رردد سرركانوا, وهررى  أكبررر الرردول اإلسررالمي  فرري دعررداد السرركان  
إلسرالم فيورا  رن رريرق الدجرار  وةرل مةرل وقرد اندشرر ا, مرن  ردد السركان %( 44)يعدنق اإلسالم منوم ةوالي و 

,  وجراو  , ودضم إندونيسيا مجمو   من الجحر الواقعي  في جنوب شرق يسيا وأكبرها  سومرر  . الوثني  والبوذي  
 .وشب  جحير  الماليو, وغينيا الجديد  , وجحاهر الميوك , وديمور, وسيييبس , وبورنيو

ليدنرافس االسردعماري البردارالي والوولنردي واإلنجييرحي واألسرباني  ونظرا ألهمي  موقعوا اإلسدراديجي دعرضع
وقررد ادبرر  البردارراليون سياسرر  الدبشررير الدرري ةولررع , وكانررع البرداررال سررباق  إلررى اةرردالل اندونيسرريا , واألمريكرري 

 .ثم يلع إندونيسيا لةكم األسبان الذين ورثو إمبراروري  البرداال, بعض إلى المسيةي  
( هررر5055)وأقرراموا شرررك  الونررد الشرررقي  الوولنديرر  سررن  ( هررر5001)ولنررديون  يررى الرربالد سررن  ثررم اسرردولى الو

 .مدرا لوا( جاكردا)الدي ادخذع من 
اسدولع بريرانيا  يى البالد ثم دداسمع ةكموا م  هولندا بموجب ادفاق بينوما  دد , ( هر5441ٍ)وفي سن  

 (.هر5444)سن  
االسردعمار بح امرر  األميرر  بررد الفدرراح الرذي شرركل جيشرا مررن الفررداهيين  انردلعع مداومرر  سركان إندونيسرريا ضررد

 .وبنى أسروال قويا أثار المدا ب في وج  الوولنديين
 .وفي الدرن الثال   شر لم ددوقف المداوم  فاندلعع ةرب رويي  كبدع الوولنديين خساهر فادة 

( شرركع إسرالم)وةرحب ( لجمعير  المةمدير ا)دأسسع  د  أةحاب إندونيسي  بعد الةرب العالمي  األولى مثرل 
وغيرهررررا ( جمعيرررر  ادةرررراد  يمرررراء المسرررريمين)و( ةررررحب جرررراو  الفدررررا )و, الخاصرررر  بالسرررريداع( الجمعيرررر  العاهشرررري )و 

ةرررحب )ثرررم دبيرررورع هرررذه الجمعيررراع واألةرررحاب فررري ةرررحبين رهيسرررين همرررا , ومعظمورررا ذاع رررراب  إسرررالمي جورررادي 
كررران الةرررحب األول ييجرررأ إلرررى أسررريوب المفاوضررراع لدةديرررق , ( ءالدمصررران الةمررررا) وةرررحب ( الدمصررران الخضرررراء

وخررالل الفدرر  مرا بررين ( ةرحب شريو ي)االسرددالل أمرا الةرحب اآلخررر فدرد ادخرذ أسرريوب الجوراد المسريأ ودةرول إلررى 
بح امرر  سرروكارنو اليررذان نجةررا فرري إرغررام هولنرردا ( الةررحب الررورني)و ( ةررحب إندونيسرريا العظمررى)الةررربين دأسررس 

 .سياس  العنف واالبدحاح االقدصادي يى دخفيف 
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فانردلعع ةركر  المداومر  ( هرر5115)ولما قامع الةرب العالمير  الثانير  اسردولع اليابران  يرى إندونيسريا سرن  
واشردرك الجمير  فري ( ةرحب ا )كمرا دأسرس ةرحب إسرالمي يسرمى , الورني   برهاس  أةمد سروكارنو ومةمرد ةدرا 

 .مواجو  االةدالل الياباني
وبعد انسةاب اليابان اشدركع إنجيدررا ( هر5112) ندوع الةرب أ ينع اليابان اسددالل إندونيسيا سن  ولما ا

, ع والمرردن الوامر  فري سرومرر  وجرراو وهولنردا فري ةمير   يررى إندونيسريا دمكنرع مرن االسررديالء  يرى بعرض الجورا
لكرن هولنردا ( هرر5111)   ددع سن  وم  اسدمرار النضال أرغمدوا  يى اال دراف باسددالل إندونيسيا وفق ادفاقي

ونديجر  ليضرار الردولي جررى , ( هرر5111)وألارع ادفاقير  سرن  ( هرر5119)لجأع مر  أخرى إلى غحو البالد سن  
 .الذي أسفرع  ن إنواء االسدعمار الوولندي( هر5114) دد مؤدمر الهاي سن  

وأسفر الصراع  ن اندسام إندونيسيا  واألخرى اإلسالمي   ثم ةد  صراع بين األةحاب ذاع الميول الشيو ي
ثرم ادةردع الردولدان سرن  , ( جاكردرا)واألخررى ورنير  ومركحهرا ( مراديون)إلى ةكومدين إةداهما سوفيدي  ومركحهرا 

 .برهاس  أةمد سوكارنو( جمووري  إندونيسيا)دةع اسم ( هر5114)
بمواجورر  االندررالب الررذي ( اردوسرروه)لكررن وحيررر الرردفاع كيررف الجنرررال , ( هررر5191)قررام اندررالب شرريو ي سررن  

 .أيده أةمد سوكارنو
( 5419 -هررر 5191)ودةرع ضررار الدروى الورنيرر  اإلسررالمي  أرغرم سرروكارنو  يرى الدنرراحل  ررن الةكرم سررن  

 .ودولى الجنرال سوهاردو رهاس  الجمووري 
 دمرراد وأدع إلررى ا. وةصرريع اضرررراباع كثيررر  ..ثررم درردهورع أةرروال الرربالد بسرربب فسرراد سرروهاردو وأسرررد  

ومررا دررحال هررذه , اإلصررالةاع السياسرري  واالندخابرراع الدرري دناح نوررا أةررحاب  يمانيرر  وشخصررياع مدنيرر  و سرركري  
إلررى جنرررال  سرركري دعوررد فرري  4002ةيرر  يلررع رهاسرر  الجمووريرر  فرري اإلندخابرراع األخيررر  .أةوالوررا إلررى اليرروم 

 .!!خراب فوحه بمكافة  اإلرهاب بالدعاون م  أمريكا وأسدراليا 
وقررد , وقررد اشررددع خررالل الدرررن األخيررر , عرضررع الرربالد ومررا دررحال لةركرر  دنصررير قويرر  منررذ مهرراع السررنين د

أن  دد الذين دنصروا في 5444قرأع في بعض الددارير اإلةصاهي  لبعض المؤسساع اإلسالمي  السعودي  سن  
 ! .مييون نسم   10يبي  حهاء  اأند ونسي

ددعررض إندونيسريا لمرؤامراع , واندشار الصرةو  اإلسرالمي  الدوير  فيورا  ونظرا لكبر البالد ودرورها الصنا ي
, وقد نجةع الدول األوربي  بد م ةركاع النصارى الذين نصروهم  بر سنين اإلةدالل ثم اإلسددالل , لددسيموا 

اموا ودشررود جررحر الميرروك أ مررال قدررال بررين المسرريمين والنصررارى الررذين قرر, بفصررل ديمررور الشرررقي   ررن إندونيسرريا 
وقرد ! وصروروا بعضروم وهرم يرأكيون لةروم الدديرى مرن المسريمين نيهر  ومشروي  , فأةرقوا البيروع , بأ مال وةشي  

وما جاورها من دول شرق يسيا صةو  إسالمي  قوي  دةولع ليجواد  داندعشع مؤخرا في إندونيسيا وماليحيا ودايالن
مما جعل ديك البالد هدفا ليةمالع األمريكي  المسرعور  دةرع , والمواجو  ليمصالأ األمريكي  والاربي  واألسدرالي  

 .أن ا  إخواننا ونصرهم .د اوى مكافة  اإلرهاب 

  
 :مالي يا  .5
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. مميك  إسالمي  معاصر  دضم شب  جحير  من المال يو وشمال جحير  بورنيو وددرألف مرن ثالثر   شرر  والير  
( سرريران مةمررد شرراه) أسرريم ميكوررا باسررم ( هررر111)ففرري  ررام , وقررد اندشررر اإلسررالم فرري ماليحيررا  ررن رريررق الدجررار  

ثررم ةررل مةيرر  االسرردعمار ( هررر459)ودبعرر  ر ايرراه وكانررع الرربالد مررن قبررل قررد دعرضررع لالسرردعمار البرداررالي  ررام 
 (.هر5015)الوولندي سن  
اجداةرع اليابران (  5420-هرر 5110)وقعع البالد دةرع الةكرم البريرراني وفري سرن  ( هر5405)وفي سن  

ثم انسةبع منوا بعد الةرب العالمي  األولى و اد االسردعمار البريرراني الرذي أقرام ادةرادا برين المةميراع , البالد 
 .البريراني  في الماليو

اسررردرا ع أن ( دنكرررو  برررد الررررةمن)صررردر الدسررردور ودألفرررع جبوررر  اهررردالف برهاسررر  ( هرررر5111)وفررري سرررن  
 (.هر5111)دةصل  يى االسددالل سن  

وفري ( ادةراد ماليحيرا )دأسس ادةاد يضم الماليو وسناافور  وشمال بورنيرو  ررف باسرم ( هر5191)وفي  ام 
 . ن دول  االدةاد  خرجع سناافور ( هر5191) ام 

ودشررود . فدةولررع إلررى دولرر  صررنا ي  محدهررر , قامررع نوضرر  معاصررر  فرري ماليحيررا مدررأثر  بررالنموذج اليابرراني 
 .ه األيام فدأ ا   ييوم ماليحيا صةو  إسالمي  و جوادي  وا د  هذ
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 : وخالصتها  ,وبسي ة , فالقصة متكرر  , ونكتفي بهذه النماذج من الدول العربية واتسالمية 

وتصااالد ذلااك بعااد ..احااتالل الاادول االوربيااة وغيرهااا لاابالد المساالمين بالتاادريج منااذ القاارن السااابب لشاار 
ةام نشاوء أحا اب للمانياة و وميااو , وجهااد لاذلك اتحااتالل ةام  يااام حركاات مقاوماة . انهياار الدولاة العةمانياة 

فحاااربوا , ورتااب المسااتعمرون لهاام اسااتالم الحكاام بعااد اتسااتقالل , اسااتولت للاام جهااود الجهاااد ..ويسااارية 
واساتمرت , ةم ورس الروس واالمريكاان النفاوذ اتساتعمار . اتسالم ونهبوا البالد وأذلوا العباد لصالح أسيادهم 

 . دادت ضراو  المأسا  وا
وبعاد , سي رت للم أولئك الحكاام وأخضاعتهم ,  1881ةم لما انفردت أمريكا بالسي ر  للم العالم منذ  

وتحولااات لكاااابوس للااام المسااالمين جاااراء تحاااالا أولئاااك الحكاااام , ا دادت الكارةاااة ,  2111إحاااداس سااابتمبر 
حياس . حات دلاو  مكافحاة اترهااب ت, المرتدين مب أمريكا ضد شاعوبهم لاماة والمسالمين الملتا مين خاصاة 

أللناات أمريكااا بقياااد  جااورج بااوش الحمااالت الصااليبية اليهوديااة الجديااد  مفتتحااة ذلااك باااحتالل أفغانسااتان ةاام 
 .حيس تستعد للمراحل التالية فيما يجاورها . العراق 

لدي قامع  بر وأهم الممالك والدول ا, وبعد ما مر من االسدعراض السري  ألهم مةراع الداري  اإلسالمي 
, وقبل أن نحدلف إلري الفصرل الدرالي الرذي سرندرس فير  دراسر  دةيييير  مةرراع الصرراع مر  الرروم , ذلك الداري  

وذلرك مرن أجرل البةر   رن مسربباع النصرر والوحيمر  فري مراةرل , ومعرادالع الدروى فير  , ومالمأ ذلرك الصرراع 
, ك لفكررررر  سرررريع   رررن دررراري  هرررؤالء الررررروم نررررى مرررن المفيرررد بررررل الضرررروري أن نعررررض قبرررل ذلررر. ذلرررك الصرررراع 

لررى أيامنررا هررذه , والمةررراع الرهيسرري  ليرردول والممالررك الدرري ةميررع رايرردوم  بررر الدرراري   وكررذلك  ررن خالصرر  . واى
لى أيامنا هذه   .مسار صراع المسيمين م  الروم منذ البعث  النبوي  واى
أن , ..مح ات نصرنا وه ائمنا وأسباب ذلاكا و الن أهم المعلومات الال مة لنا بعد معرفتنا بأنفسنا وتاريخن

ومع ياات , لنعرا نقاا  ضاعفه و وتاه ونادرس تااريخ صارالنا معاه . نعرا ما يمكن من مةل ذلك لن لدونا 
 . وأسباب النصر لليه ب ذن اهلل 

 
************* 
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  (5)نبذة سريعة وموجزة عن تاريخ الروم
 (ميالدية  2114  – بل الميالد  611)

 
النوا  الدديم  لمدين   وهناك بنوا. جم  قباهل الرومان الددماء في السوول الشرقي  لشب  الجحير  اإليرالي بدأ د

 .خالل الدرن السادس قبل الميالد, روما
خاضع ديك الدباهل داخل شب  الجحير  صرا ا داميا  يى مروارد , ونديج  لضيق السوول الحرا ي  من ةولوا

خررارج الجحيررر  والدمرردد برررا فرري أوروبررا وبةرررا  يررى رررول  لالندشررارفرري الددررال ودفعوررا ممررا أكسرربوا مراسررا , الرررحق
 .سواةل البةر المدوسر

كمرا ورثروا , فورثروا دينورا ويلودورا. وورثروا معظرم مكونادورا, ور  الرومان  ن اليونان ةضراردوم الدري انورارع
كمرا (. األشرراف ر العبيرد ر العامر   ) ربدراع الذي يدوم  يى نظرام ال واالجدما يفيسف  اليونان ونظاموم السياسي 

ررررروروا نظرررراموم الررررديمدراري واخررررذوا  نرررر  أسررررس ةضرررراردوم الدرررري دعدبررررر امدرررردادا لةضرررراراع اليونرررران مررررن ةيرررر  
 .الخصاهم العام 

بنررى الرومرران األواهررل أسررروال دجاريررا جررابوا برر  مرروان  المدوسررر شرررقا  ,ولكررونوم نشررؤوا  يررى سررواةل البةررر
أغررع الدرو  واألرمراع ميروك الرومران األواهرل لبنراء أسررول  سركري قروي يسريررون بر  شريها  وسرر ان مرا. وغربا

وبةررا كامرل الربالد الدري  برراةير  غرحع جيوشروم . ذلك البةر الذي  ررف الةدرا ببةرر الرروم فشيها  يى سواةل 
األناضرول برالد غررب و اسردعماري   ديرد  ضرمع كامرل أوروبرا وبرالد اليونران  إمبرارورير وا مر  الوقرع هلينشر, ةول 

 .وبالد الةبش  اإلفريديووصل سيرانوم إلى الدرن . الشام ومصر وشمال أفريدياوبالد 

( . فرارس)بوذا الدمدد أصبأ الرومان  يى دماس وصرراع مر  اإلمبرارورير  الدوير  األخررى فري الشررق وهري 
يرر برين اإلمبرارروريدين اسردمر وةردود الشرام  يرى العرراق مسررح صرراع رويرل ومر ( دركيرا)ةي  كانع األناضرول 

 . معا  ن المشرق أحالدوماالدي  اإلسالمي إلى قيام الةضار  

ودرولى أةبرار , كما ذكرنا فدد بدي الروم  يى دينوم الوثني إلى أن جاء المسيأ  يي  السالم بردين النصرراني 
 : دعالى فرفع  ا   ,غدروا ب  و وسعوا في قدي   ,اليوود دةريض الةاكم الروماني في فيسرين  يي  و يى أدبا  

  ُ َوَمننا َقَتلُننو ُ َوَمننا َ ننلَُبو ِ َْ َمننْرَيَم َرُسننولَ وَّ ننا َقَتْلَزننا اْلَمِسننيَى ِعيَسننى اْبنن َوَقننْولِِهْم إِزَّ
 َّّ ْْ ِعْلنٍم إِ كٍّ ِمْزُه َما لَُهْم بِِه ِم ََ َْ اْخَتلَفُوا فِيِه لَفِي  َّْ الَِّذي َه لَُهْم َوإِ بِّ َُ  ْْ ِّْ َولَِك ن َبناَع النَّ  اتِّ

  .(511:النساء)  َوَما َقَتلُو ُ َيقِيزا  

                                                 
وما كدبد  هو ةصيي  ما دبدى في ذاكردي مما درسد  في . بير ةد   يميا أي  مصادر إل راء هذا العنوان الك -في  حلدي الةالي   -ال ددوفر لي اآلن  (5)

ولعيي أوفي الفدر  ةدوا في ربع  دالي  إن يسر ا  وأ ان . وما دراكم  ندي من المعيوماع والثداف  العام  , منو  قسم الداري  في جامع  بيروع العربي  
 .وكان في العمر والعحم بدي  وا  المسدعان
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 .دررولى أةبررار اليوررود خاللوررا دةريررف الرردين الجديررد, فررراردوا أدبا رر   يررى مرردى أكثررر مررن قرررنين مررن الررحمن
فري كرل وأقرام لورم الرومران المرذابأ  ,وساح أدباع المسيأ  يير  السرالم وةواريروه ودالميرذهم فري األرض مرراردين 

. كمررا جرراء ذكررر بعررض ذلررك فرري الدرررين الكررريم فرري قصرر  أصررةاب األخرردود وأصررةاب الكوررف, مكرران فررروا إليرر  
سمي , الذي برش بالنصارى برشا شديدا ةدى( دقييديانوس)واسدمر ذلك إلى أن بي  أوج  في  صر اإلمبرارور

ةاب الكورف أواخرر الدررن وهو اإلمبرارور الذي خرج في  وده أصر. ي بعصر الشوداءمسية صره في الداري  ال
 .الثال  الميالدي وا  أ يم

سريف  ( قسررنرين)وخيرف اإلمبراررور . وشيها فشيها احداد أدباع النصراني  في أنةراء اإلمبرارورير  الرومانير  
فرررا درف بالديانررر  النصرررراني  ديانررر  رسرررمي  ثانيررر  إلرررى جانرررب , نصرررراني    قسررررنرين وكانرررع حوجررر(. دقييرررديانوس)

ثم ما لب  قسرنرين أن دنصر وحالع الوثني  لدصبأ النصراني   دين الرومران . دأع مرارد  النصارىوه, الوثني 
لى اليوم   .منذ مري  الدرن الراب  الميالدي واى

نديجر  اندشرار الةرواريين وسرري  أدبرا وم , وجردها مشردد   يرى مرذاهب كثيرر  , لما دبنى قسرنرين النصرراني 
فانعدد .  يجمعوا األناجيل الكثير  ويخدصروها في كداب واةد دعدمده اإلمبراروري فريب إليوم أن , راألةباوخير 

 أقربورراةيرر  وجررد األةبرار والرهبرران أمرراموم حهرراء أربعماهرر  إنجيرل مخديفرر  الروايرراع يعررود  األولالمجمر  النصررراني 
نديجرر  الرربرش ودناقررل  وذلررك, سررن  بعررد رفعرر   ييرر  السررالم وا ددررادهم بصرريب  مررأديداريخيررا إلررى المسرريأ إلررى نةررو 

فيما كدبع بعرد قررنين مرن رفر  المسريأ . أةبار النصارى رواياع اإلنجيل مشافو  خوفا من كدابدوا خشي  الرومان
, وددرادم العورد وهرذا هرو السربب األساسري فري دةريرف اإلنجيرل   ةروع كثيررا مرن الخيرر نديجر  دس الرروا,أو أكثر

وهكذا خرج المجم  الكنسي األول بأربعر   .كنيس  حمن الرومان وبعدهرجال ال الذي ددابعع  ميي  دةريف  من قبل
 .(مرقم, ومدى, ويوةنا, لوقا) أناجيل معدمد  هي أناجيل 

أةررد كبررار أةبررار اليوررود المعررادين لرردين المسرريأ وأدبا رر  ةيرر  دررولى دعررذيب مررن قرردر  ييرر  ( بررررس)كرران 
صرر وأن لدير  دكييفرا ببنراء الكنيسر  الكبررى  يرى صرخر  ثم ح م أنر  دن, بالدعاون م  الةاكم الروماني في فيسرين

لرى .روما فذهب إلى هناك وأقام الكنيس  الدي درورع لدكون الفاديكان ودصبأ مدر باباواع النصارى إلى اليروم  واى
أصربةع وهكرذا ( وخاصر  فري المرذهب الكراثوليكي ) بررس هذا يعود دشوي  ودةريرف كثيرر مرن  داهرد النصرارى 

خييرررا مررن دعرراليم المسرريأ واألصررول اليووديرر  ومررا بدرري مررن أثررار الوثنيرر  الرومانيرر  اإلغريديرر  ي  مررذاهب النصررران
كما يدجل النصارى ويفدرون ( األب واالبن والروح الددس )  األقانيم الثالث  و, ةي  ساد   ديد  الدثيي . األصل

 .سبةان  ودعالى  ما يشركون ,  يى ا  الكذب 

المذهب الكاثوليكي  سيرر ثم . وأقاموا دينوم  يى هذه الفري  الكبرى, صيب المسيأودبنى النصارى  ديد   
الرذي دررولى أصرةاب  برهاسرر  بابرا رومررا ود رم إمبرارورهررا مرررارد  براقي المررذاهب النصرراني  الدرري لرم دررؤمن بألوهيرر  

 .وبرشع بوم بأقسى أساليب البرش وأنوع وجودهم, المسيأ وغير ذلك من األباريل

 أن  بنى مدين  الدسرنريني , لموم الثاني الذي فعي  قسرنرين بعد إدخال النصراني  ودوةيد األناجيلاألمر ا
 األسرودفي مكان اخداره في إةردى رةالدر  فري منردر  الدررن الرذهبي  يرى مضريق البوسرفور الرذي يصرل البةرر  ,
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 بعرد رومرا لالمبرارورير   ثانير   اصرمقسررنرين وادخرذها . اليروم (اسرنبول)إسالم بول وهي مدين  , ببةر مرمر 
 .وكان ذلك بداي  اندسام الروم إلى شرقيين وغربيين وكان اندساما سياسيا وةدى مذهبيا

بعرررد مررروع قسررررنرين خيفررر  إمبراررررور يخرررر رأى ادسررراع اإلمبراروريررر  الرومانيررر  الدررري شرررميع كامرررل أوروبرررا 
فررأى ددسريموا إداريرا . والةبشر  وشرمال إفريديرا  وضفاف البةر األسود ومعظم األناضول وبالد الشام ووادي النيل

وبعرررد مررروع اإلمبراررررور دةرررول هرررذا الددسررريم إلرررى واليدرررين . إلرررى أربعررر  أقسرررام لكرررل قسرررم منورررا ةررراكم مسرررددل اإلدار 
معظرم أوروبرا  ندشرمال غربيدران شرقيدين  اصمدوما الدسرنريني  دضمان شرق أوروبا وشرق وجنروب المدوسرر و 

 .وماا ر مالاربي  و اصمدو

فدرردافعع الدباهررل , أواخرر الدرررن الرابرر  المريالدي ةصرريع هجررراع بشررري  واسرع  مررن وسررر يسرريا بادجراه غربوررا
و ررف ذلرك بارحواع , مما دف  بكثير منوا إلى العبور إلى شمال شرق أوروبا, وأجيى بعضوا بعضا  ن أراضيوا

قباهررل الجرمرران , وكرران مررن أبرررح ديررك الدباهررل. مررن جورر  الرردول اإلسرركندنافي  أووربرراالبرابررر  الررذين نحلرروا إلررى شررمال 
وامدررراحع ديرررك الدباهرررل بالبرررأس .... الونررردال الورررون و اآلالن و الدرررور و الارررال و السرررالف و واأللمررران والدشررريك و

 ولم دعرف ديك الشعوب الوثني  الر وي  من أوج  الةضار  إال الددرال. والوةشي  في هجمادوا ذاع الراب  البربري
 .والددمير

ديررك الاررحواع وأ مررال السرريب والنوررب الدرري مارسرروا البرابررر   يررى شررمال شرررق اإلمبراروريرر  الرومانيرر   دعبررعأ
واضررر . األبارر  واسدنحفع كثيررا مرن قرودوم فيمرا كرانوا منومكرين فري صررا وم الدراريخي مر  الفررس فري المشررق

ويكرررون لورررا ةدررروق السررركن , وبررراإمبراررررور الرررروم إلرررى أن يعررررض  يرررى ديرررك الدباهرررل أن دسررردورن شرررمال شررررق أور 
فاسرددروا فدرر  ثرم مرا لبثروا أن ادخرذوا مرن هرذه . لعير  يسردريأ مرن هجمرادوم,  والحرا   والصريد شرمال نورر الردانوب

 .المنرد  منريدا ليوجوم  يى غرب أوروبا

ييرون الذي قاد جيوشا جرار  بي  أن يوجرم فري بعرض معاركر  بربر  م, ح يم قباهل الوون الشرس( أديال)وبرح 
هررا خييرري ال ينبررع فيوررا ؤ األرض الدرري در): كدررب دةدرر   األرضوكرران شررعار رايدرر  خنجرررا ماروسررا فرري ! فررارس 
 . ! (العشب

وأسفرع هجماد  في النواي   ن سدور روما أواسر الدرن الخامس الميالدي  وبالدالي انردفعع قباهرل البرابرر  
ةيوررا مكونرر  األسرراس الدررديم ليرردول األوروبيرر  الدوميرر  لدسرردورن غرررب أوروبررا ولدسررددر كررل منوررا فرري ناةيرر  مررن نوا

 اآلالنوسرركن (. ألمانيررا)ةرروض الررراين  الجرمااان وااللمااانوسرركن . فرنسررا وسررموا بالفرنجرر  الغااال فسرركن. الةاليرر 
لرريوم نسرربع أرضرروم باسررم  الوناادالوسرركن . (أسرربانيا)  القااو  وسرركن. (إيراليررا) يعنرري أرض ( ونرردالوس)جنوبوررا واى

 (.األندلس)دي صارع م  الوقع وال,  الوندال

وقرام . ودحاوجرع معورا ثرم دنصررع, وم  الوقع اخديرع هذه الشعوب بالرومان وشعوب ديك الربالد األصريي 
فيمرا . ودب  الجمي  روما وبابا الفاديكان كمركرح لإلشرعاع الرديني لكرل أوروبرا, لديك الدول ميوك وةضاراع مسددي 

الرروم بةكمورا ويسريرر  يرى قسرم مرن األناضرول وبرالد الشرام ومصرر  بدي شرق أوروبا موةردا ةير  يدروم قيصرر
صرررار لورررم مرررذهبوم , (البيرررحنريين )والةبشررر  وأجرررحاء مرررن شرررمال أفريديرررا ةيررر  صرررار ليرررروم الشررررقيين الرررذين سرررموا 

ودةولرع بعرض الممالرك فري أوروبرا إلرى الةجرم اإلمبرارروري كألمانيرا وفرنسرا (. أرثوذوكسري )المسددل وكنيسردوم الرر
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نجيدررررا  يرررى النظرررام اإلقررررا ي ةيررر  دةرررالف الميرررك . سررربانياوأ فيمرررا قامرررع ممالرررك أخررررى فررري إيراليرررا والبردارررال واى
 .والنبالء والكنيس  خالل ديك العصور الوسرى

. كينررذاوكانررع هررذه أةرروال النظررام الرردولي , ميالديرر  150وهكررذا بعرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم سررن  
يران وةو  والرروم البيرحنريين وميروك أوروبرا يدداسرمون , ض قحوين وأجحاء من أفاانسدان والسندالفرس في العراق واى

فيمرا روي  نر   وقامع دولع اإلسالم ودةددع نبوءد  صيى ا   يير  وسريم ةير  أخبرر. الارب وةوض المدوسر
: 

مكاناه والاروم ذات القارون كلماا هلاك  ارن خلاا , ةم فارس ن حة أو ن حتان  ةم ال فارس بعادها أبادا )
 (.هم أصحابكم ما كان في العيش خير, رن أهل صخر وأهل بحر هيهات آلخر الدهر

ولدندرررحع مرررن ميرررك الرررروم كامرررل , فحةفرررع جيررروش المسررريمين لدررردخل فرررارس بمكونادورررا فررري ةضرررار  اإلسرررالم 
ين صرررا ا بررين المسرريم, وليررؤول النظررام الرردولي كمررا بينررا فرري الفصررل السررابق. مسرردعمرادوم شرررق وجنرروب المدوسررر

 .والروم

وبدشجي  من بابا الفاديكان . خالل الدرن الةادي  شر والثاني  شر الميالدي أغرى ضعف المسيمين الروم
انريدرررع الةمرررالع , دررر  مررر  مصرررالأ ميررروك أوربرررا اإلقدصرررادي  ومشررراكيوم الداخييررر  وفيمرررا بيرررنومءاالرررذي الددرررع ندا

و راونوم ,  و يرى رأسروم ميروك إنجيدررا وفرنسرا وألمانيرا وساهم فيورا ميروك أوربرا, الصييبي  األولى من أوربا الاربي 
 .قيصر الدسرنريني  بالعداد وباألسرول البةري

, ولرم دندرر  خاللورا الةرروب الداخيير  برين الممالرك األوربير , اسدمرع الةرروب الصرييبي  نةرو قررنيين ونيرف
وكرررذلك برررين الميررروك والبابررراواع , اوبرررين ميوكوررر عاإلقرا يررراوكرررذلك الصررررا اع الداميررر  برررين نررربالء أوربرررا وأمرررراء 

وبانردةار الةمرالع الصرييبي  كمرا . وكذلك بين الروم الشرقيين ومرن جراورهم مرن ممالرك أوربرا الشررقي . المدعاقبين
 ادع جيوش أوربا من المشرق دةمل معوا روح الةضار  اإلسرالمي  . سنبين في الفدراع الالةد  من هذا الفصل

وخالصرر  مررا ةفظدرر  مررن ةضرراراع الشرررق الدرري صرروردوا ةضررارع اإلسررالم ونديررع , و يوموررا اإلنسرراني  والعيميرر 
 .الدركسدان ودخوم الصين كةضاراع الوند وفارس و, خالصدوا

لررى الدرررن الخررامس  شررر  الميالديرر  , مررن الدرررن الخررامس ) وخررالل ديررك العصررور الوسرررى  كانررع أوربررا ( واى
, وك وأمررراء اإلقررراع وهيمنرر  الكنيسرر  المدةالفرر  معوررم وظيمرراع صررراع الميرر, داررر فرري ةررال مررن الدخيررف والجوررل 

كانررع ممالررك أوربررا  يررى دمرراس ةضرراري مرر  ممالررك و . والدرري دولررع إغررراق النرراس فرري ظيمرراع الجوررل والجاهييرر  
وكان أبناء الميوك و كبار النبالء يدصدون  اصمدوا قررب  وجامعادوا ومكدبادوا ليدراس  . المسيمين في األندلس

 .وريب العيم

لدندوررري . ميالديرر  5211وبدرري الةررال هكررذا إلررى أن اسرردراع األدررراك العثمررانيون إسرردار الدسرررنريني   ررام 
النصرارى مرد ومين مرن  أسربانياوبعرد ذلرك بدييرل دمكرن ميروك . الةردي  فري أوربرا العصور الوسرى ويبردأ العصرر

وكرررذلك ورثررروا خالصررر  . م5244سرررن   (غرنارررر ) ميررروك أوربرررا مرررن إسررردار يخرررر ممالرررك المسررريمين فررري األنررردلس
 .العوامل إلى نوض  الممالك األوروبي  ودولوا الدومي هذه وأدع . ةضاردوا
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انررررالق روسرريا الديصرررري  شرررقا لدسررريرر  يرررى  ابدررردأ, وفرري نفرررس الوقررع مريررر  الدررررن الخررامس  شرررر أيضررا
, وربير  الصرييبي  الكبررىودنضرم إلرى نرادي الردول األ. ( خالل الدررون الثالثر  الدالير  ) النصف الشمالي لدار  يسيا

 .كما رأينا  راةن  م  الدول  العثماني  فيما بعدصييبي  ولددخل في ةروب 

لررى مندصررف الثررامن  شرررو خررالل الدررر  سرريررع الدولرر  , ن الخررامس  شررر والسررادس  شررر والسرراب   شررر واى
و يررى مخيفرراع  ودوغيررع فرري شرررق أوربررا واسرردولع  يررى ممالكوررا,  العثمانيرر   يررى البةررر المدوسررر و يررى الشرررق

لرى لددرف . الروماني  البيحنري  ودوغيع غربا في بالد البيدان اإلمبراروري  أواسرر الدررن منرذ الدررن السراب   شرر واى
وهنرراك ادةرردع جوررود ميرروك أوربررا والفاديكرران لوقررف هررذا الحةررف . الثررامن  شررر  يررى أسرروار فينررا  اصررم  النمسررا

ولينريرق , لدررن الثرامن  شررمرن االعثماني  خرالل النصرف الثراني  لإلمبراروري ةي  بدأ العد الدناحلي , اإلسالمي
 .بعد أن أفل نجم المسيمين ,  (الروم المعاصرون) نجم الةضار  األوربي  الةديث  

. وخالل الدرن الخامس  شر ونديج  لما  انرع شرعوب أوربرا مرن سريرر  بابرا الفاديكران والمرذهب الكراثوليكي
لمانيا واندشرع في أوربا وأدع إلى ظورور مرذهب نصرراني جديرد هرو المرذهب قامع ةركاع إصالةي  ولدع في أ

ثرم مرا لبر  أن القرى رواجرا فري بريرانيرا وانددرل . الرذي ةمرل كثيررا مرن المرؤثراع اليوودير  الدورادير ( البرودسرداندي)
ح ررع األغيبيرر  وبررذلك اندسررمع أوربررا  يررى ثالثرر  مررذاهب رهيسرري  دو . بعررد ذلررك منوررا ليسررددر فرري الواليرراع المدةررد  
وسر أوربا (  الكاثوليكي)وساد المذهب  . في روسيا وشرق أوربا( األرثوذوكسي)جارافيا فيوا بةي  ساد المذهب 

 .في بريرانيا والوالياع المدةد ( البرودسداندي)وغربوا واندشر المذهب 

الثررامن  شررر إلررى يدظرر   وأدع الثررور  الفرنسرري  أواخررر الدرررن. لنوضرر  أوربررا   والعيميررأدع الثررور  الصررنا ي  
الدرررن الخررامس  أواخرررالدرري انريدررع مررن أوربررا منررذ  االسرردعماري وكانررع ةركرر  الكشرروف . شررعوب أوربررا ونوضرردوا

 –البرداررال :  شرر المريالدي بمباركر  البابرا قررد أسرفرع  رن قيرام إمبراروريراع بةريرر  اسردعماري  كبررى  يرى رأسروا
 ....هولندا -فرنسا -بريرانيا -أسبانيا

(. البرجواحيررر )ودكونرررع , وانورررار النظرررام اإلقرررا ي. ل الدررررن الثررامن  شرررر شرررودع أوربررا ثررروراع  ديررد وخررال
وقامع معرارك كبررى برين الميروك والنربالء أسرفرع  رن دوةيرد . لينوض النظام الصنا ي الرأسمالي مكان اإلقراع

وبردأع دردسرم . الدررن الداسر   شرر خالل مثل ةروب دوةيد إيراليا وألمانيا, ادةادي  ودكوين دول  مبعثر إماراع 
 .بالشكل الدريب من شكيوا الةاليودولوا الدومي  معالم خارر  أوربا 

 ديررد   اسرردعماري وخررالل الدرررن الثررامن  شررر والداسرر   شررر دخيررع اإلمبراروريرراع الكبرررى األوربيرر   ةروبررا 
كررا الشررمالي  والجنوبيرر  إلررى إفريديررا إلررى مررن أمري, فيمررا بينوررا فرري داخررل أوربررا وفرري المسرردعمراع البعيررد  وراء البةررار

. والبرداال أسبانياوأسفرع ديك المعارك  ن اندةار . جنوب وجنوب غرب يسيا وفي الجحر الناهي  في المةيراع
واسديالء البريرانيين والفرنسيين  يى معظم مسدعمرادوا لدصبأ الدولدان األقوى في أوربرا الدري صرارع ةضراردوا 

 .ربيعي  لةضار  الرومالاربي  الوريث  ال

ود يررع فرري  االةدضرراردخيررع فرري ةالرر  , وبوصررول اإلمبراروريرر  العثمانيرر  لمررا أسرريفنا مررن أسررباب الضررعف
ودسن سكاكينوا , ددآمر  يى دداسموا, االسدعماري  وبدأع أوربا (. الرجل المريض) رف السياس  الدولي  ينذاك بر

ويسرردولوا  يررى , ليدولرروا الدسرراهس  المررؤامر  فرري هررذه المرةيرر ودخررل اليوررود  يررى خررر . أشررالهوا ددسرريم و ابرردالعل



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  513  [  
 

وذلرررك بسررريرردوم  يرررى  رررالم السياسررر  والمرررال والفكرررر اإل رررالم , ( أوربرررا وأمريكرررا ) الجميررر  العصررربي  ليرررروم الجررردد 
 .!والد ار  والجاسوسي  

  

 االسوتعمارية ا أسباب نهضة أوربا واسترجاعها لواء الحضارة وقيوام الحضوارة الغربيوة وانطالقتهو    أهم 
- باختصار  -منذ مطلع القرن السادس عشر

الةمرررالع الصرررييبي   يرررى المشررررق وندرررل خالصررر  الدررررا  الةضررراري اإلسرررالمي ومرررا ةفظدررر  مرررن ةضررراراع 
و نشار ةرك  الدرجم  العيمي  ودراس  أسباب الوحيم  . المشرق في فارس والوند ووسر يسيا واإلفاد  من كل ذلك

 (.نذ الدرن الثال   شر م).في الةروب الصييبي 
ر  الةضررار  الرومانيرر  إلررى أوربررا خررالل الدرررن الخررامس )  .سرردور الدسرررنريني  وهجررر  العيمرراء والمكدبرراع واى

 ( . شر 
كمال ما ةصيوه من الةمالع الصييبي  من وراث  مكوناع الةضرار   سدور األندلس ونوب مكدبادوا الحاهر  واى

 ( .س  شر منذ الدرن الساد) .العربي  اإلسالمي 

الكشوف الجارافي  ودرور األساريل األوربي  و ود  فواهد ذلك مرن أربراح الدجرار  والسريما بعرد اكدشراف رأس 
ومررا جنرروه مررن كنرروح الرربالد المفدوةرر  السرريما العررالم . الرجرراء الصررالأ ودةويررل رريررق الدجررار   ررن بررالد المسرريمين

 .(منذ الدرن السادس  شر  (الدار  األمريكي )الجديد 

منذ الدرن الساب  )  اكدشاف البخار ودروير السفن والدارراع واكدشاف البارود والمدفجراع ودروير األسية 
 ( . شر

 يرررى الميكيررر  وةيفورررا المدررردس مررر  الكنيسررر  وانررررالق األفكرررار السياسررري   59الثرررور  الفرنسررري  نوايررراع الدررررن  
يراليررا وفرنسررا والنوضرر  الدوميرر  الدرري أدع إلررى سرردور النظررام اإلقرررا ي ودوةررد  الرردول الدوميرر  الكبرررى كألمانيررا واى

 . يى ةساب اإلماراع الصاير 

بعرد الثرور  الفرنسري   يرى  الثور   يى الكنيس  والدفيرع مرن دةجرهرا وانررالق العرالم الدجريبري والةرير  الفكرير 
 .الميوك والكنيس  

ع العيميررر  ودرررروير اآللررر  الصرررنا ي  وثرررور  المخدر رررا(  54)والرررر (  59 )ين الرررر  الثرررور  الصرررنا ي  فررري الدررررن
 .المدني  والعسكري 

لياحو والفدروح والدضرةي  وبرذل الجورود فري مخديرف أقررار األرض دةرع  اإلسدعمارالروح العسكري  والدوج  
 .قياد  ميوك ماامرين دواقين ليمجد والثراء والدوس 

ا الديصررري  الدرري اجداةررع جيوشرروا وهكررذا ولّرردع هررذه العوامررل دوال اسرردعماري  قويرر  كرران فرري رييعدوررا روسرري
اةدرروع الصررين والونررد ومعظررم أمريكررا  إمبراروريرر وبريرانيررا الدرري شرركيع . وسرريررع أكثررر مررن نصررف قررار  يسرريا 

(. اإلمبرارورير  الدري ال دايرب  نورا الشرمس)الشمالي  ودول كثير  أخرى في يسيا وأفريديا ةدرى أريدروا  ييورا اسرم 
 لالندشرراروكررذلك أسرربانيا اإلمبراروريرر  والبرداررال اليدرران كاندررا سررباقدان  االدسرراع و االندشرراروفرنسررا الدرري دييوررا فرري 

يراليا االسدعماري  ..ودول أخرى كوولندا وبيجيكا واى
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جررورج )خررالل الدرررن الداسرر   شررر برردأع ةررروب اإلسررددالل فرري أمريكررا الشررمالي  وأسررفرع الثررور  الدرري قادهررا 

الدري دكونرع بعرد الةرروب األهيير  الدالير  لدنضرم إلرى جانرب روسريا  مريكي األ ن قيام الوالياع المدةد  ( واشنرن
 .الديصري  ودول أوربا الاربي  إلى نادي الدول الكبرى

األوربرري  يررى السياسرراع األوربيرر  و يررى الانرراهم االسرردعماري  إلررى اشرردعال الةرررب  –أدى الصررراع األوربرري 
الدري كران مرن نداهجورا انويرار  !هراء سرد  ماليرين إنسران الدي ذهب ضةيدوا ح  (.5459-5452)العالمي  األولى 

وامدرررردع لدصرررربأ أكبررررر دولدررررين . ةيرررر  رسررررمع بريرانيررررا وفرنسررررا خررررر  دداسررررم دركدوررررا. اإلمبراروريرررر  العثمانيرررر 
 .في الداري  والسيما بريرانيا الدي صارع إمبراروري  ال دايب  نوا الشمس. اسدعماريدين

الميرر  األولررى فرري الموجرر  الرهيسرري  مررن الةمررالع الصررييبي  الثانيرر   يررى وهكررذا انريدررع أوربررا بعررد الةرررب الع
رغررم أن حةرررف .  5149والدرري يمكررن الدررأري  لوررا  مييررا منرررذ ةميرر  نررابييون  يررى مصررر  ررام , اإلسررالميالعررالم 

 اوأسبانيكان قد بدأ منذ مري  الدرن السادس  شر ةي  اةديع البرداال  اإلسالميالصييبيين  يى أرراف العالم 
ولكررن ذرو  الةمررالع كانررع بعررد . اإلسررالميوفرنسررا وبريرانيررا وهولنرردا كثيرررا مررن المسرردعمراع فرري أرررراف العررالم 

 .بين فرنسا وبريرانيا . م  5451 سن  بيكو – سيكسادفاقي  

برررين الررردول األوربيررر  ذادورررا وظورررور ألمانيرررا الناحيررر  ودكوينورررا مةرررورا مناوهرررا ليررردول  االسررردعماريأدى الصرررراع 
وأدع هررذه الةرررب (. 5421-5414)ربيرر  بالدعرراون مرر  إيراليررا واليابرران إلررى نشرروب الةرررب العالميرر  الثانيرر  األو 

األوربير   االسردعماري ليردول  واالجدما ير مييرون إنسران إلرى دةرريم البنرى اإلقدصرادي   94الدي ةصدع حهاء من 
اإلدةراد السروفييدي  لردول األوربير  وبرروحكمرا أدع إلرى ضرمور ا. وأ ادع رسم خارر  أوربا بشركيوا الةرالي ددريبرا

م  5451بعد الثور  البيشفي  الشيو ي  سن  .الذي ور  روسيا الديصري  وأقام دول  شيو ي  دةكم إرثوا من موسكو
وورثررع . كررأكبر دولدررين مررن دول الررروم دسرريرران  يررى مدرردراع العررالم األمريكيرر وكررذلك بررروح الواليرراع المدةررد   .

وورثدا بذلك راير  الرروم المعاصررين بصرور  رهيسري  . األوربي الوام ليدول  االسدعماريظم اإلر  هادان الدولدان مع
. 

كما أسيفنا قام النظام الدولي الجديد بعيد الةرب العالمي  الثانير  و دداسرم اإلدةراد السروفيدي بشركل رهيسري و 
 .سياد  العالم مد  نصف قرن فرنسا وبريرانيا    الوالياع المدةد  وما دبدى من دول أوربا الدوي 

اإلدةراد السروفيدي بعرد ورردرر  فري أفاانسردان وانفرردع الواليراع المدةررد  األمريكير  الدري نضرجع قودوررا  إنورار
دول  ظمى  سكريا دييوا في قاهم  الردول الدوير  كمرا ددرول الدراسراع  4العسكري  لدصبأ أقوى من مجموع أقوى 

لدصرربأ بدرردرادوا العيميرر  و الدكنولوجيرر  . ن أ يررى اقدصرراد قرروي فرري األرضولينضررم اقدصررادها ليكررو . اإلسرردراديجي 
 .وهذه ةديد . قاددوا أ ينوريث  ةضار  الرومان كما , مييون نسم  100ودعدادها الذي ناهح 

لدررردخل فرررري فيكوررررا بةكررررم وةررررد  اليارررر  والمررررذهب ( العجرررروح المنةيرررر  االسرررردعماري الدولرررر  )وهر رررع بريرانيررررا  
الرذي برردأ ييةرق برر  . وصرارع بديرر  الردول األوربيرر  دابعر  لورا  بررر ةيرف النررادو. الدراري  المشرردركو , (البرودسردندي)

لددةرررد جورررود الرررروم فررري الةمرررالع ... معظرررم مكونررراع ةيرررف وارسرررو مرررن دول أوربرررا الشررررقي  وةدرررى روسررريا ذادورررا 
النظررام العررالمي الجديررد  ررام بديرراد  أمريكررا الدرري انريدررع منررذ إ ررالن قيررام  اإلسررالميالصررييبي  الثالثرر   يررى العررالم 
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ةير  دولرع , وهري أيامنرا هرذه ,  مرير  األلفير  الميالدير  الثالثر منذ نواي  الدرن العشررين و و بياع مداها  5440
 .أمريكا وةيفاؤها وذيولوا المنافدون أن يميؤوا األرض جورا وظيما  

 

 (:أمريكا  –أوربا –اإلتحاد السوفييتي البائد )السيطرة اليهودية على الروم المعاصرين 

 

 :تسل  اليهود للم اتتحاد السوفييتي البائد وروسيا الحالية   -( 1)
 

 :الةور  البلشفية واليهود -
ةفيررد ةاخررام ,  سففييسرروفوا ومفكرهررا هررو مررارك, الثررور  البيشررفي  يووديرر  الدفكيررر والدخرررير والدمويررل والدنفيررذ 

وأمررد الةركرر  الشرريو ي  , ةررول كيمرراع مرراركس إلررى واقرر  ثررور  الررذي , وكررذلك لينررين (. مردخرراي مرراركس)اليوررودي 
 .بمؤلفاد  هو يوودي كذلك

لدررد نشرررنا روح الثوريرر  الدةريريرر  : )مرراييي( 5414)سررن  ( أبنرراء العوررد اليووديرر )جرراء فرري قرررار بنرري بيررر  
دعرراليم هررذه  إلقنررا وم بررالدخري  ررن أديررانوم بررل بالشررعوب بالخجررل مررن اإل ررالن  ررن, الكاذبرر  بررين شررعوب الايررر 

وأغوينرراهم , ونجةنررا فرري إقنرراع كثيرررين برراإل الن جوررارا  ررن إلةررادهم الكيرري و رردم اإليمرران بخررالق البدرر  , األديرران 
: ثررم قرردمنا لوررم  داهررد يسرردةيل  يرريوم سرربر أغوارهررا الةديديرر ,  –نظريرر  دارويررن  –بالدفرراخر بكررونوم أةفرراد الدرررود 

 .دافناالشيو ي  والفوضوي  الدي دخدم مصالةنا وأه
 .وأما الدمويل فوو يوودي كما مر

وال حال هذا الةي ( درودسكي)يدواله , الةي الشرقي من نيويورك مسرةا  لدخرير ليثور  ( يأ بروكين)وكان 
 ..هو مركح الدخرير اليوودي العالمي لددمير البشري 

 :وقد صدر في األسبوع األول ليثور  قرار ذو شدين بةق اليوود
 ود  داء ليجنس السامي يعاقب  يي  قانونيايعدبر  داء اليو. 
 اال دراف بةق اليوود في أنشاء ورن قومي في فيسرين. 

 

 :الكتب السياسي االول للةور  البلشفية -
 :مكون من سبع  أشخام خمس  من اليوود ألبوين وهم

 .يوودي ( دربسكايا)وحوجد  , يوودي : لينين
 .يوودي: درودسكي

 .يوودي: كامينيف

 .يوودي: وفسوكولنك

 .يوودي: حينونيف

 (.روحاكاجا نوفدش)أما سدالين فحوجد  يوودي  اسموا 

 .وهو الوةيد, روسي وليس يووديا : يبنوف
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 (.م1813)الدولة التي شكلها لينين سنة  -
 :وهذه أول ةكوم  بعد الثور 

 اليهود العدد الكلي الجهة

 51 44 الوحراء

 12 21 إدار  الةرب

 21 12 داخيي لجن  الشهون ال

 51 51 لجن  الشهون الخارجي 

 25 24 لجن  الصةاف  

 241 114 مجموع كبار الموظفين
 

 .من اليوود%( 90)أي أن نسب  الموظفين 
إال أن األمررر اسرردمر ةدررى يومنررا هررذا ففرري سررن  , ولعررل الدررارئ الكررريم يةسررب أن هررذا كرران فرري بدايرر  الثررور  

, سوفيدي ال يحيد  ن واةد فري المهر  دد اليوود في اإلدةاد ال(: )نينا اليكسيفا)كدبع الكادب  السوفيدي  ( م5411)
وثمانين في الماه  من مسرؤولي  , وكينوم يمثيون سدين في الماه  من هيه  الددريس في المعاهد العييا والجامعاع 

ن ناهرررب رهررريس الررروحراء ورهررريس المجيررر, الدوجيررر  العداهررردي فررري الةرررحب السياسررر  الخارجيررر   س االقدصرررادي فررري واى
 (.الوسفياع يوودي

 (411-5/415الذخاهر ج) 

  
 :وتسل  اليهود للم الدول العظمم( م1845)مةتمر يال ة سنة  -( 2)

مةرررو الناحيررر  و ددسررريم : وقررررروا( دشرشرررل, سررردالين , روحفيرررع )إثرررر الةررررب الثانيررر  اجدمررر  األقرررراب الثالثررر  
ودشكيل ةكوماع ديمدرارير  فري أوروبرا , الياباني    اإلمبراروري ودصفي . ألمانيا إلى منارق اةدالل بين الةيفاء 

 :ودرسوا المذكر  الصويوني  الدي ددضمن, الشرقي  
  دوالر دروحع  يرى اليورود المدضرررين فري أوربرا ( ميياراع 1)أن يفرض  يى ألمانيا دعويضاع قدرها

 .والذين نحةوا إلى أمريكا وفيسرين
 وودي  إلى فيسرينرف  جمي  الديود  ن الوجر  الي. 

 منأ اليوود المسا داع إلنشاء كيانوم السياسي. 
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ما ميوال و ارف   .أما األقراب الثالث  فيوم يوود إما نسبا واى
و هرراجرع مررن . ثررم دةولررع إلررى روحفيررع , ( روحنبرررغ)يوررودي منةرردر مررن أسررر  يووديرر  اسررموا  :فرو فلاات

نجيير( روحفيع نكييندو )وكان جده , أسبانيا إلى أمريكا  إلخرراج  حأةرد ثالثر  كونروا لجنر  لجمر  األمروال لمراركس واى
 :وقد قدم اليوود إلى الرهيس األمريكي روحفيع ميدالي  ذهبي  مكدوب  يي . البيان الشيو ي

 (.الرفاهي  والةكم  لفرنكيين روحفيع نبينا الجديد الذي سيعيدنا إلى األرض الميعاد) 
وقرررد بديررع هرررذه الةسرررناء (.  روحاكاجرران فررردش ) يووديررر  اسرررموا  وحوجدرر , فوررو يورررودي نسررربا  :أماااا ساااتالين

شديق ( الحاركاجانوفدش)وقد كان , اليوودي  م  أسردوا ددير اإلدةاد السوفيدي قراب  ثالث   دود ةكم فيوا سدالين 
 [. فروحا مسيررا  يى سدالين ومولو دو 

 . {فوو من أخيم المدةمسين ليفكر  الصويوني   وأما تشرشل} 

 (5/495ذخاهر جال)

 
 :تسل  اليهود للم أوربا -( 3) 

ولكنرري فدررددوا فرري , كنررع أمديررك فرري أرشرريفي بعررض المعيومرراع اإلةصرراهي  والدراسرراع ةررول هررذا الموضرروع 
 . ثم فددع الدسم اآلخر في أفاانسدان إبان سدوروا , لندن بسبب هجردي السريع  منوا إلى أفاانسدان 

السرريرر  الواهيرر  ليوبيرراع اليووديرر  والصررويوني   يررى  ررالم السياسرر   ولكررن خالصرر  مررا أدررذكره مررن ذلررك هررو
 .والصةاف  واإل الم والبنوك والمؤسساع اإلقدصادي  في أوربا  موما 

 : سبيل المثال  ىفمما أذكر  ي
دراس   رن قرو  ,  5441في أةد أ دادها سن  ( BBC)ودصدرها الر ( المشاهد السياسي ) نشرع مجي   -

وخيصررع إلرررى ( . ةررحب العمررال ) و ( ةررحب المةررافظين ) دي فرري الةررحبين البريرررانيين الرهيسررريين اليرروبي اليوررو 
من سيد م اليوود في : ودةيرع في السؤال . أن اليوود يسيررون  يى الةحبين بدرج  مددارب  ومدهش  , نديج  

 .موم وفيوا ددرير إةصاهي .وكنع أمديك المجي  في أرشيفي ! اإلندخاباع بين الةحبين ؟
سن  )عياع اليوودي  مؤدمرا دةع شعار  ددع المنظماع والجم( 5491)ولما كنع أدرس في فرنسا سن   -
 ( .( !! L an 2000 La France est juif :وكان بالفرنسي  !( فرنسا يوودي   -4000

قام  وقد! ونشرع الصةف دراساع  ن اندشار اليوود في مخديف مؤسساع الدول  فكانع إةصاهي  مدهش  
ةحب الجبو  الورني  اليميني الدومي الفرنسي المدررف ضد اليوود والعرب واألجانب بنشر معيوماع خرير   ن 

 ..هذا الدايال اليوودي 
ويكفري أن ..وقل مثل ذلك  ن كل بيد يخر ويمكن دةصيل هذه المعيوماع لمن أراد اسردحاد  مرن اإلندرنيرع 

رغرم ا دررراف ,   المنظمرراع الفيسرريني  ومنورا ةمراس منظمرراع إرهابير  نررى مواقرف اإلدةراد األوربرري ومنورا إ النر
ةدرى . رغم أن الشعوب األوربير  بردأع دعيرن دبرمورا بورذا الوضر  . والشواهد كثير  , أوربا بةق مداوم  اإلةدالل 

يى من الشعب األوربي يرى إسراهيل هي الخرر األول  % 10أ ينع إةصاهي  رسمي  لالدةاد األوربي أن حهاء 
سراهيل , السالم العالمي   .مما أثار رد  فعل  نيف  في أوسار اليوود األوربيين واى
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( لكنيساااة اتنجيلياااة ا) و ظااااهر  المسااايحيين المتهاااودين . تسااال  اليهاااود للااام أمريكاااا المعاصااار   -( 4) 
 ( :المحافظون الجدد)و

لجديررد دصرل إلررى مسرام  النرراس فرري ولمررا بردأع أخبررار خيرراع العررالم ا. ميالديرر  5244اكدشرفع أمريكررا سرن  
كمرررا , والمنشررردين والمرررراردين فررري أوربرررا , صرررارع  يرررى مرررر ثرررال   درررود ديرررع موررروى أفهرررد  المارررامرين , أوربرررا 

 . أصبةع منفى ليمجرمين والمنفيين 
أهمير  هرذا العرالم الجديرد برل , وأدرك اليوود الذين كانوا يعانون في أوربا مرن الظيرم واالةددرار مرن النصرارى 

 . ددد بعضوم أنوا أرض الميعاد الدي بشروا بوا في كدبوم الدديم  ا
ولما ظورع مناجم الذهب والثرواع الراهي  دةركع ةاس  الشم والرنوم لردى اليورود وبردؤوا بوجرر  كثيفر  نةرو 

 .المال والربا , وسر ان ما شكيوا جالي  كبير   و ميوا في مجالوم الداريخي . العالم الجديد 
ع أمريكا وبدأع ددكون الوالياع المدةد  األمريكي  كان بعضوم قد ةاح نفوذا في مجاالع البنروك ولما اسددي

مررن نفرروذ , ( ؟؟)ةدررى دخرروف ودنبررأ أةررد أواهررل الرؤسرراء األمريكرران وهررو . واأل مررال المصرررفي  , ورؤوس األمرروال 
بأنر  يدوقر  , مةرذرا قومر  مرنوم  وقال في وثيد  ما دحال مةفوظ  في مكدبر  الكرونارس, هذه الشرذم  وةذر منوم 

إاّل يكرربأ جمرراح هررذه الفهرر  ويةررال بينوررا وبررين رموةادوررا وجشررعوا فإنرر  يدوقرر  إن يررأدي  يررى أمدرر  األمريكيرر  حمرران 
 .وكنع أةدفظ بصور   ن مدولد  ديك وهي شوير  ..يدةكم فيوم هؤالء ويميكون أقوادوم 

ورا ماليررا بررارحا فرري دمويررل الرردول فرري الةرررب العالميرر  فدررد لعررب اليوررود د, وفعررال يل األمررر إلررى ماةررذر منرر  
ولررم ينصرررم الدرررن الداسرر   شررر إال , ودخيرروا فرري دمويررل نوضرر  الدصررني  فرري أوربررا وأمريكررا , ثررم الثانيرر  , األولررى

وصرار لورم لروبي يردةكم بةمرالع , واليوود يةدكرون دجار  المال واأل مال وأل مرال المصررفي  فري أوربرا وأمريكرا 
وسرريرروا , م والصررةاف  فرري أمريكررا كمررا أوربرراوسرريرروا  يررى قررراع اإل ررال.. واألوربيرر  ,  برراع األمريكيرر  اإلندخا

ودسروا ةسرناوادوم ليكونروا  شريداع أو حوجراع لكبرار الشخصرياع السياسري  ,  يى صنا   السينما و رالم هوليرود 
يوودي  في أمريكا  أكثر من ثماني  مييرون وبي  دعداد الجالي  ال, وقامع لوم الجمعياع والمنظماع ! واالقدصادي  

الدي دعدبر من  واصم اليوود في العرالم ( مدين  نيويورك ) نسم  يدرن أكثرهم قيب الوالياع المدةد  االقدصادي 
ثررم دخررل اليوررود وأبنرراء اليووديرراع مجررال السياسرر  بأنفسرروم وصررار مررنوم النررواب فرري الكررونارس ومجيررس الشرريوخ . 

 !ساءوالوحراء وةدى الرؤ 
) الذي يردكح  يى دفسيراع العورد الدرديم , ونظرا ال دناق الاالبي  من نصارى أمريكا المذهب البرودسداندي 

ولدع مدارس مذهبير  جديرد  دعدبرر ةرب اليورود والعمرل  يرى إ راد  مجردهم , والكدب واألدبياع اليوودي  ( الدورا  
 . إلسراهيل من أقرب الدرباع الديني  

اهب والجمعياع وصار لوا وساهيوا اإل المي  الكثير  من مهراع مةرراع الراديرو والدنرواع ودرورع هذه المذ
 , إل  ...والكداب ومراكح الدراساع والد و  , الديفحيوني  والجراهد والمجالع 

واال ددراد برأن , وكان من أبرح معددداع وجوب د رم إسرراهيل كواجرب دينري ( اإلنجييي  )ثم ظورع الكنيس  
وبرين , شرمال فيسررين برين اليورود المرد ومين مرن ميروك النصرارى ( هرمجردون )لمير  سرددوم فري سرول معرك   ا
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وهري مددمرر  لعرود  المسرريأ نحولر  مررن السرماء إلندرراذ , وأنوررا سردكون معررارك يفنرى فيوررا ماليرين البشررر , المسريمين 
وكرران . ي هرري مو ررد لوررذا الةررد  وا ددررد هررؤالء أن نوايرراع الدرررن العشرررين أو أواهررل الدرررن الةررال. المررؤمنين برر  

وقرد كدبرع كدرب  رد  ةرول ! الكثيرون من الساس  األمريكان مرن ا ددرد بورذه الرالسرم مرنوم الررهيس رياران نفسر  
وليشري  سررفر الةروالي دراسرراع وكدررب قيمر  فرري هرذا الموضرروع لمررن أراد . ) هرذا الموضرروع ودررجم بعضرروا ليعربيرر  

 (.اسدحاد   
ثررم . ال مدناهيررا مررن أمريكررا خررالل الربرر  األخيررر مررن الدرررن الماضرري ومررا حالررع  ولررذلك ديدررع إسررراهيل د مررا

أريدررروا  يرررى أنفسررروم , معددررردادوا ظوررررع نوايررراع الدررررن الماضررري فررري أمريكرررا مدرسررر  دينيررر  سياسررري  ألعرررن فررري 
  االبرن و إدار  الةالير  والررهيس الةرالي جرورج بروش, وكران مرنوم إدار  الررهيس بروش األب , ( المةافظون الجدد )

 . نفس  
ويديم هؤالء مذهبوم كذلك  يى األسارير الدورادي  ووجوب إ اد  بناء الويكل ومميك  إسراهيل وأن ا  يبارك 

وسريرردوم  يرى الشررق األوسرر , باإلضاف  لألةالم اإلمبرارورير  فري دوسر  أمريكرا , أمريكا لدياموا بوذه الموم  
) ودبنوا نظرياع , إفناء األ راق األخرى    و ضرور , العرق األبيض  و يى سياد  ةضار , مدةالفين م  اليوود 
, النصااارانية الااادين : حضاااار  العااارق االباااي وأن  يرررى ..وأن األرض ال ددسررر  لةضررراردين ( صاااراع الحضاااارات

أن دسرررةق الةضررراراع األخررررى ..  اتباحياااة االخاااالق والةقافاااة, الرأسااامالية اال تصااااد , الديمقرا ياااة السياساااة 
بررررل إن المةررررافظين الجرررردد هررررؤالء والررررذين يمكررررن دسررررميدوم . وا ودفرررررض  ييوررررا دينوررررا وثدافدوررررا ونظاموررررا ودخضررررع

وأ ينرروا الصرردام مرر  ةضرراردوم , أ ينرروا ادخرراذهم مررن اإلسررالم والمسرريمين  رردوهم األول , بالصررييبيين المدوررودين 
, ( في الداري  أ داؤنا في الةاضرر وأ داؤها , نةن ورث  ةضار  الروم  : ) بل قال أةد كبراهوم , كددر مةدوم 

ثرم حّلورا , ثم ا دذر وقال أنوا حل  لسان , وصرح جورج بوش بأن ةرب  الةالي  في الشرق األوسر ةرب صييبي  
وقام أةد كبراء جنراالد  من الدساوس  العاميين في الدوجي  بالنيل من اإلسالم ومن , ! الخبي   د  مراع مددالي  

والشررواهد دةدرراج كدابررا ,    ييرر  وسرريم بأسرريوب يدماشررى مرر  ةدررار  ذلررك الجنرررال الميعررون رسررول اإلسررالم صرريى ا
 ..وهي مشدور  , مفردا 

وصار اليوود وأبناء وأحواج اليوودياع ودالميذهم أغيبي  , وهكذا سيرر اليوود  يى اإلدار  الةالي  سيرر  دام  
وصارع ةربنا م  إسراهيل هي  مييا ةرب م  , ...والمؤسساع , والةكوم  , والكونارس , في مجيس الشيوخ 

 .  أهيكوم ا  , أمريكا 
لم يومنا هذا والذي اساتمر  هااء  ب يجا هذا  ن سانة حتام اآل 2511مختصر تاريخ الروم منذ نشأتهم وا 

كماا أخباار الصااادق ,  أكةار الناااس حينهاااالاروم يكااون و  . شاارار الخلاقللام  وسيساتمر إلاام أن تقاوم السااالة 
 .     وق لليه الصال  والسالمالمصد

 
************* 
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 الصراع بني املسلمني والروموخالصة النظام الدويل تطور 
 (م  2114 –م  628()ها 1425 -ها 3)

 

ةم يوشك االمم أن تدالم لليكم  كما تدالم االكلاة  :) ن ثوبان أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  قال 
نحن يومئذ  اال بال أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم غةااء كغةااء السايل ولينا لن اهلل  إلم  صعتها فقال  ائل ومن  لة

من صدور لدوكم المهابة منكم وليقاذفن اهلل فاي  لاوبكم الاوهن فقاال  ائال ياا رساول اهلل وماا الاوهن  اال حاب 
 (رواه أبو داود)  (.الدنيا وكراهية الموت

رس ن حااة أو ن حتااان  ةاام ال فااارس بعاادها أباادا ةاام فااا :)و ررن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال
والروم ذات القرون كلما هلك  رن خلا مكانه  رن أهل صخر وأهل بحر هيهات آلخر الدهر هم أصحابكم ما 

 .(/ 151م  /4حواهد الويثمي ج,  مسند الةار ) ( كان في العيش خير

وُم ووا ينَّموا هولوكوُتُهْم موبو السَّالوةي أوشودُّ النَّاسي لو )ًَ  :و  ن  َصي ى الي    َ َيْيِ  َوَسي م  (.51111مسند أةمد ) (لوْيُكْم الرُّ
لرى يومنرا  لو أردنا أن نيخرم صررا اع الةضرار  اإلسرالمي  وةروبورا مر  أ رداهوا  برر الدراري  منرذ قامرع واى

 يررى الشرركل فدررد كانررع مراةررل الصررراع . نجرردها دثبررع مررا جرراء فرري إخبرراره صرريى ا   ييرر  وسرريم بكررل جررالء, هررذا
 :الدالي
 

 :والصراع مع الروم الدولة النبوية 
 

 : الصراع مب الروم خالل  الدولة النبوية  

هرو األسراس لمرا درم بعرد , ( بنري األصرفر ) كان دوجي  الرسول صيى ا   يي  وسيم ليمسيمين لجواد الروم 
بعرد غردرهم (   م 144 -هرر 9)فري مؤدر  وقد كان فادة  ذلك كما رأينرا  .من اسدمرار لوذا الصراع األحلي , ذلك 

لجريش إسرام  , ثم دجويح رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم . ثم دبوك , صيى ا   يي  وسيم , برسول رسول ا  
شراف  بنفس  الشريف   يي  , لاحو الروم  ةير  كران مرن يخرر كالمر  الشرريف كمرا . إلرى يخرر رمرق فري ةيادر  , واى

ومنررذ ذلررك الةررين مررا دررحال رةررى هررذه ..لعررن ا  مررن دخيررف  نرر  .. نفررذوا بعرر  أسررام  أ: جرراء فرري اآلثررار الشررريف  
 .المواجو  األحلي  داهر  

  

 :الصراع مب الروم في دولة الخلفاء الراشدين 
وبعد . كان اةد شدي الجود األساسي ليمواجو  في حمن الراشدين , أن الصراع م  الروم , يدبين مما سبق 
صارع المواجو  , في الةضار  اإلسالمي  خالل  ود  مر و ود  ثمان رضي ا   نوما  حوال فارس ودخولوا 

وكمرا رأينرا ذلرك دفصريال , ةير  دميرحع المواجور  اإلسرالمي  بالرراب  الوجرومي .  يم  الروم هي المةور األساسر
معظم ممديكاع الرروم و , فدد اندحع المسيمون خالل مد  وجيح  من الروم   بالد الشام ومصر , في فصل الداري  

برل ,  ذادوا في والي   ثمان رضي ا   ن  ( الدسرنريني  )وهددوا  اصم  الروم , البيحنريين في شمال إفريديا 
ن لم يمكثوا فيوا , دخيوا األندلس  يى الروم الاربيين   .واى



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  516  [  
 

 

 :الصراع مب الروم في العصر االموي 

مررر  الرررروم كررران هرررو المةرررور األساسررري لةرررروب الدولررر  فرررأن الصرررراع ( م ؟ ومرررا بعررردها )وكمرررا فصرررينا فررري 
, ( إيررران ) سجسرردان , ( بيوشسرردان )وكرمرران ( باكسرردان ) اإلسررالمي  إلررى جنررب ةررركدوم شرررقا فرري بررالد السررند 

, ودميررح الصررراع ينررذاك  بأنرر  رررور هجررومي , (  وسررر يسرريا ) وبررالد مررا وراء النوررر , ( أفاانسرردان ) وخراسرران 
. (الدررور )اندررحاع األنرردلس مررن ميررول و . ن اندررحاع كامررل شررمال إفريديررا مررن الدولرر  البيحنريرر  واسرردراع فيرر  المسرريمو 

ةير  دوقرف الحةرف  نرد مدينر  . فدخيوا مدنوا دولروح وليرون وبروردو  فرنسا وهي ( الاال ) بالد الفرنج   ودخيوا 
 !!.شمال غرب فرنسا( دور)

المسريمون  كما اسردولى. (.ممالك غرب أوربا) نالاربييو ( البيحنريريرن)وهكذا شمل الصراع الروم الشرقيين  
ولرم يكرن ليرروم مبرادراع هجومير  مومر  . وةاصروا الدسرنريني   رد  مرراع . جحر المدوسر  يى بعض خاللوا 

 :وكان أهم ذلك . خالل المرةي  األموي  

   ( المرد )غاراع الجراجم: 

, هررر بدةررريض مررن الررروم10سررن   بررد الميررك بررن مررروان أغررار الجراجمرر   يررى الثاررور اإلسررالمي  فرري  وررد 
فدرد فراوض  ,المرالبوقرد  رالجوم  برد الميرك , مودبيين انشاال  بةرب ابن الحبير وقم  الفدن الدي ثرارع فري  ورده

 يرى أن يدخيرى  رن مسرا ددوم ,  يرى أن يردف  لر  ألرف دينرار كرل أسربوعالثراني   نجوسدنيااإلمبرارور البيحنري 
 . في غارادوم

  البةري  غاراع الروم: 
ودمكرررن األسررررول البيحنرررري مرررن . هرررر وهحمررر  544أغرررار األسررررول البيحنرررري  يرررى األسررررول العربررري سرررن  

 . االسديالء  يى قبرم
قديبر  )وواصرل الداهرد الفرادأ , فري وسرر يسريا وخالل هذه الفدر  دخل المسيمون في صراع م  الدرك الروثنيين

ةدى فدأ أفاانسدان وبالد ما وراء النورر ودركسردان الاربير  والشررقي  ووصرل إلرى دخروم الصرين مضريفا ( بن مسيم
فيمرا كران نظرراؤه يددردمون فري فردأ برالد السرند وشرمال . كييومدر مرب ( مييون 1)إلى رقع  الدول  اإلسالمي  نةو 

 . دول  اإلسالمي  خالل الخالف  األموي  ألقصى ادسا وا  بر الفدوحلدصل ال, الوند
 

 :الدولة العباسية والصراع مع الروم

  (  : مرحلة القو  ) خالل المرحلة العباسية االولم   الصراع مب الروم: أوال 

وقرد . الفدرر  وشرب  الوةيرد خرالل ديرك , فدد كان الصراع م  الروم هو المةرور األساسري , كما رأينا دفصيال 
وكثرررع , ثررم دةررول دفا يررا بشرركل شررب  كامررل ددريبررا . كرران فرري بدايدرر  هجوميررا  بررر نظررام الصررواهف و الشرروادي 

لى شمال الشام وصوال , غاراع الروم  يى خر الدفاع الرويل معوم  والممدد من دخوم الجحير  شرق األناضول واى
 .إلى أنراكي  والبةر المدوسر  شمال غرب الشام

 : ن أهم الااراع الدي دعرضع لوا الدول  خالل ديك الفدر  وكان م
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هررر وسرربيوم المسرريمين وأهررل الذمرر  ودخررريبوم 521سررن  أرمينيرر  غرراراع الخررحر مرر  جمرروع مررن الدرررك  يررى *  
 . هر591سن  ثاني  ثم غاردوم  , (  اصم  جورجيا اليوم )  دفييسمدين  

هرر وسرن  519هرر وسرن  511هر وسن  524هر وسن  529سن  البصر   يى ( الميذ)غاراع قراصن  البةر *  
 .هر415هر وسن  441هر وسن  441هر وسن  514

 .  هر515سن  جد  وغاردوم  يى  * 
 . هر 419سن  ( مصر ) دميار غاراع الروم بمراكبوم  يى *  

د دةولع لعالقاع وق. فدد كانع الودن  هي ربيع  العالق  معوم ( ممالك أوربا الاربي  ) أما الروم الاربيون 
 .ةدى دبادلوا الودايا ( فرنسا الةالي  ) ةسن  أةيانا كما كان بين الرشيد وشارلمان مييك بالد الاال 

 
لام  ياام , صراع العباسيين والادول اتساالمية المساتقلة ماب الاروم مناذ العصار العباساي الةااني : ةانيا  وا 

 ( :ها 822 -ها 245) الدولة العةمانية 

. (ممالررك أوربررا المسرريةي )والاربرري  ,( الررروم البيررحنريين ) الشرررقي , صررراع مرر  الررروم بشررديوم لررم يدوقررف ال
. إال فري ةراالع قييير , ب  الردفا ي الررا, وكما أسيفنا فدد غيب  يي  منذ انصرام العصر الذهبي ليدول  العباسي  

كمررا مررر معنررا فرري , دول المسررددي  دصرردع الرر. والةديدرر  أنرر  مرر  ضررعف الخالفرر  المركحيرر  لبنرري العبرراس فرري باررداد 
وةمايرر  الةرروح  والرردفاع  ررن ديررار المسرريمين وأنفسرروم , دفعررا وريبررا , ثنايررا مخدصررر داريخوررا لشرررف مومرر  الجورراد 

 ..وأ راضوم 
, وكذلك فعل الةمدانيون , يجاهدون الروم البيحنريين بضراو  , فوجدنا السالجد  في بالد الري واألناضول 

قام الحنكيون بجوراد الصرييبيين الرذين قردموا مرن ممالرك , ولما قامع الدول  األدابكي  . الشام في شمال غرب بالد 
فيما قامع دول  األيوبيين ورثوا من . ولم يأل قيصر الدسرنريني  في د موم  يى مدى قرنين من الحمان , أوربا 

 أوالد  مومدوم 
, ورثروا معورا إدمرام المومر  الشرريف  , ر والشرام فيما ور  المماليك ةكرم مصر, ..الحنكيين موم  الشرف ديك 

, فيمررا كرران السرالجد  مسرردمرين بجورراد الرروم فرري يسرريا الصررارى . ونظفروا بررالد الشررام مرن دنررس الصررييبيين نواهيرا 
خفاق  يةميوا الميوك واألمراء المخديفرون  لةدى قام العثمانيون من أةفادهم وةميوا شرف الراي  الدي كانع ما دحا

 ..وقد مر معنا ذكر ررف منوا , ا دورهم من فسوق  وصراع  يى الميك رغم ما 
والمرابررون , والموةردون , فدرد قرام األغالبر  . فما حال األمر كذلك كما رأينا , أما في مارب بالد المسيمين 

 -كيمررا سررولع ليررروم , وغيرررهم مررع ميرروك وأمررراء ممالررك المارررب األقصررى بالرردفاع  ررن اإلسررالم والمسرريمين .. 
فمرررا فدهرررع غبرررار الةررررب معدرررود  برررين , وأمرررا فررري دولررر  األنررردلس . أنفسررروم أن يوررراجموا ديرررار اإلسرررالم  –بشرررديوم 

إلرى أن اسردرا وا فري النواير  أن يردييوا دولر  اإلسرالم .. ونصارى أسبانيا المد ومين من ميروك أوربرا , المسيمين 
 نردما اسردباةوا أن يسدنصرروا . ميروك الرواهرف  والدعراون مر  النصرارى فري, هناك بعد أن دبع الفرق  والضالل 

 . ..فسيروم ا   ييوم وادالوا دولدوم ..بوم  يى بعضوم 
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الدولرر  العثمانيرر  اإلسررالمي  الناشرره  الدرري ..إلررى أن دسرريم رايرر  جورراد الررروم ..وهررذا اسرردمرع السررن  مضررررد  
اربيررون يرردكون ةصررون غرناررر  فرري فيمررا كرران الررروم ال..كانررع درردك ةصررون الدسرررنريني  فرري مشرررق المسرريمين 

 .لدبددئ ةدب  جديد  من هذا الصراع األحلي بيننا وبين الروم ..ماربوا  يى شوار  األريسي
 

 :الدولة العثمانية والصراع مع الروم

ودمكن السيران مةمرد الفرادأ مرن دك , في األناضول, ثم ولدع الدول  العثماني  من أةفاد السالجد  األدراك
بعررد أن نوضررع الدولرر  العثمانيرر  !. م( 5214)سررن  ( رررن 1)نريني  بمررداف  حنرر  قررذاهفوا يصررل إلررى أسرروار الدسررر

 ..ودول أوربا المدرور  ينذاك البيحنرييننوض  واحع وفاقع نوض  الروم 
ةدى ا دبره المؤرخون نواي  العصور الوسرى وبداي  , وشكل سدور الدسرنريني  حلحاال  يى مسدوى الداري 

ونوضردوم , فدد كان هذا سببا في انسياح العثمانيرين في الفدوح شماال وجنوبا وغربرا.. وةق لوم, ديث العصور الة
بعرد , ةدى وصيع دول  اإلسالم دةع رايادوم إلرى الةجرم اإلمبرارروري وأ رادع دوةيرد أجحاءهرا دةرع خييفر  واةرد

أي مدين  اإلسالم ديك ( إسالم بول)اسموا  أن ندل العثمانيون الخالف  إليوم وجعيوا مركحها الدسرنريني  الدي غدا
 (.إسرنبول)الدي صار اسموا فيما بعد 

. واالجدما ير كما كان بداير  نوضر  الردول األوربير  ومرا درال ذلرك مرن الثرور  الصرنا ي  والثروراع اإلقدصرادي  
 .ف  العثماني ةي  دولع الصراع م  دول  اإلسالم ينذاك وهي الخال. وبذلك ولدع دول أوربي  ةديث  ذاع بأس

ةدررى , انسرراةع جيرروش العثمانيرررين دفرردأ بررالد اليونرران وسررواةل البةررر األسررود والبيدرران ودول شرررق أوربرراوقرد 
وبدأع أوربا هجوموا الصييبي . أواخر الدرن الساب   شر ةي  دوقفع,  اصم  النمسا( ينافي)وصيع إلى أسوار 

 ..المعاكس الثاني
كانررع جيرروش النصررارى , 5214ربررا ويسرريا بعررد فرردأ الدسرررنريني   ررام وفيمررا كرران األدررراك ينسرراةون فرري أو 

. 5241سرن  ( غرنار )لدسدر يخر معاقل اإلسالم في أوربا الاربي  . دةاصر يخر ممالك المسيمين في األندلس
الدرري ةميررع مشررعل ةضررار  الرومرران الصررييبيين بعررد , االسرردعماري وليدررأج  الصررراع بررين العثمررانيين ودول أوربررا 

وهكرذا اسردمر الصرراع برين اإلسرالم والرروم ريير  فدرر  الخالفر  . براروري  البيحنري  الروماني  من الدسررنريني اإلم
 االسدعماري ةي  دداسمع الدول , 5442إلى أن دمكنع الدول األوربي  من إسداروا واى الن ذلك  ام , العثماني 

 .. سمع من دول العالمفيما ددا. وهو مجموع بالد العالم العربي واإلسالمي, إرثوا
 

 :العالم اإلسالمي بعد سقوط الخالفة العثمانية والصراع مع الروم 
. باياب المسيمين كدو  سياسي   ن المسرح الردولي بسردور العثمانيررينصراع المسيمين م  الروم لم يدوقف  

قررررروى دول أوربرررررا  لدررررد اسررررردمر صرررررراع اإلسرررررالم ممررررثال بالشرررررعوب اإلسرررررالمي  وةركادررررر  الجواديرررر  والدةرريررررر  ضرررررد
انسراةع جيروش الرروس لدسردر العواصرم اإلسرالمي  , ففري أقصرى مشررق المسريمين.. في كافر  بيدانر  االسدعماري 

ثرم . الدفدراس الدررم وشررق البةرر األسرود وسريبيريا و ددارسردان و فاسدولع قوادوم  يرى برالد البشركير و.. في يسيا
وسررردرع , الكبرررى بعرررد مداومرر  ضررراري  وخسرراهر مييونيررر حةفرروا  يرررى جمووريرراع وسرررر يسرريا وأسررردروا  واصرررموا 
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 /بخررارى  /و واصررم اإلسررالم الشرروير  مرررو , كسرردانيراج قيرغيحسرردان و وكاحاخسرردان و نأوحبكسرردا دركمانسرردان و
ةير  اسرددرع جيروش روسريا الديصرري   يرى ضرفاف نورر  5402و ام  51ما بين مري  الدرن .. رشدند /درمذ 

 ..الدي كانع في مجال النفوذ اإلنكييحي.. م  أفاانسدانجيةون الذي يشكل ةدودها 
وبعرررد أن اسررردولع دول أوربرررا  يرررى برررالد العرررالم العربررري واإلسرررالمي فررري يسررريا وأفريديرررا اسررردمر المسررريمون فررري 

يراليرررا  االسررردعماري صررررا وم مررر  الرررروم الجررردد مدمثرررريين بالررردول   وأسررربانياالكبررررى و يرررى رأسررروا بريرانيرررا وفرنسرررا واى
وكان نصيب األسرد فيورا لبريرانيرا , ةي  دداسمع هذه الدول اةدالل العالم. وغيرها .. البرداال وبيجيكاوهولندا و 
وخاصررر  برررالد العرررالم , إر  الدولررر  العثمانيررر ( لنررردن /اريس بررر)ةيررر  قسرررمع وحاردرررا المسررردعمراع فررري .. ثرررم فرنسرررا

ولد رردخل بريرانيرا فري الصرراع .. 5454 الدري أبرمرع سرن ( ر برريكو سريكس)فيما  ررف بمرؤامر  أو ادفاقير  , العربي
بجعررل فيسرررين ورنررا , و ررده المشررؤوم( بيفررور)بررإرالق الرروحير البريررراني . مرر  المسرريمين  ررامال جديرردا هررم اليوررود

يرران وجنروب شررق يسريا وكثيرر مرن الردول ( باكسردان)وهكرذا رحةرع برالد الونرد والسرند . قوميا لييوود وأفاانسردان واى
ورحةع . دةع اإلةدالل اإلنجييحي, ير  العربي  والسودان ومصر والعراق واألردن وفيسرينوفيوا الجح , اإلسالمي 

كرررل مرررن سررروريا وفيورررا لبنررران ودرررونس والجحاهرررر وأجرررحاء مرررن الماررررب وقسرررم مرررن الدررررن األفريدررري دةرررع اإلةررردالل 
يراليا ليبيا وأجحاء مرن وأخذع أسبانيا أجحاء من المارب وموريدانيا وبعض البالد األفريدي  كما أخذع إ.. الفرنسي

 ..الدرن األفريدي 
وكانررع . وكانررع أغيررب بررالد وسررر أفريديررا اإلسررالمي  قررد سرردرع دةررع اةرردالل ديررك الرردول األوربيرر  قبررل ذلررك

إلرى  سرناافور إلرى  إندونيسرياةص  األسد فيوا لفرنسا كما سدرع جحاهر المةير الونردي والورادي مرن الفيبرين إلرى 
ديررك ميرردانا  االسرردعماري وقررد شرركيع المرةيرر  . دةررع اةداللوررا أيضررا قبررل ذلررك.. وبررنجالدشديالنررد وماليحيررا وبورمررا 

اليووديرر   االسرردعماري ولررم دخررف الرردول . االسرردعماري ليصررراع بررين الشررعوب اإلسررالمي  والررروم ممثيررين برردول أوربررا 
أن الداهرد : ومن ذلك. دومديك وقد ظورع في كثير من دصريةا االسدعماري الروماني  الروح الصييبي  في ةركدوا 

اآلن ) :لمررا ركررح  يمرر  ذي الصررييبين فرروق جبررل الحيدررون فرري بيررع المدرردس صرررخ قرراهال( اليررورد الينبرري)البريررراني 
الجنررررال ( غرررورو)أمرررا . لوحيمررر  أجرررداده  يرررى يرررد صرررالح الررردين األيررروبي برررروح الثرررأر.. (اندورررع الةرررروب الصرررييبي 

ر قبررر صررالح الرردين وضرررب  بالسرريف وكسرر قرعرر  ةجررر منرر  مررا دررحال الفرنسري فدررد كرران مررن برراكور  أ مالر  أن حا
أمرا اإليرراليون فدرد كران نشريدهم (. هرا قرد  ردنا يرا صرالح الردين:)ليدول ل , مةفوظ  في المدةف الةربي بدمشق

يرى واألمثير  كثيرر   ...ينضأ باألةداد الصييبي  ويفدخر بذهاب الجند لددل المسريمين.. العسكري أيام اةدالل ليبيا
 .الروح الصييبي  لةرك  اإلسدعمار الةدي    
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الصووراع بووين الووروم أنفسووهم بعوود ميوواب المسوولمين عوون مسوورح القوووى الدوليووة وتحووولهم إلووى منووائم      

 : استعمارية
و  االسرردعماري وهكررذا دايررر شرركل النظررام الرردولي ليصرربأ مجررال الصررراع فيرر  بررين الررروم أنفسرروم  يررى الانرراهم 

وأحهدرع فيورا ( 5459ر  5452)اسدمرع األولرى مرابين , ما أشعل ةربريرن  المدرين مدمردينم, السياساع األوربي 
ويوود ( الماسون)ودمكنع ألمانيا فيوا من جر الدول  العثماني  الدي دولى حمام أمورها , ماليرين نفس 4أوربا حهاء 

  ألمانيررا الةرررب وكررذلك ةييفدوررا ممررا برررر دداسررم أشررالهوا بخسررار , الدونمرر  فجردوررا إلررى دخررول الةرررب إلررى جانبوررا
 .الدول  العثماني  المدماود 

لدحهررق أوربررا باإلضرراف  إلررى روسرريا وأمريكررا ( 5421ر  5414)ثررم اشرردعيع الةرررب العالميرر  الثانيرر  مررا بررين  
لدسررمأ , اقدصرراديا واجدما يررا, مييررون نفررس بشررري  ولدسررفر ديررك الةرررب  ررن درردمير بنيرر  أوربررا الدةديرر  94حهرراء 

ةير  دسرابدع دول أوربرا ( أمريكرا /روسريا )ودين  ظيمدين اسردعماريدين جديرددين  يرى وجر  األرض همرا بميالد ق
لدندمي إلى ةيف إةدى هادين الدولدين فدخيع دول شرق أوربا م  اإلدةاد السوفيدي مكونر  ةيرف وارسرو بح امر  

ح امرر  واشررنرن ولدبرردأ مرةيرر  ولدرردخل معظررم دول أوربررا الاربيرر  فرري ةيررف أمريكررا مكونرر  ةيررف النررادو ب. موسرركو
جديد  من مراةل النظام الدولي يدوم فيوا الصراع بين هذين الدربين ةير  لرم يعرد ليمسريمين وجرود  يرى المسررح 

دردررررناهبوم ديررك الررردول ودررديرهم فررري فيكوررا  يرررى دأب , ألنورررم صرراروا فررري قصررع  الانرراهم, الرردولي كدررو  دمثرررل ررفررا
 ..المناذر  أجدادهم من الاساسن  و

 

 :صراعهما على النفوذ النظام العالمي الحديث وقيام اإلمبراطوريتان السوفييتية واألمريكية و
وبرروح ,  ن مردب  الصدار  االسدعماري كما أسيفنا أدع الةرب العالمي  الثاني  إلى دمار أوربا وددودر دولوا 

مررن ثررم دخيررع دول أوربررا الشرررقي  كشررب  و . قررودين  ظيمدررين همررا اإلدةرراد السرروفييدي والواليرراع المدةررد  األمريكيرر 
ولدرردخل أوربررا الاربيرر  و يررى . مسرردعمراع لإلدةرراد السرروفييدي لدشرركيل ةيررف وارسررو ومررا يسررمى بالمعسرركر الشرررقي
وقررد أسررفرع الةرررب العالميرر  . رأسرروا بريرانيررا وفرنسررا فرري ةيررف أمريكررا ودكررون ةيررف النررادو أو المعسرركر الاربرري

وأ نشرأع  صرب  األمرم المدةرد  مرن . ميحان الدوى فري العرالم  يرى هرذا األسراس  ن إ اد  رسم 5421الثاني   ام 
ونوضرع . دروم هيهر  األمرم المدةرد دثرم دعردلع ل.. الدول الكبرى لوض  أساس لنظام دولي  المي جديد في ةينورا

ةرراد لدكررّون مرر  أمريكررا واإلد. الصررين كدررو  اقدصررادي  ونوويرر  وبشررري  وفرضررع نفسرروا فرري مصرراف الرردول العظمررى
المؤسسررر  األهرررم المنبثدررر   رررن هيهررر  األمرررم . السررروفيدي وفرنسرررا وبريرانيرررا األ ضررراء الرررداهمين  فررري مجيرررس األمرررن

 .المدةد 
وبدأع الةرب البارد  بين الدربين في مجاالع الدجسس وسباق الدسيأ وصرراع النفروذ فري إلةراق أكبرر قردر 

 .ممكن من دول العالم الثال  ديك في فيك هذا الةيف أو ذاك
وةرل اإلدةراد السرروفييدي بفيسفررد  اليينينيرر   5451وكانرع الثرور  البيشررفي  الشريو ي  قرد قامررع فري روسريا سررن  

ود م اإلدةاد السوفييدي بعيد الةرب العالمي  الثاني  ةركاع الدةرر في البيدان . الماركسي  مةل روسيا الديصري 
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كمرا . ع الدري قامرع  ييورا فري مرةير  مرا برين الةرربينالدي لم دكرن قرد اسردديع  رن الردول المسردعمر  خرالل الثرورا
اندشررر الفكررر اإلشرردراكي والشرريو ي فرري كثيررر مررن الرردول وةمررل مبرردأ الثررور   يررى الرردكدادورياع المد ومرر  مررن قبررل 

ود رم اإلدةراد السروفييدي ديرك الةركراع وأدى الصرراع  يرى . السيما أمريكا ودول أوربا الاربير  االسدعماري الدول 
 .ين أمريكا واإلدةاد السوفيدي إلى قيام نظام الةروب بالوكال  بد م الروس السوفييع لديك الةركاع النفوذ ب

صرررا اع النفرروذ إلررى اكدسرراح السوفيررريع لمعظررم دول العررالم الثالرر  والسرريما فرري  وقررد أدع ةررروب الوكالرر  و
فرري بررالد  ربيرر  مومرر  مثررل العررراق  وقررد رسرر  السوفيررريع أقررداموم, كثيررر مررن دول إفريديررا ويسرريا وأمريكررا الالدينيرر 

 .وسوريا ومصر واليمن الجنوبي وليربيا والجحاهر والدرن األفريدي
وقد قامرع دبعرا لرذلك  رد  ةرروب بالوكالر  دداديرع فيورا دول مدعردد  أو ةدرى شرعوب دولر  واةرد  فري صرراع 

شرمالي والجنروبي ولبنران وكرذلك العديرد الفيدنام والدررن األفريدري والريمن ال كدريك الدي قامع في كوريا و, النفوذ هذا
 .من دول يسيا وأفريديا وأمريكا الالديني 

كمررا لعبررع الرردولدان  يررى ةبررل الصررراع العربرري اإلسررراهييي بالررد م السررافر مررن قبررل أمريكررا إلسررراهيل ودمثيررل 
ع النفرروذ والمالةررظ أن كثيرررا مررن ديررك الةررروب والثرروراع قررد ضرريدع مجرراال. السرروفييع دور د ررم الجانررب العربرري

األمريكرري ةدررى يمكررن الدررول أن ةصرريي  جرروالع المالكمرر  ديررك بررين أمريكررا والسوفيررريع الررروس قررد أبرررحع دفرروق 
إلررى أن اردكررب الررروس فرري نشررو  الظفررر والددرردم ديررك غيررردوم الداريخيرر  .. الررروس بالندررار فرري معظررم ديررك الجرروالع

شيو ي  مد وم  مرن  اندالباعمكشوف  إثر سيسي   بصور  شب  5414الدادي  فأقدموا  يى اةدالل أفاانسدان  ام 
وهكرذا ةددروا فري قفرح  اسردراديجي  نصرف الرريرق إلرى الةيرم الديصررري .. 5411قربيوم  يرى الميكير  فيورا منرذ  رام 

بوصولوم إلى المياه الدافه  في الخيي  العربي إذا لم يبق بيرنوم وبينر  مرن فاصرل إال مثير  بيوشررسدان الباكسرداني 
 .كييومدر 100بمساف  ال دحيد  ن اإليراني 
وكأن أمريكا قرد قبيرع األمرر الواقر  وسريمع ولرم دبرد ةراكرا يرذكر رغرم صرفاراع اإلنرذار براقدراب الخصرم  اوبد

ولرم يدوقر  أةرد المفاجرأ  الدري . اليدود إلى مناب  النفر الدي يردةكم مرن يسريرر  ييورا باقدصرادياع العرالم الرهيسري 
 ..ذهبع ب  إلى مرةي  داريخي  جديد   صفع بكل ثوابد  الدديم  ةصيع وقيبع وج  العالم بل

 
وقيوام النظوام العوالمي الجديود بزعاموة      . هزيمة روسيا فوي أفغانسوتان وانهيوار اإلتحواد السووفييتي     

 :في العالم واالقتصادأمريكا كقطب أوحد ينفرد بمقدرات السياسة 
فرذاذ المفكررين أنر  يمكرن لشرعب يشرال المردبر  أ   ولم يدر في خيد أةد من صناع السياس  و باقر  العسركري

يمكن ل  أن يصمد ألقوى قرو   سركري  فري األرض ومداخمر  لر  بةردود يحيرد , الرابع  في قاهم  أفدر شعوب العالم
فدرد .. ولكرن شراء ا  أن ددةدرق المعجرح .. سديا نموذجيرا ومباشررايكييومدر دوفر ل  إمدادا لوج 5000رولوا  يى 
الواةرد  باالندالبراعممرا سربب اإلراةر    5414إلرى   5411منرذ  رام من ةكراموم ان لعمالء الروس صمد األفا
ثررم صررمدوا لياررحو المباشررر والمواجورر  العسرركري  الشرسرر  مرر  اآللرر  العسرركري  السرراةد  ليجرريش األةمررر . ديررو آلخررر

بررأن هنرراك فرصرر  داريخيرر  ةدررى اقدنعررع اإلدار  األمريكيرر  وةيفاءهررا فرري النررادو ( 5494ر  5414)ثررال  سررنواع 
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لدةريم الجيش األةمر السوفييدي  يى قمم وسفوح الوندوكوش بصور  أسوأ  كثيرا مما ف عل بالجيش األمريكي في 
 ..دبني الجواد األفااني وركوب موجد  5494فدرر الكونارس سن  . فيدرنام

والسرريما , مررن دول العررالم اإلسررالمي وأدي اإلذن األمريكرري بد مرر  واألمررر بررذلك لةيفرراهوم األوربيريرررن وأذيررالوم
كييررومدر والسررعودي  الدرري ددمدرر  بنفرروذ  4400دوال رهيسرري  مثررل الباكسرردان الدرري دحيررد ةرردودها مرر  أفاانسرردان  ررن 

وسررواها مررن , ومصررر ذاع الرروحن اإلسرردراديجي فرري العررالم العربرري واإلسررالمي, المرجعيرر  والةرررمين  يررى المسرريمين
فدرررد سررراهمع أمريكرررا وةيفاؤهرررا .. نرررواع الرررد م بالمرررال والسرررالح ليجوررراد األفارررانيأبرررواب كافررر  أ عالررردول إلرررى فدةررر

وانفرردأ , األوربيررون بةصررم ماليرر  كبيررر  وألحمررع دول الخيرري  والسرريما السررعودي  برردف  ةصررم كبيررر  مررن الررد م
الرذهاب إلرى  وفدةع الباكسدان سفارادوا أمام من يريد, الباب أمام كل من أراد من المسيمين د م الجواد األفااني

فدرد كران ثمر  إجراح  مرن ! وخفضع بعض شركاع الريران العربي  قيم  درذاكر السرفر أمرام مرن يريرد الجوراد, هناك
واسدفادع الةركاع اإلسالمي  والسيما الجوادي  من الفرص  فدواجدع فري السراة  وخاضرع معركر  نصرر  . أمريكا

ولرريس هنررا مدررام الدرراري  لوررذه .. المررذهل لالندصرراروف بالمخدصررر  لدررد قرردر ا  أن ددرروفر كررل الظررر .. المسرريمين
وهرو موضروع مورم جردا يةدراج أسرفارا , الدجرب  الفريد  في داري  المسريمين برل والعرالم فري ةيثيادورا ومرا نرد   نورا

ولكن المدعيق بموضو نا هنرا أن ندرول أن النرحاع برين الجريش األةمرر السروفييدي وةيرف وارسرو برمدر  . خاص  ب 
أسررفر  ررن نصررر مررذهل أجبررر الررروس  يررى جررر أذيررال الخيبرر  والوحيمرر  , يمين  يررى أرض أفاانسرردانوبررين المسرر
مدكبرردين  شررراع يالف الدديررى والجرةررى ودرراركين  5494أي  ررام , مررن أفاانسرردان بعررد  شررر سررنواع واالنسررةاب

 ..يلي   سكري  فضال  ن ةرام مهاع الراهراع 10.000وراءهم أشالء أكثر من 
يكا يخر جول  في الةرب بالوكال  م  السوفييع بالضرب  الداضي  ةي  قام المسيمون بيكم وهكذا ربةع أمر 

وكانرع ندرر  البداير  النويرار المعسركر الشررقي .. وكانرع الةصريي  لصرالأ أمريكرا! اإلدةراد السروفييدي ديرك اليكمر 
 .وانفراد أمريكا بالسيرر   يى العالم ودمكنوا من إ الن النظام العالمي الجديد

حالرر  , جبررر الررروس  يررى إ ررالن دفكررك اإلدةرراد السوفيررريديودرردةرجع الكررر  بسررر   إذ أ   وةررل ةيررف وارسررو واى
وسرر ان مرا اسردديع الجمووريراع المدعردد   رن روسريا وسردرع األنظمر  الشريو ي  .. جدار برلين بين األلمانيردريرن

 يررى أ درراب الدررو  العظمررى  لالردمراءر ع وقررام مةيوررا أنظمرر  سررا, فري دول أوربررا الشرررقي  دبا ررا كأةجررار الردومينو
 ..الوةيد  في العالم أمريكا

 5440وهكررذا دايرررع معريرراع النظررام الرردولي ليدرروم  يررى أنداضرر  مرةيرر  جديررد  يمكررن الدرراري  لبرردايدوا بررر 
 (.النظام العالمي الجديد)مو دا النرالق ما سمي بر 

رهيسر  وحراء بريرانيرا ( مرغريرع دادشرر)دي برر الرذي ِأشررف  يرى ةرل اإلدةراد السروفيي( فغوربادشرو )واجدم  
.. ليعينرروا أن اإلسررالم وةضررارد  وشررعوب  هررم العرردو المدبررل ليةضررار  الاربيرر  . (ريارران )ينررذاك بررالرهيس األمريكرري 

 مييررا ولمررا ( النررادو)فرري ( وارسررو)أي دمرر  , وررةررع فكررر  دوسرري  ةيررف النررادو ليشررمل روسرريا ودول أوربررا الشرررقي 
ولررم ال يةررول لةيررف اقدصررادي وثررردافي؟ , معنررى بدرراء ةيررف النررادو بعررد حوال المعسرركر الشرررقيس ررهل  ررن جرردوى و 

أجرراب الدرراهمون  ييرر  بررأن هنرراك ضرررور  لددويدرر  ودوسرريع  لمواجورر  الخرررر الدررادم والمدمثررل باإلسررالم واألصررولي  
وبردأع أمريكرا رسرم .. يلريعين انررالق ةمرالع مكافةر  اإلرهراب اإلسرالم( رياران()كييندون)ثم خيف .. اإلسالمي 
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ومن أبرح اآلثرار الدري ندجرع  رن قيرام النظرام العرالمي الجديرد . سياساع العالم والددخل في مصاهر شعوب  ودول 
 : يى العالم العربي واإلسالمي ما ييي

ةير  , دولر  15اسددراج أمريكا ليعراق لارحو الكويرع ودرح م أمريكرا وبريرانيرا ودول النرادو لةيرف دولري مرن 
ةدررى وصررل الةشررد إلررى مررا يدررارب . مررع بعررض الرردول العربيرر  واإلسررالمي  بالرردخول فرري غررحو العررراق والخيرري أ لح 

مررنوم فيمررا شررارك النررادو فيرر  بكامررل األ برراء %  40كرران نصررفوم مررن األمريكرران وشرركل اإلنجييررح ! المييررون جنرردي
 يرى العرالم اإلسرالمي ر كمرا صررح وأسرفرع الارحو  الدري كانرع براكور  الةمرالع الصرييبي  الجديرد  .. والمسرؤولياع

 .بذلك أكثر من مسؤول أمريكي ر أسفرع  ن دثبيع أمريكا ألقداموا في الخيي  واةدالل   مييا
كرران قررد , وكشررفع كثيررر مررن الدراسرراع  ررن هررذا البرنررام  وهررو اةرردالل منرراب  الررنفر والراقرر  بشرركل مكشرروف

خصيصرا ( نحيالمرار )ع قرواع الدردخل السرري  األمريكير  وشركي( كاردر)خرر ل  منذ أواهل السبعينياع أيام الرهيس 
 .وهكذا بدأ برنام  الصييبيين الجدد باجدياح الشرق األوسر والعالم اإلسالمي. ل 

إلرررحام الررردول العربيررر  المعنيررر  والفيسرينيررررين والعرررالم العربررري واإلسرررالمي مرررن وراهورررم بدوقيررر  ادفاقيررراع السرررالم 
الصرويوني بالسرير نةرو رررد الفيسرينيررين والسريرر   يرى المنردر   برر برنرام   م نراوالدربي  م  اليوود وبدأ البر 

 .م  اليوود واالجدما يالدربي  الثدافي واإلقدصادي والسياسي 
الدرري درررورع , انرررالق مررا يسررمى بةمررالع مكافةرر  اإلرهرراب ضررد الةركرراع الجواديرر  واألصررولي  اإلسررالمي 

 لدكون ةمالع إباد  أو( نكييندو )الذي دال ( بوش)صيع في  ود لدكون ةمالع ضد كاف  الصةو  اإلسالمي  وو 
وهكرررذا بررردأع مرررؤامر  دصرررفي  مكدسرررباع الجوررراد األفاررراني وانريدرررع ةرررروب اإلبررراد  ضرررد . دركيررر  لكافررر  المسررريمين
وانريدع الةكوماع العربي  واإلسالمي  بدنفيذ ما أوكرل إليورا مرن دصرفي  قوا رد , الشيشان المسيمين في البوسن  و

 .الجوادي  بكاميوا في كل مكان نظيماع الصةو  اإلسالمي  وود

را إلى مسرح الصراع م  الروم بعد أن أسفر صراع الروم فيمرا بيرنوم خرالل مرةير  سوهكذا أ يد المسيمون ق
الةرررب العالميررر  األولرررى إلرررى الثانيررر  ثرررم مرةيررر  الةررررب البررارد   رررن ةسرررم المنافسررر  لصرررالأ أمريكرررا الدررري سرررار ع 

بالدخول في ركابوا وانجرع دول أوربا النادو من كان راغبا منورا ومرن كران راهبرا ليسرعي خيفورا فري إدار  بريرانيا 
 .هذا النظام العالمي الجديد
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 :حاليا ( صراع المسلمين مع أمريكا وحلفائها :) آخر الحلقات  في صراعنا مع الروم 

واشااتعال الحاارب الصااليبية ضااد , ق واحااتالل أمريكااا للعاارا,  2111أحااداس الحااادي لشاار ماان ساابتمبر 
 : 21منذ م لب القرن   ورئيسها الحالي جوج بوش المسلمين بقياد  أمريكا

 

إبرن الررهيس ( بروش Wجرورج ) رن فروح  4000اع األمريكي   ام ابوأسفرع اإلندخ(. نكييندو )اندوع والي  
واسردراع ةفنر  . الصرييبي  فري  وردهاألب الذي انريق النظرام العرالمي الجديرد والةمرالع ( جورج بوش)األمريكي 

المحااافظون )ممررن يريدررون  يررى أنفسرروم اسررم , مررن رجررال أبيرر  ومررن بعررض المدررررفين المسرريةيين المدصرروينين
ودسرابق الدراد  والسياسريون والمفكررون والمنظررون مرنوم . إلير  لدشركيل اإلدار  األمريكير  الجديرد  االنضرمام( الجدد

إن األمريكررران هرررم ورثررر  :)فاسررردعين أةررردهم برررالدول. ولرررم يسررردةوا منورررا, فكرررارهمإلرررى إ رررالن مبرررادهوم ودريعرررادوم وأ
ولرم يخرف بروش فيمرا بعرد (. اإلمبراروري  الروماني  وأن أ رداءها فري الدراري  هرم أ رداءها فري الةاضرر والمسرددبل

ب  الرنفر وحيراد  ولم يعد موضوع أولوي  د م إسرراهيل واةردالل منرا(. بأن  يدود ةمي  صييربي   يى المسيمين)قول  
وانريدع أمريكا فري سياسر  . رقع  مكادب مكافة  اإلرهاب في  واصم دول العالم والسيما العربي  واإلسالمي  سرا

دةجيم أوربا ودول العالم الرهيسي  وادخرذع اإلدار  مرن مشرروع مكافةر  اإلرهراب  الميرا برنامجرا لدصرفي  الةركراع 
 .المي  إلي  رو ا وكرهااإلسالمي  وجر الةكوماع العربي  واإلس

قررد اسرردرا ع إنورراء ( ةركرر  رالبرران)وكانررع ةركرر  رررالب العيرروم الشررر ي  فرري أفاانسرردان أو مررا يسررمى بررر 
وأقامررع , الةرررب األهييرر  وهحيمرر  األةررحاب المدصررار   فرري أفاانسرردان ووضررعع ةرردا الندشررار الفسرراد فرري األرض

وأ يررن  5441ودخيررع كررابول سررن  , أفاانسرردان اإلسررالمي وأ ينررع قيررام إمررار  , نظامررا ليةكررم بالشررريع  اإلسررالمي 
درسررري  أقرررداموا وةكمورررا فررري أفاانسررردان  4000واسررردرا ع إلرررى  رررام . المرررال مةمرررد  مرررر أميررررا ليمرررؤمنين فيورررا

 .من مساةدوا%  42والسيرر   يى نةو 
, ديرر ولمررا كانررع ةمررالع مكافةرر  اإلرهرراب قررد ضررّيدع أقرررار األرض  يررى كثيررر مررن شررباب الةركرراع الجوا

أصربةع اإلمرار  اإلسرالمي  فري أفاانسردان مرالذا , وكثير من الشباب المسيم خاص  من البالد العربي  ووسر يسيا
خررراج هررذه النخبرر  المورراجر  . وموجرررا لكثيررر مررن كرروادر وشررباب ديررك الةركرراع فأصرربأ درردمير اإلمررار  اإلسررالمي  واى

يكرررا ذلرررك بسيسررري  مرررن إجرررراءاع الةصرررار السياسررري وابدررردأع أمر . منورررا( األفاررران العررررب)المجاهرررد  الرررذين سرررموا 
 .واإلقدصادي والدشوي  اإل المي والمواجواع األمني 

شررابا مررن المجاهرردين الدررابعين لدنظرريم الدا ررد  الررذي يدح مرر   54دمكررن ,  4005سرربدمبر  55وفرري صرربية  
ي  مييراع اسدشرروادي  دمكنروا مرن اخدرراف  رردد مرن الرراهراع والردخول بورا فر, (أسرام  برن الدن)الشري  المجاهرد 

مدررر وحار  الرردفاع (  بندرراغون )وجانبررا مررن مبنررى الررر , فرري واشررنرن ونيويررورك فرردمروا أبررراج مركررح الدجررار  العالميرر 
 ..األمريكي  مما أسفر  ن مددل وجرح  د  يالف من األمريكيرين

ضررد األهررداف  ومرر  أن هررذه العمييرراع شرركيع دصررعيدا كبيرررا بعررد  رردد مررن العمييرراع األخرررى األصررار ةجمررا
األمريكير   يرى المسريمين  اال درداءاعاألمريكي  الدي قام بوا دنظيم الدا رد  أو غيرره مرن الدنظيمراع بسربب موجر  

إال أن وسراهل اإل رالم األمريكير  والدولير  اسردرا ع دصروير . ود موم لييوود في فيسررين ولكافر  أ رداء اإلسرالم
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رررالق ةرررب  الميرر  لمكافةرر  اإلرهرراب ومةاربرر  , شرري  الراغيرر مررا دررال ذلررك الةررد  مررن ردود أفعررال أمريكررا الوة واى
اإلرهرراب اإلسررالمي  هجمرراعاسرردرا ع دصرروير ذلررك  يررى أنرر  رد فعررل مبرررر بسرربب , المسرريمين  يررى كررل صررعيد
 ... يى أمريكا وأمنوا الدومي

 :وكان من ذلك, وابددأ بوش ةرب  العالمي   يى اإلرهاب
بدصروير المسريمين  مومرا والصرةو  اإلسرالمي  , جرواء ودويهدوراشن ةرب إ المي   ارم  من أجل شةن األ

إمكاناد  ةدى وصل  والدضخيم من ةجم هذا العدو و. الجواديين خصوصا  يى أنوم الخرر المةدق بالبشري  و
و شرراع يالف المدراديين , العصرر عدكنولوجيراوأةرد  , إلى الح م بأن الجواديين يمديكرون أسرية  الردمار الشرامل

الررذي صررن  األ ررالم ( الدا ررد )ودمجررع أمريكررا كررل ذلررك دةررع مسررمى ... ين المندشرررين فرري  شررراع البيرردانالمرردرب
ةيررر  أدخيرررع دةرررع هرررذا المسرررمى كرررل جورررد إسرررالمي فررري ,  مخيفرررا يجرررب مةاربدررر ( بعبعرررا) اسرررموا األمريكررري مرررن

جرراءاعوبوذا بررع أمريكا كرل مرا درال ذلرك مرن  ردو . بل كل من أرادع سةد  في ةميدوا, مواجودوا وبرررا , ان واى
 ..حةفوا في ةمي  اةدالل  يى الشرق األوسر والعالم اإلسالمي

سررردارالوجررروم  يرررى اإلمرررار  اإلسرررالمي  فررري أفاانسررردان  ةكومررر  رالبررران ودررردمير البنيررر  الدةديررر  ليمجاهررردين  واى
 .األفاان العرب وغير العرب فيوا

لررحام كافرر  الرردول بوررا ورفرر  برروش . شررراع المررؤدمراع مررن أجررل ذلرركو دررد  , إرررالق ةميرر  مكافةرر  اإلرهرراب واى
ولرم يدررك ( من لرم يكرن مر  أمريكرا فري ةربورا مر  اإلرهراب فورو ضردها)وأريق مدول  (! ألقدينك)شعار جده قابيل 
 .أي هامش ليةياد

ومررا دبعوررا مررن أجوررح  أمررن مررن برراقي دول , وسررواها FBIوالررر  CIAأريررق برروش يررد أجوحدرر  األمنيرر  مررن الررر 
قامرر  المعررددالع الدرري العررالم الدرري أدخي وررا رو ررا أو كرهررا فرري ةميرر  بربريرر  مررن الددررل واألسررر والدنكيررل والدشررريد واى

ر بكل نداءاع الويهاع الدولي  واألمريكي  المعني  بةدوق اهفاقع معددالع الناحي  في إجراءادوا ضاربا بعرض الة
 .اإلنسان

اإل المير   يرى مردى  رام ونصرف مرن فرغرع أمريكرا مرن إ رداد األجرواء السياسري  و  4001في شور مارس 
واخدر رع وهمرا , بامدالكوم ألسرية  الردمار الشرامل, الدوويل من أجل دضخيم إمكاني  العراق ونظام صدام ةسين

مررن ( الموهومرر )وصررنعع خوفررا مررن دسرررب أسررية  الرردمار الشررامل (. الدا ررد )بررر ( صرردام ةسررين)يخررر هررو  القرر  
فحةفع جيوش أمريكا وةييفدوا بريرانيرا بنةرو (. الموهوم ) يى هذه العالق   بناء, العراق إلى الدا د  واإلرهابيين

وهاجمرع العرراق انرالقرا مرن . بأرقى ما وصيع إلي  الدكنولوجي  العسكري   برر الدراري   جندي مدج 100.000
ان أراضررري  ررردد مرررن الررردول العربيررر  واإلسرررالمي  و يرررى رأسررروا الكويرررع وقررررر والسرررعودي  واألردن ومصرررر وباكسرررد

و يى مدى  شرين يوما دكع الراهراع والصواري  األهداف المدني  والعسكري  ثم أ ينرع فري أول شرور .. ودركيا
وسررارع مجيرس األمررن الردولي بكامررل أ ضراه  إلضررفاء الشرر ي   يررى هررذا . يوليرو اندورراء  مييادورا واةرردالل العرراق

 .مدعثر  ليةرب ودخيع في الفيك األمريكياإلةدالل بعد أن دخيع روسيا وفرنسا وألمانيا  ن معارضدوا ال
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سوريا وربما إيران وييوح , يوي  بوش األجواء اآلن هو وكبار رجال إدارد  واى الم  ليدفح نةو الخرو  الدالي 
وليس هنا مةل اسدعراض دراري  يجرب كدابدر  ودةييير  بكرل دقر  وأمانر  ..  يى مصر واالسديالءبددسيم السعودي  

دارد  قد أ ينع بال خفاء وهي. الدادم نةو أجيال المسيمين   :إال أن األهداف المعين  بال ةياء من قبل بوش واى

 .دايير خارر  الشرق األوسر السياسي  بدبديل بعض األنظم  واى اد  رسم مالمأ وجودها 

نشاء أخرى ودوسي  البعض وقضم أرراف أخرى  .دايير خارر  الشرق األوسر جارافيا بددسيم دول واى

م معرررالم الثدافررر  والمكونررراع الةضررراري  والدينيررر  العررررب والمسررريمين ودبرررديل مكونادورررا بمرررا يضرررمن إ ررراد  رسررر
 .انسجاموا م  أفكار المسدعمر والدضاء  يى كل بذور النوض  والمداوم 

األمريكرري  بررر ادفاقيرراع ليشررراك  اإلقدصررادي  والدبررادل  باالقدصررادالعمررل  يررى ربررر منردرر  الشرررق األوسررر 
دار  الصويوني الدجاري ددخل   .إسراهيل في صيب  ويةول شعوب المنرد  إلى  بيد مسدويك  لإلنداج األمريكي واى

اةرردالل العررراق ألجررل غيررر مسررمى والسرريرر  بررذلك  يررى أكبررر اةديررار نفررري فرري العررالم فضررال  مررا دسرريرر 
ةكم برردول أوربررا العررالمي ودررد االقدصرراد ييرر  مررن نفررر الخيرري  ووسررر أسرريا بمررا يضررمن ألمريكررا أن دمسررك بشررريان 

 .وروسيا وشرق يسيا والصين

فرض المشروع الصويوني لدول  إسراهيل الدي أصبةع دمديك الجيش الوةيد وليس األقوى فدرر فري المنردر  
لااء  بعد أن فككع أمريكا جيش مصر ودمرع جيش العراق ووضعع لسوريا برنام  إلااء جيشوا و دم دةديث  واى

 . دده إلى الةد الالحم لةفظ األمن الداخيي فدر الدجنيد اإللحامي في  مما يخفض

 

 (!مساتر باوش) :  ليرفب من جدياد للام ياد هوالكاو القارن الحاادي والعشارين( ال تلنك)وهكذا لاد شعار 
 . االمريكية البري انية الجديد اليهودية وحملته الصليبية 

تماما .  رنا  14ما كان لبر د كالروم الجدوليستمر الصراع بكل جالء بين اتسالم والمسلمين وخصومه 
وسيساتمر  كاذلك إلام  ياام . صرالا أبديا أ ليا مب الاروم.. كما أخبر الصادق المصدوق لليه الصال  والسالم 

 .السالة
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 .و صراع المسلمين مع الروم عبر التاريخ اإلسالمي ،  خالصة النظام الدولي
  

 مالحظات أ راا الصراع المرحلة وتاريخها

النبوية بعد المرحلة 
 : يام دولة المدينة

 ها 11 -  ها 1

 مشركي ج ير  العرب× المسلمون 
 الروم× المسلمون 

 لم اتسالم ج ير  العرب بعد لام الوفود
 

 مةتة ا تبوك ا بعس أسامة رضي اهلل لنه

خالفة أبي بكر 
الصديق رضي اهلل 

 :لنه
 ها 13 - ها 11

 المرتدين في الج ير × المسلمون 
 الفرس×  المسلمون
 الروم× المسلمون 

 تةبيت اتسالم في الج ير 
 بداية فتوو العراق

 فتح االردن وجنوب فلس ين

خالفة لمر رضي اهلل 
 :لنه

 ها 25 - ها 13

 الفرس× المسلمون 
 الروم× المسلمون 

 فتح العراق وفارس
 (القادسية ا نهاوند)

 فتح الشام ومصر

خالفة لةمان رضي 
 :اهلل لنه

 ها 33 - ها 25

 الفرس× المسلمون 
 الروم× المسلمون 

  وال فارس ودخولها في الحضار  اتسالمية
فتح شمال إفريقيا و دخول االندلس وبع  

 المتوس  ج ر

خالفة للي رضي اهلل 
 :لنه

 ها 41 - ها 33

 الفتنة الكبر 
 الروم× المسلمون 

 ال حول وال  و  إال باهلل
 

 هدنة مة تة

 :الخالفة االموية
 ها 132 - ها 41

 الترك وس  آسيا× المسلمون 
 الروم× المسلمون 

 فتح تركستان والسند وما وراء النهر
 تةبيت الفتح في شمال إفريقيا واالندلس

 وفتح بع  ج ر المتوس 

 :الخالفة العباسية
 ها656- ها132

 الروم× المسلمون 
 التتار× المسلمون 

مواجهات العباسياين مب الروم البي ن ياين ا 
ا ( ملوك أوربا)ة مب الروم الغربيين هدن

 الروم الغربياين× المسلمون في االندلس 

دول ال وائا 
 :اتسالمية

 م1452 -ها  656

 
 الروم× المسلمون 
 

الصليابياين والبي ن ياين في × المسلمون 
ملوك × الشام ا المسلمون في االندلس 

 أسبانيا وأوربا

 :الدولة العةمانية
 م 1824 -م 1452

 
 الروم× لمسلمون ا

 

الصراع بين الدولة العةمانية والدول االوربية 
 خالل مرحلة الفتح ةم مرحلة السقو 
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المسلمون تحت 
اتحتالل خالل ما بين 

 :ن-ي-الحرب
 1845 -م  1814

 
 الروم× الروم 

 الروم× المسلمون 
 

 أوربا× أوربا 
 الحرب العالمية االولم والةانية
 لالمسلمون يجاهدون اتحتال 

المسلمون تحت حكم 
 :نواب اتستعمار

 م1881 -م  1845

 الروم× الروم 
 المرتدين نواب الروم× المسلمون 

 أمريكا× روسيا : الحرب البارد 
 الصحو  اتسالمية× الحكام المرتدين 

 :النظام العالمي الجديد
 م 21؟؟  -م  1881

 
 !  البشريةكل × أمريكا 
 بقياد  أمريكا الروم× المسلمون 

نظام الق ب االوحد والسي ر  االمريكية للم 
 .االر 
 أمريكا وحلفائها× الحركات الجهادية 
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 الرابعالفصل 
 روم ــع الــراع مــالص

 ومعادالت القوى فيه عرب التاريخ
 

  ةم يوشاك االمام أن تادالم للايكم  كماا  ) : ل ا  صيى ا   يي  وسيم قال ن ثوبان أن رسو
كلة إلم  صعتها فقال  ائال ومان  لاة نحان يومئاذ  اال بال أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم تدالم اال 

غةاااء كغةاااء الساايل وليناا لن اهلل ماان صاادور لاادوكم المهابااة ماانكم وليقااذفن اهلل فااي  لااوبكم 
 (.الوهن فقال  ائل يا رسول اهلل وما الوهن  ال حب الدنيا وكراهية الموت

 
 ةام فاارس ن حاة أو ن حتاان  ةام ال فاارس  ) : م أنر  قرالو ن رسول ا   صيى ا   يي  وسري

أهال صاخر وأهال بحار . والاروم ذات القارون كلماا هلاك  ارن خلاا مكاناه  ارن , بعدها أبدا 
 .(هيهات آلخر الدهر هم أصحابكم ما كان في العيش خير
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 :الفصل الرابع
 

 الصراع مع الروم ومعادلت القوى فيه عبر التاريخ  
 

لنا من الفصل السابق فدد اسدمر صراع المسيمين م  الروم منرذ  ورد النبري صريى ا   يير  وسريم  كما دبين
لررى يومنررا هررذا ومررا حال وقررد أخبررر رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فرري بعررض اآلثررار الدرري دعدبررر مررن معجررحاع . واى

 :   ومن ديك اآلثارنبود  صيى ا   يي  وسيم  ن أن قدالنا معوم قدال أحلي مسدمر إلى قيام السا
 : 151م  / 4حواهد الويثمي ج جاء في مسند الةار  و
ةدثنا معاوي  بن  مرو ثنا أبو إسةاق  ن األوحا ي  ن يةيى بن أبي  مرو  ن : باب قدال فارس والروم

دا ةم فارس   ن حة أو ن حتان  ةم ال فارس بعادها أبا :)قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم: بن مةيريح قال 
والروم ذات القرون كلما هلك  رن خلا مكانه  رن أهل صخر وأهل بحر هيهات آلخر الدهر هم أصحابكم ما 

 . 214م  /4وقد أورده ابن ةماد في كداب الفدن ج( كان في العيش خير
 :51111الةدي  رقم . جاء في مسند اإلمام أةمد رةم  ا 

َبْيرٍر َأن  اْلم ْسرَدْوِرَد قَراَل َةد ثََنا َةَسن  ْبن  م وَسى َةد ثََنا ابْ  ن  َلِويَعَ  َةد ثََنا اْلَةاِر   ْبن  َيِحيَد َ ْن َ ْبِد الر ْةَمِن ْبرِن ج 
شودُّ النَّاسي أ:)َبْيَنا َأَنا ِ ْنَد َ ْمِرو ْبِن اْلَعاِم َفد ْيع  َل   َسِمْعع  َرس وَل الي ِ  َصي ى الي    َ َيْيِ  َوَسي َم َيد ول   وُم ًو لوْيُكْم الارُّ لو

ْرَك َ ْن ِمْثِل َهَذا( ووا ينَّموا هولوكوُتُهْم موبو السَّالوةي   (.َفَداَل َل    مرو أَلْم َأْحج 

فمرا أن قامرع دولر  . قع أةردا  الدراري  مرا كران قرد أخبرر بر  رسرول ا  صريى ا   يير  وسريموفعال فدد صدّ 
بدأ اشدباك المسيمين مر  الرروم وددراب  ذلرك كمرا أوجحنرا سرابدا  اإلسالم  يى  ود النبي صيى ا   يي  وسيم ةدى

 اصررف  الصررةراء ودةريررر .)فدررد قرررأع فرري إةرردى الصررةف أيررام ةرررب الخيرري  الثانيرر . بررال دوقررف ةدررى يومنررا هررذا
ةرب  1100فبياع أكثر من . أن بعض المؤرخين قد أةصى الةروب الدي قامع بين المسيمين والروم( الكويع

 .سنين 5250خالل ! ل اإلسالم ودول الرومبين مخديف دو 
وغيررررهم وقرررد كانرررع .. مرررن الفررررس والدررررك والسرررند والونرررد والمارررول والصرررين, فدرررد قادرررل المسررريمون أممرررا كثيرررر 

ولكررن الدراري  أثبررع أنوررا الرروم ذاع الدرررون كيمرا هيررك قرررن . جميعورا ةروبررا وصرداماع مةرردود  بداريخوررا وحمانورا
يراهم . فورم أهرل جيروش البرر والبةرر, دول  منوم يلع الديراد  إلرى أخررىخيف مكان  قرن وكيما دالشع  ومرا حلنرا واى

. فةدى اليورود سريندوي الددرال معورم بإبراددوم فري معركر  الةجرر والشرجر. في قدال وسيبدى ذلك إلى قيام السا   
مرالكوم والددرال معورم ولكرنوم الرروم ودولورم وم. وةدى يأجوج ومأجوج سيندوي الددال معوم ةي  يويكوم ا  دعالى

برل ددروم السرا   والرروم أكثرر النراس كمرا . إلى قيام السا   كما جراء فري الةردي  وهرم أشرد النراس  يرى المسريمين
ذاك إال ألنورم ةراحوا مرن الخصرال  في الةدي  الصةيأ رغم أنوا ال ددوم إال  يى شرار الخيق وهم غالبيدوم ومرا

 . ما مكنوم من البداء -بددر ا   –
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لن المستورد الفهري أناه  اال لعمارو بان العااش تقاوم الساالة والاروم ) : د جاء في مسند اإلمام أةمردفد
أكةر الناس فقال له لمرو بن العاش أبصر ما تقول  ال أ ول لاك ماا سامعت مان رساول اهلل صالم اهلل للياه 

نهام وسلم فقال لمرو بن العاش إن تكان  لات ذاك إن فايهم لخصااال أربعاا إنهام السارع ال نااس كار  بعاد فار  وا 
نهام المناب النااس  نهم الحلم النااس لناد فتناة والرابعاة حسانة جميلاة وا  لخير الناس لمسكين وفقير وضعيا وا 

 .(51112مسند أةمد ) ( من ظلم الملوك
كيرف ): الرذي كدرب الكدراب مرن أجير  وهرو, ومن المفيد ونةن ندصدى في البة  لإلجاب   يى السؤال الورام

أي كيررف ندصرردى ليةمررالع الصررييبي  اليووديرر  الثالثرر   (؟ فرري  ررالم مررا بعررد سرربدمبر بديرراد  أمريكررا نواجرر  أ ررداءنا
لنرديمس , من المفيد أن نعرض ليمةراع الرهيسي  في صدامنا م  الةمالع الصييبي  السابد . بنجاح إن شاء ا 

 .صل إن شاء ا وهي ماد  هذا الف.  بر دراس  دةيييي  هادف , مفاديأ النصر والوحيم  فيوا
كيف سارع ديك الةمالع األولى والثاني  وهرذه الثالثر  األخيرر ؟ مرن كران أررافورا مرن جانرب الرروم؟ مرن قرام 

 بالمواجو  والدف  والمداوم  من جانب المسيمين؟ من كان معنا ومن كان  يينا من داخينا ومن خارجنا خاللوا؟
وال سررريما دررراري  الةرررروب , ل معرررروف فررري مراجعررر فورررو مسرررج, ولرررن أقرررف هنرررا مررر  دفاصررريل أةررردا  الدررراري 

ولكني . وقد مر نبذ   ن ذلك في الفصل السابق. الصييبي  األولى وكذلك الثاني  الدي دمثل داري  العرب الةدي 
 .سأكدفي هنا بالدةييل واسددصاء العبر واسدخالم الدروس

 ..سدكشاف أسباب النصر والوحيم فوذا الفصل من أهم مردكحاع د و  المداوم  في مجال فد  الواق  وا
ونعدبررر لوررا ددسرريما داريخيررا . وسررنأخذ مررن الدرراري  المةررراع الرهيسرري  الثالثرر  لةمررالع الررروم  يررى المسرريمين

 :ةي  نالةظ أنوا كانع  يى الشكل الدالي, نظريا
 لرررى نوايررر  الدررررن الثالررر الدررررن الةرررادي  شرررر مرررن مندصرررف ) الحماااالت الصاااليبية االولااام  شرررر  واى

 . اةدالل بيع المددسكان فيوا و ومصر   يى سواةل بالد الشام , (ددريبا  ديالميال

 يرررررى مكونررررراع الدولررررر  العثمانيررررر  والعرررررالم . ددريبرررررا( 5410-5900) الحماااااالت الصاااااليبية الةانياااااة 
 (.5451)وو د بيفور (  5454بيكو-سيكس)العالم العربي بعد معاهد  اإلسالمي والسيما 

 يرررى العرررالم اإلسرررالمي  امررر  والشررررق ( ومرررا حالرررع 4002 -5440) الحماااالت الصاااليبية الةالةاااة 
 .األوسر خاص 

وهناك مالةظ  واضة  وهي أن مركح الصراع كان في الةمالع الصييبي  الثالث  يدور في بالد الشام ومرا 
 .وهناك كانع مفاديأ النصر والوحيم  لكال الررفين. جاورها من بالد العراق ومصر وجحير  العرب بشكل رهيسي 

لى اليوم منذ ا)وال ننسى أن ساة  الصراع الةدي    , م  الرروم المعاصررين  مومرا( الدرن السادس  شر واى
قد امددع  يى ررول رقعر  العرالم اإلسرالمي و رضر  واسردودفع كافر  برالده مرن أقصرى جرحر الفيبرين فري المةرير 

لى أقصى سواةل مراكش وموريدانيا  يى ضفاف األريسي غربرا ومرن وسرر يسريا والدررم والبيدران . الوادي شرقا واى
لى أواسر أفريديا وجنوب شرق يسيا , وشمال أفريديا شماال ندونيسياواى  .جنوبا واى
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 المرجعيات عند المسلمين 

مرن المفيرد أن نيفرع النظرر إلرى . وقبيل أن ندخل إلى دراس  الةمالع الصييبي  الثالث  ومعادالع الدوى فيوا
لمسرريمين  بررر الدرراري  اإلسررالمي ألن ذلررك يسررا د كمررا سررنرى  يررى فوررم إدار  ذلررك مفورروم المرجعيرر  والديرراد  لرردى ا

 .الصراع
العيمررراء هرررم , كمصرررريأ سياسررري شرررر ي لررردى المسررريمين( األمررررأولررري )فبةسرررب المفوررروم المدفرررق  ييررر  فرررإن 

الدباهرل  وبةكم النصوم الشر ي  وما دأب  يي  الةال فدد شكل رؤوس الناس وقيادادوم والسيما ح ماء. واألمراء
الدرررب الثالرر  فرري المرجعيرر  لرردى المسرريمين إلررى , والعشرراهر الكبرررى وأصررةاب الرررأي وذوي  األةررالم والنوررى مررنوم

هي بةسب . بثالث  مرجعياع. وهكذا يمكن دةديد المرجعي  لدى المسيمين  بر داريخوم . جانب األمراء والعيماء
 :أهميدوا كما ييي

ييفررر  الشرررر ي ةرررال وجررروده أو مرررن السرررالرين والميررروك واألمرررراء مرررن وددكرررون مرررن الخ: المرجعياااة السياساااية
 .اإلسالميأصةاب الةكم والسيران ةال دعدد الممالك الدي غيبع  يى معظم الداري  

وددكون من  يمراء الردين اإلسرالمي ةير  يلرع هرذه المرجعير  إلرى  يمراء وأهمر  المرذاهب : المرجعية الدينية
ثررم ظورررع الديرراد  الروةيرر  ليررررق الصرروفي  . اإلسررالميالمدبررو ين  بررر الدرراري   األربعرر  وكبررار  يمرراهوم وفدورراهوم

وكثيرا ما كان أهم  المذاهب أنفسوم أهم  ليررق الصوفي  المدبو   في أغيب رقع  .ومشايخوا ذوي األدباع والنفوذ
 .اإلسالميالعالم 

الدررري دكررررون البنيرررر  األساسرررري  ودكونرررع فرررري الاالررررب مررررن رؤسررراء الدباهررررل والعشرررراهر : المرجعيااااة االجتماليااااة
 .ليمجدمعاع العربي  واإلسالمي 

وهكررذا كرران  بررر الدرراري  اإلسررالمي فرري ةرراالع الوةررد  السياسرري  دةررع خييفرر  واةررد أو خررالل فرقدوررا دةررع 
 .سيران ميوك وأمراء مدعددين

دبا ومفإن الناس رجعوا في قياددوم   .ياعداهما والسيما  ند الميماع الكبرى إلى هذه المرجع واى
إال  واالجدما يرر فرري دةييررل ذلررك ودوره فرري الدرراري  اإلسررالمي ويثرراره السياسرري   االسرردررادولسررع هنررا  بصرردد 

هرذه المرجعيراع فري  دور و, بالددر الالحم  لفوم بني  المداوم  في المجدمعراع اإلسرالمي  ضرد الةمرالع الصرييبي 
 .ذلك

لرريس ددييمررا , الدرراهم  يرى المالةظرر  واالسردنداجاعكمرا أن مررن الضرروري أن أوضررأ أن هرذا الدديرريم الدراسري 
فدرد يفيرد البةر  . الشرر ي  ليصواب والخرأ في مناه  ديرك الدجمعراع ال مرن الناةير  العديير  وال مرن وجور  النظرر

كمررا  -مررن دون أن يكرون ذلرك, أن شررية  معينر  أو مرذهبا معينررا كران لر  دور فري المداومرر  نرذكره بةسرب أهميدر 
فوو ددييم ودصنيف . دحكي  لدفاصيل معددداع ونو  ورريد  دفكير أصةاب ديك الظاهر  -ووميفدرض أن ذلك مف

وفررق مررواحين . دراسرري ولرريس دديرريم درررجيأ ودصررويب ليمنرراه  والمعددررداع  يررى سرربيل دةديررد الصررواب مررن  دمرر 
 .السياس  الشر ي 
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وا وأثر ذلك  يرى دماسرك األمر  وأ ددد أن  في ةين يجول أكثر المسيمين اليوم دور هذه المرجعياع ودماسك
واخدرع . فإن العدو قد أدرك ذلك و مل  يى دةريم هذه المرجعياع الثالث  ما وسع  ذلك, وقدردوا  يى المداوم 

 .وجعيوا دخدم أغراض  كما سنرى بالسير م  ديك الةمالع في الدراس  الدةيييي  الدالي  أفسدهابداهل لوا أو 
 
  (0030-1510)األولى الحمالت الصليبية 

أنر  لمرا ضرعفع خالفر  بنري العبراس وصرار النفروذ مرن , المسدخيم  يى سبيل النبذ  من المراجر  الداريخير 
ةررول الخييفرر  العباسرري ليدرراد  والجنررد الررذين كرران معظموررم خررالل النصررف الثرراني مررن داريخوررا مررن األدررراك الررذين 

وانةصر نفوذ الخييف  في الاالب في قصره أو . وانصبوا سيرانا منوم كان الةاكم الفعيي لمركح الخالف  وما ةول
ومرر  الوقررع اسررددل األمررراء الررذين يدبعررون ليخييفرر  نظريررا فرري أرررراف دولرر  الخالفرر  برردول .. فرري باررداد ومررا ةولوررا

وددسرررمع ديرررك . كثيررررا مرررا دصرررار ع فيمرررا بينورررا أو دصرررارع كبراؤهرررا  يرررى الميرررك والسررريران فيورررا, وممالرررك مدعررردد 
, فمميكرر  فرري الموصررل. ن األةيرران لدشرردمل  يررى مجرررد مرردن صرراير  أو ةدررى قررالع وةصررونالممالررك فرري كثيررر مرر
وسريررع الشريع   يرى برالر . وأخررى فري دمشرق وهكرذا, ورابع  في ةيب, وثالث  في ررابيس, وأخرى في بيروع

ع   يرررى والنصررريري  مرررن غرررال  الشررري  اإلسرررما ييي وسررريرر, واندشرررر الدرامرررر  فررري الخيررري  العربررري, الخييفررر  ببارررداد
سواةل الشام وقامع الدول  العبيدي  الدي نسبع نفسوا ليفارمي  وأقامع خالف  مسددي  لوا فري مصرر اسردمرع مرا 

 . يدرب من قرنين
خالل ذلك الوقع مري  الدرن الةادي  شر الميالدي أريق بابا الفاديكان  نرداءه إلرى ميروك أوروبرا بضررور  

 –( الكفررار)مررن أيرردي  -يح مررون كررذبا أن المسرريأ صرريب  ييرر  الررذي -دخيرريم بيررع المدرردس وصررييب الصرريبوع 
وسر ان ما اسدجاب الميوك من مخديرف أوروبرا والسريما إنجيدررا وفرنسرا وألمانيرا لينرداء لمصرالأ  -يدصد المسيمين

ودعرراون . سياسرري  واقدصررادي  كمررا يررذهب كثيررر مررن المررؤرخين ولررم دكررن الررروح الصررييبي  غاهبرر   ررن دوافعوررم أيضررا
دسررنريني  مر  ديرك الةمرالع بدحويردها برالمؤن  نرد مرورهرا مرن أراضري  فري شررق أوربرا ويسريا الصرارى قيصر ال

 .الروماني في خدمدوم األسرولوكذلك بوض  
  ةمرالع رهيسري   يرى سرواةل الشرام وجنروب بوهكذا ددالع الةمالع الصييبي  الدي يؤرخ لورا المؤرخرون بسر

هدي اومصرر أخيررا  برر مر( ن أدنر  ولرواء اسركندرون فري دركيرا اليرومفري منردر  الرهرا وهري مرا بري )غرب األنضرول
قامر  إمرار  مركحير  فير . سن  ودمكنروا مرن إقامر  العديرد مرن , ودمكن الصييبيون خاللوا من اةردالل بيرع المدردس واى

ن الصررييبي  المسررددي   ررن بعضروا بةسررب اردباروررا بميرروك أوروبرا المدعرراونين  يررى المسرريمين المدصررار ي اإلمراراع
 .األةيانفيما بينوم في كثير من 

كإمراراع ةيرب , كانع اإلماراع اإلسالمي  المةاذير  لإلمراراع الصرييبي  ضرعيف  مفككر  مدصرار   فيمرا بينورا
وأذاق األمررررراء . وقررررد شررررودع الكثيررررر مررررن االندالبرررراع و الدصررررارع الررررداخيي. وةمررررا  ودمشررررق وةمررررم والموصررررل

وهكرررذا اةدررررل الصرررييبيون المنرررارق الواقعررر  بةسررررب . اع المظرررالموالسرررالرين فيورررا شرررعوبوم ويرررالع المكرررروس وأنرررو 
مصررريةاع الجارافيررا المعاصررر  منردرر  لررواء االسرركندرون و السرراةل السرروري غرررب الشررام مررن الجبررل إلررى البةررر 

ولرم . ولرم يسردر  الخييفر  العباسري الضرعيف فري بارداد أن يفعرل شريها. المدوسر ومنردر  لبنران وفيسررين بالكامرل
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كمررا سررجل الدرراري  . بررل شررود درراري  الفررارميين دعاونررا مرر  الصررييبيين , فرر  الفررارمي فرري الدرراهر  سرراكنايةرررك الخيي
دعراون النصريري  الرذين يسركنون الجبرال الاربير  فري مةراذاع السراةل فري سروريا مر  الصرييبيين أيضرا ةير  قراديوا 

والضررعف فرري ديررك  االضرررراب خاصرر  والمشرررق العربرري  امرر  ةالرر  شررديد  اإلسررالميوشررود العررالم . إلررى جررانبوم
 .الفدر 

 يى صعيد المرجعي  السياسي  دثبع في الوقرع ذادر   ولكن الوثاهق الداريخي  الدي دثبع هذا الةال المددهور
وةميرع المسراجد  ,والخربراء  واألهمر أن ديك الفدر  كانع  دشود احدهارا  يميا برح في  الكثير مرن العيمراء الكبرار 

بعيرردا  ررن مفاسررد الدصررور  االجدما يرر نيرر  ومسررؤولي  سياسرر  النرراس إلررى جانررب المرجعيرر  مسررؤولي  المرجعيرر  الدي
 ...األمراءوصراع 

وهكررذا رجر  النراس إلررى رؤوسروم مرن العيمرراء , الدبيير  مدماسررك  سرييم  البنيران االجدما ير ةير  كانرع البنيرر  
 .ورؤوس الدباهل وصدروا  ن رأيوم

اء يةثرون النراس  يرى الجوراد ويررقرون أبرواب األمرراء يةرضرونوم وم  قدوم الصييبيين هب العيمراء والخربر
ولكررن المراجرر  الداريخيرر  دررروي ... برردءا مررن برراب الخييفرر  فرري باررداد وصرروال إلررى أبررواب أمررراء الشررام,  يررى الددررال

وقررد ذكررر بعررض المررؤرخين مررن .. قصصررا مؤسررف  مررن ةالرر  الدفكررك وفسرراد أنررواع األمررراء وةكررام المرردن والةصررون
 و, أن العيمرراء جررالوا المسرراجد واسرردةثوا النرراس وجمعرروا أمررواال مررن أجررل بنرراء جرريش ليجورراد, المرةيرر  قصررم ديررك

ةدرى سرمعوا بأةردهم  يرى أنرر   األمرراءفيرم يرةرب بورم أةرد مرن , ررقروا أبرواب األمرراء بةثرا  رن أهرل لورذه المومر 
رجعروا إلير  ولرم يعثرروا  يير  فبةثروا  نر  ثرم , فذهبوا إلي  ودفعوا إلي  المال بعد أن و دهم خيررا, مظن  خير ونخو 

شورا في بادي  الشام فوجدوه قد خرج ليصيد وبنى بأموالوم الدي جمعع لجوراد الصرييبيين قصررا فري البادير  ليرأوي 
 !!  إلي  م  ندماه  وةاشيد  في ليالي الصيد والدنم

ورررا ورووا كيرررف أن الخربررراء وروى المؤرخرررون أن ةرررال أكثرررر األمررر   ينرررذاك كررران انصررررافا إلرررى الررردنيا وحخرف
ةدرى مرا إذا خررج الرجرال مرن , والو اظ كانوا ييوبون ةماس الناس في المساجد الدي كانع دض  بالبكاء والعويل

 !!وكأنما يعيد الداري  نفس  اليوم... المسجد  اد كل إلى دنياه ال ييوي  يى شيء
ةيرر  دررروي الكدررب الدرري , يوررا فرري األمرر وسررر ان مررا أفاقررع األمرر  مررن الصرردم  و ميررع المرجعيرر  الدينيرر   م

أرخررررع لديررررك المرةيرررر  كيررررف قامررررع هررررذه المرجعيرررر  الدينيرررر  بشررررةذ همرررر  رجررررال األمرررر  وكيررررف دجاوبررررع المرجعيرررر  
وباشررررع نخرررب األمررر  ينرررذاك , ورؤوس الدباهرررل والعشررراهر فررري الشرررام ومرررا ةولورررا مررر  نرررداءاع الجوررراد االجدما يررر 

 . إلى أن دصا دع المداوم .. باالشدباك م  الصييبيين منذ اليوم األول 
 مراد )األميرر المجاهرد  األدابركواسدردع األم  مرجعيدوا السياسي  بسر   بديام أةد أمرراء شرمال الشرام وهرو 

فيمر  نجمر  والدرف .الرهرا الصرييبي  إمار   إسدارالذي دصدى ليصييبيين شمال غرب الشام واسدراع ( الدين حنكي
أع ددكررون نرروا  الدولرر  الحنكيرر  الدرري كانررع  اصررمدوا فرري البدايرر  الموصررل المجاهرردون وبعررض األمررراء ةولرر  وبررد

نرور الردين )فري  ورد ابنر  الميرك ( شمال غررب الشرام)ثم اندديع إلى ةيب ( شمال غرب العراق  يى ةدود الشام)
إلمررار  فدرولى ا, الشرام أبرراه  نصريريالرذي دررولى بعرد أن اغدرال الةشاشررون البارنير  مررن . رةمرر  ا  ( مةمرود حنكري

ولددروم الدولر  الحنكير  وليةمرل نرور الردين  يرى  اددر  مومر   األردن وامدد سريران  ليشرمل شرمال العرراق وسروريا و
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ةي  يعود الفضل إلي  رةم  ا  في كل األمجاد الدري , بناء الدا د  األساسي  ليجواد ضد الصييبيين في المشرق
قررد دناولدرر  الكدررب ووسرراهل اإل ررالم . لفدررر  مشرروور جررداودرراري  هررذه ا.  يررى يررد صررالح الرردين  ةصرريع فيمررا بعررد

 .واألفالم والمسيسالع الديفحيوني  بما ياني  ن الدرديد واالسدرراد
وامدررد  اآلخرررديررو  االندصررارمةددررا , فدررد قضررى الميررك الحاهررد نررور الرردين ةيادرر  مجاهرردا ليصررييبيين فرري الشررام

 . في الجوادب بعد ةيسيران الحنكيين إلى دمشق الدي صارع  اصمدوم 
واهرردم الصررييبيون باالسرردةواذ  يررى مصررر لمررا لوررا مررن أثررر فرري د ررم مررن يسرردةوذ  ييوررا فرري الصررراع  يررى 

ةي  أغراهم ضعف الفارميين ومكادب  بعض كبار وحراهورم ليصرييبيين فري بيرع المدردس يسردددمونوم إلرى . الشام
فأرسررل جيشرر  إليوررا بديرراد  الداهررد الكررردي  وأدرك نررور الرردين أهميرر  السررباق إلررى مصررر. مصررر ويعرردونوم بدسررييموا

واصرررةب أسررد . ليررد م جرريش الخييفرر  الفررارمي ضررد الةميرر  الصررييبي  المرددبرر   يررى مصررر( أسررد الرردين شرريركوه)
ولكرن أقردار المجرد كانرع . رغرم كراهدر  لمارادر  الشرام(  صالح الدين األيوبي )الداهد الناش   أخي الدين مع  ابن 

 .باندظاره في مصر
ي أسررد الرردين شرريركوه الررذي كرران الخييفرر  الفررارمي يسررددوي برر   يررى وحراهرر  المدصررار ين  يررى السرريران درروف

فاخدرار الخييفر  الفرارمي صرالح الردين لمنصرب الةاجرب الرذي يررأس الروحراء ظنرا منر  . والمدآمرين م  الصييبيين
. يرررى أمرررراء الفرررارميينوليسرررددوي بجيشررر   , أنررر  يسررردري  السررريرر   ييررر  لصرررار سرررن  ولكونررر  غريبرررا  رررن مصرررر

الرردين بالمرردد  وأمرردهم نررور, وةصرريع الةميرر  الصررييبي   يررى مصررر واسدبسررل صررالح الرردين وجرريش الشررام ومصررر
وبعيرد . فدمكنوا من صد الةمي  الصييبي  الدي هاجمدوم برا وبةرا بمسا د  أسررول الرروم الدرادم مرن الدسررنريني 

وخرررب الجمعرر  ,  يررن صررالح الرردين نوايرر  الخالفرر  الفارميرر النصررر بدييررل درروفي يخررر الخيفرراء الفررارميين ةيرر  أ
ةدرررى خشررري نرررور الررردين . ودوررررد ميكررر  فيورررا, باسرررم الخييفررر  العباسررري وأ ررراد المرررذهب السرررني الشرررافعي إلرررى مصرررر

فأبرررأ صررالح الرردين , فأرسررل إليرر  مررراع يسرردددم , ومعرراونوه فرري دمشررق مررن اسررددالل صررالح الرردين بميررك مصررر
برالخروج إلرى مصرر بجيشر  ليضرمن ضرموا إلرى مميكدر  مرن أجرل دوةيرد مصرر والشرام  ةدى هم نور الردين,  يي 

 .في الجواد ضد الصييبيين
فأ ينع أسرد  ولرده اسرما يل ولري  ورد . وكان من قدر ا  ولرف  أن دوفي نور الدين الميك الحاهد المجاهد

ومرن أجرل مناقشر   بإسرما يلرفرا فنرحل صرالح الردين إلرى دمشرق معد. وكان رفال في الةادي   شر مرن  مرره, ل 
  األيرروبيمواجورر  الصررييبيين واجدمرر  أهررل الةررل والعدررد مررن  يمرراء وقرراد  مصررر والشررام  يررى بيعرر  صررالح الرردين 

ةيررر  اقدنعررروا بعررردم صرررالةي  أن يرررؤول األمرررر إلرررى رفرررل فررري ظرررروف مواجوررر  , سررريرانا  يرررى برررر مصرررر والشرررام
 .وبذلك قامع الدول  األيوبي . لمسيمين وقياد  الجوادوضرور   قيام سيران قوي لوالي  أمر ا, الصييبيين

و مد صالح الدين إلرى مكادبر  األمرراء فري الةجراح والريمن وشرمال إفريديرا وكرذلك ميروك السرالجد  فري الرري 
وكرررذلك دورررردع  القدرر  بالخييفررر  العباسررري فررري بارررداد مةرراوال رم صرررفوف األمررر  فررري المواجوررر  , شررمال العرررراق 

ح الرردين قررد  دررد هدنرر  مؤقدرر  مرر  الصررييبيين ةدررى يفرررغ مررن الدضرراء  يررى فرردن صرراار ةيرر  كرران صررال. المدبيرر 
ثرم ندرض الصرييبيون الودنر  . والةصون فري الشرام عاإلقرا يااألمراء من الفارميين في مصر والمدناةرين  يى 

ندصاراع صرالح فندضع الودن  واشدعل الددال و ددالع ا األردن يى قافي  ليةجاج جنوب ( أرنار)بإغار  قاهدهم 
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الرردين وددوجررع بمعركرر  ةرررين ثررم بفرردأ بيررع المدرردس لينصررب صررالح الرردين منبررر الجمعرر  الراهرر  الررذي كرران نررور 
وكران الدردر . الدين حنكي رةم  ا  قد أمرر بصرنا د  ليضرع  فري المسرجد األقصرى ألول خربر  جمعر  بعرد الفردأ

فري ةيرب الرذي كران قرد بشرر برالفدأ الرذي درم أن ينصب في  ود صالح الدين ويخرب  يي  إمام مسجد الجمع  
 !!في نفس المو د الذي بشرب  الشي . هجري  191سن  

قسرم المميكر  برين أبناهر  الرذين سرر ان مرا اخديفروا فيمرا بيرنوم ليرؤول الميرك , ولما أدركرع الوفرا  صرالح الردين
ع الصييبي  الدي كانع  يى إلى أخي  الميك العادل الذي دولى ميك مصر والشام وةصيع في  وده يخر الةمال

 أريرقثرم  .فري المنصرور  سجن الالذي أسره الميك العادل وأود   (  لويس الداس )والدي قادها ميك فرنسا , مصر
وهناك كدب بعد دفكر ودأمل في داري  قرنين من الةمالع الصرييبي  العسركري  كدرب مالةظادر  فري فشرل . سراة 

األولررى  األرضرري العمررل  يررى الاررحو الفكررري ةيرر  شرركيع مالةظادرر   الاررحو العسرركري ليشرررق اإلسررالمي وضرررور 
 .ليةمالع الصييبي  المعاصر  الدي قامع  يى الدبشير والداريب ثم اإلسدعمار بعد ذلك بخمس  قرون

الميرك الصرالأ اسرما يل  ثرم لمرا يل األمرر إلرى, ثم دوفي الميرك العرادل بعرد أن ةمرل مومر  جوراد الصرييبيين
لى  م  الميك,  يى الشام الذي صار سيرانا ودواررأ اسرما يل . نجم الدين أيوب الذي صار ميكرا  يرى مصرر واى

وسرمأ لورم بشرراء , فري مصرر وأ رراهم  رددا مرن الدرالع والةصرون نجرم الردين م  الصييبيين واسدعان بوم ضد 
,  رالم دمشرق( العرح برن  برد السرالم ) فوقف لر  بالمرصراد سريران العيمراء فري حمانر  . السالح من أسواق دمشق

واألمررر بررالمعروف والنورري  ررن المنكررر  يررى  االةدسررابسررراة  فاردةررل إلررى مصررر ليدرراب  سررير   أريررقفسررجن  ثررم 
 .سيران مصر الذي يواه وأكرم 

وادخرررذوا مرررنوم الجنرررد , واسررردكثر األيوبيرررون فررري مصرررر مرررن العبيرررد والمماليرررك فةشررردوا مرررنوم المهررراع واآلالف
بعردد  بيرده ومماليكر  الرذين كران كثيرر مرنوم  األيروبيينأمرراء مصرر والشرام مرن وصارع قو  كل أمير من . والدواد

هررم  ييرر  مررن الدررو  ومررا  ييرر  ةررال ميرروكوم وأمررراهوم  وأغرررى قرراد  المماليررك مررا. مررن وسررر يسرريا وبررالد الدركسرردان
  نجررم الرردين بعررد وفررا,مررن الدفسرر  والضررعف فررانديبوا  يرريوم واسررديموا الةكررم فرري مصررر والشررام دبعررا لررذلك ناأليرروبيي

بكبير قرواده مرن المماليرك ثرم دناحلرع ( شجر  الدر)ةي  دحوجع حوجد  ( . م5410)أيوب أثناء معرك  المنصور  
وكرران لسرريران العيمرراء العررح بررن  بررد السررالم رةمرر  ا  الدصرر  . الدولرر  المميوكيرر بررذلك لددرروم  .  لرر   ررن الميررك 

واضررروا لينرحول  يرى فدرواه بضررور  . أةررارنورم  بيرد غيرر ةير  لرم يفرع بصرة  واليردوم أل, الداريخي  المشوور 
 !! وصةع واليدوم أةرارابيعوم ورد ثمنوم لبيع مال المسيمين ةدى صاروا 

وةميع دول  المماليك راي  الجواد ضد الددار الذين كانوا قد اجداةوا المشررق وأسردروا بارداد واسردباةوا مردن 
الرذي لرم يفرع لر  سريران العيمراء ( قررح)سريرانوا المميروكي المجاهرد فرنوض لورم , وقر وا أبواب مصرر... الشام 

 فأفدرراه. إال بعررد أن وضرر  مالرر  وأخررذ مررال أمررراء المماليررك لررذلك الارررض, باألخررذ مررن أمرروال العامرر  لشررراء السررالح
أدع .. وةرض المسيمين  يى الجواد في مصر والشام وكانع موقعر   رين جرالوع أول هحيمر  اسردراديجي  ليددرار

 .لى بداي  دراجعومإ
وهم  اهدون من  ين جرالوع ليظفرر بالميرك  اغدال وخيف الميك الظاهر بيبرس قرح  يى السيران بعد أن 

إلرى أن أجالهرم  رن يخرر ,  41وم  ذلك ةمل بيبرس مسؤولي  جواد الصرييبيين فري الشرام حهراء ! وبوج  النصر
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األولرى واندورع برذلك الةمرالع الصرييبي   قالوون ةي  دم الجالء الكامل في  ود السيران خييل بن . ةصونوم 
(5445)  . 

والمسرردخيم مررن مسررار هررذه الةمررالع دروس و بررر كثيررر  ومررا يخصررنا لوررذا البةرر  هررو معرفرر  مررا كرران مررن 
 :أمر المرجعياع الدي دولع إدار  المواجو  في الررف اإلسالمي

 . نكيين ثم األيوبيين ثم المماليكثم دكونع  بر الح . كانع غاهب  ابدداء : المرجعية السياسية -1
ثرررم وقفرررع ردءا لورررا إلرررى نوايررر  . دولرررع المواجوررر  إلرررى أن قامرررع المرجعيررر  السياسررري : المرجعياااة الدينياااة -2

 . المواجو 
فواجوررع األمرر  اإلسررالمي  أمرر  , واكدمررل النصرراب. وقفررع إلررى جانررب المرجعيدرران: االجتماليااةالمرجعيااة  -3

 . الصييبيين
 :لمواجو  في الةمالع الصييبي  األولى باخدصارو كانع معادل  ا

 

 اتسالمانتصرت أمة  ←أمة الصليب  ×  اتسالمأمة 

 
لدرد ...  وال بدنظيمراع مةردود  ال سرري  وال  ينير , وال بعصاباع صاير , لم دواج  أم  اإلسالم بشراهأ قييي 

 ولم يعرل. وقفع األم  بكاميوا ليةمالع الصييبي  وهحمدوا
 .الجوادوقعودها  ن  ام  األم   راء والسالرين  يى الميك وال خورصراع األم
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  (0391-0931)الحمالت الصليبية الثانية 

مكنرردوم مررن االةدكرراك  ررن قرررب . هدي سررن افرري المشرررق العربرري حهرراء مرر األولررى أقامررع الةمررالع الصررييبي 
كما قامع كثيرر مرن العالقراع , لودن فدد كان هناك كثير من فدراع ا. ليس  سكريا فةسب. بالةضار  اإلسالمي 

أن يحوروا  ناألوربييودمكن كثير من الرةال  ورجال الدين . الدجاري  بين اإلماراع الصييبي  واإلسالمي  من ةولوا
 االجدما ير بالد المسيمين ويريعوا  يى البون الشاس  في الدفكير والدرور والنظام السياسي واإلقدصادي والةيرا  

ا دمكنوا من ندل كثير من المخروراع والكدب ةدى  د المؤرخون األوربيون الةمالع الصييبي  من كم. والثدافي 
 .أسباب  صر النوض  في أوروبا ونواي  العصور الوسرى

وبردؤوا يعيردون الدفكيرر فري رريدر  . وفي أواخر أيام الةمالع أدرك ميوك النصارى أال سربيل لورم إلرى البدراء
 .معومغحوا المسيمين والدعامل 

ميرك فرنسرا أسريرا مر  يالف مرن (  لرويس الداسر )وقر  , (ميالدير  5424)وفي الةمرالع األخيرر   يرى مصرر
وهنرراك كرران لديرر  فسررة  مررن الدأمررل ليضرر  أسررس هامرر  لدفكيررر . سررجنالوأودع , بيررد المماليررك جنرروده الصررييبيين 

 :ن خالصدواوكدب دوجيواد  الوام  ديك والدي كا. الصييبيين في كيفي  غحو المسيمين
 (الحرب للم المسلمين بحرب الكلمة دتهم  ائمة ويجب أن تبدأيإن المسلمين ال يه مون ما دامت لق) 
 .(ميالدي  5445 –هجري  120)سن   ثم ما لبثع الةمالع الصييبي  األولى أن اندوع كييا بسدور  كا 

والدررو  العسرركري  ألن ذلررك يسرردفح  وهكررذا أدرك الارررب الصررييبي أنرر  ال يمكررن الدايررب  يررى المسرريمين بررالدور
وأن السبيل إلى ذلك هو غحوهم فكريا . لديوم بسبب المشا ر الديني  وربيع   ديددوم كل أسباب المداوم  والددال

ودايير رريددوم في اال دداد والدفكير لدجفيف جذور قودوم وقدردوم  يى المداوم  ومن ثم يسول االسديالء  ييوم 
 .  سكريا
 

 :كري للمسلمين ونتائجه العملية في الميدان السياسي الغ و الف
فكيرررف . وابدررردأع الثانيرر  مريرر  الثرررامن  شررر, الدررررن الثالرر   شررر نوايرر اندوررع الةمررالع الصرررييبي  األولررى 

 !سن  لإل داد و الدخرير ليعود   يى خبر  و معرف  ؟ 100 اسدفاد  الصييبيون من مد  

ور  إلرررى أوربرررا انكرررب العيمررراء والمفكررررون األوربيرررون  يرررى دراسررر  منرررذ  رررادع بدايرررا الةمرررالع الصرررييبي  مررردة
خالصرررر  ةضرررراردنا العربيرررر  و اإلسررررالمي  ونشرررررع ةركرررر  الدرجمرررر  وقامررررع مراكررررح وجامعرررراع اإلسدشررررراق وهررررو 

ةصرررل مثرررل ذلرررك وخرررالل . م  5244ومررر  انويرررار الةكرررم اإلسرررالمي لألنررردلس . الدخصرررم فررري الدراسررر  الشررررقي 
ثررم نشرأع ةركرراع . ب  والثرامن  شررر نشررع ةركر  الرةالرر  والكشراف  والمسدشررقين الدررون السرادس  شررر و السرا

و يرى مردى هرذه .. الدبشير بر اي  البابا ود م ودسابق ميوك أوربا  يرى د رم المورام المددسر  ليبةرار  والمكدشرفين 
لعرالم العربري واإلسرالمي فري كافر  أرجراء ا واالسدكشرافي الدرون الرويي  دوغل هؤالء البةاث  والبعثاع اإلسدشرراقي  

وقرردموا الدراسرراع واألبةررا  ونديرروا الكدررب والمخروررراع الدرري دجمعررع فرري جامعرراع ومراكررح دراسرراع اسدشررراقي  
 ... مالق  دخصصع في دراسدنا 
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 يى سبيل المثال من ذلك أني دخيع مكدب  جامع  الدراساع الشرقي  في لنردن ليبةر   رن كدرب فري  ذكرأو 
فيما دخينا إلى دليل كمبيودر المكدب   يمع أن المكدبر  دةروي  يرى مرا رولر  , اصر ليجحاهرالداري  السياسي المع

ولمرا ريبرع منرر   ! كرم مرن الرفروف المرصوصر  بالكدرب مرن مخديرف الدراسراع والياراع مرن العربير  وسرواها 552
يا  العربير  أذكرر فيما ةددنا ال. كداب  ن الجحاهر بمخديف اليااع( 10000) يمع بوجود ...كدب  ن الجحاهر 

كداب فيما ةددنا المريوب باليا  العربي   رن الدراري  السياسري المعاصرر ليجحاهرر  1000أنوا كانع ما يربوا  ن 
وقرد ... فدأمرل !! ووجدع ضالدي من وثاهق مرةي  االسددالل في  شرراع الكدرب منورا . كداب 411 ثرع  يى 

كم من . البشدون دعود لدواري  مخديف  ولك أن ددساءل   مخرور  بيا  1000 رفع بالصدف  أن المكدب  دةوي 
 !فيما درسوا  يماء أوربا وقرؤوا مخرورادوا ! ؟ المكدوب  مالبشدون يعرف قراء  لادو

فري براريس وهرو مكدبر  مدرروء  مسرمو   مرهير  دةدروي مهراع ( جرورج بومبيردو)في مركرحلدد رأيع مثل ذلك و 
رأيررع فرري و . ويرهررا مثررل ذلررك  ررن جامعرراع هولنرردا وألمانيررا  سررعع  ررن و  ,...والدراسرراع  واألبةررا يالف الكدررب 

مكدبر  مرا دةدوير   ردا , قرب مدريرد ةير  دةدروي حهراء خمسرين ألرف مخرورر   ربير ( وسكولايراأل)مكدب   أسبانيا
 ..الفاديكان وسواها من مراكح الدبشير والدنصير 

ن امديررك معيومرراع فرري كافرر  المنرراةي وقرأنررا فرري بالدنررا بعررد أ الةرردي   لدررد دوغررل اإلسرردعمار ..باخدصررار 
هرؤالء الرذين ال يعررف أكثرنرا . إنورم الرروم وخصرالوم ..لدرد دةركروا بعيمير  و ميير  .. وفومنا كما يدرأ خرور كف  

ولكرن الدا رد  الةضراري  لورذه األمرم .. والفجرور والمجرون  االنةرالل نوم إال ظاهر قشرردوم الةضراري  ةاليرا مرن 
وال برد مرن أن نعررفوم كمرا  رفونرا وندراوموم  يرى بصرير  كمرا غحونرا  يرى بصرير   . ن ذلرك بكثيررالرومي  أ درد مر

 ...ومعرف  
 باالسردعماروقد كدب بعض المؤرخين والبةاث  العرب والمسيمين  ددا مرن الكدرب ةرول اإلسدشرراق و القدر  

بدأ الاحو  هكذاو ...   الثالث  يضاالمو ما يندهش ل  المرء من درابر هذه م ,باالسدعماروةركاع الدبشير و القدوا 
. وبرردأ داياررل الماسررون فرري الرربالد العربيرر  والخالفرر  العثمانيرر . (م 5194)  الفكررري لبالدنررا مرر  قرردوم ةميرر  نررابييون

أواسرر الدررن الداسر  بحخمر  اإلسدعمار الفكري دوب  يى بالدنا قبل اإلسدعمار الرذي أدرى  وبدأع رياح الداريب و
 .وكان قد بدأ منذ الدرن السادس  شر يدضم أرراف العالم اإلسالمي ..ن العشرين  شر ومري  الدر 

قام   القادورا  و يى منةى مواح لياحو الفكري دأبع راله  اإلسدعمار  يى صنا   الصناه  االسدعماري  واى
اإلسرالمي الرذي بمخديف شراهأ المجدم  والسيما قرراع أمراهر  و يماهر  وهكرذا دسرييوا إلرى الجمير  العصربي  ليجسرد 

أ رران اإلسرردعمار . الكبرررى االسرردعماري فيمررا نضررجع الربخرر  . كرران يردمرري مريضررا يةدضررر مرر  الخالفرر  العثمانيرر 
 يى غحواد  ما ةددد  أوربا مما أسيفنا من النوض  العيمي  والثور  الصرنا ي  والدررور فري مجرال السرالح ووسراهل 

وفر لرر  كررل شرريء ودسرراقرع بررالد المسرريمين بأسررول ممررا دسرردر وهكررذا دهمنررا اإلسرردعمار وقررد درر.. الندررل السررريع  
العاصرررف  أوراقرررا صرررفرا لشرررجر  مريضررر  قرررد نخرررر السررروس سررراقوا ودآكيرررع جرررذورها ودب العررررب فررري كرررل منررراةي 

 ..ةضاردوا دينيا وفكريا وسياسيا و يى كل صعيد 
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وهكررذا .. لوررا وانرردثارهالدررد أوصرريدوا السررنن ألن يدةدررق لنررا مررا أخبررر برر  بررن خيرردون مررن قيررام الممالررك وحوا 
إلررى أوربررا  اإلسررالميمررن الشرررق فرري الفصررل السررابق نبي كمررا أسرريفنا يشررودع الةضررار  نديدوررا الرابعرر  بةسررب دررو 

 .الاربي  الصييبي  ووريثدوا أمريكا
 

 :بداية الحمالت الصليبية الةانية 
اسر   شررر ةيرر  انريدررع ةميرر  ويمكرن الدررأري  ليةمررالع الصررييبي  الثانير  ودفعدوررا الرهيسرري  بمريرر  الدرررن الد

ودمكنوم مرن إنشراء رؤوس جسرور  اإلسالميم  أن انرالقوم نةو أرراف العالم . 5194نابييون إلى مصر سن  
وقوا د بةري   يى شوار  بالد المسيمين واةردالل الجرحر البعيرد  فري أررراف العرالم اإلسرالمي يرجر  إلرى أواسرر 

ةدرى  يرى و وا مسردعمراع لورم  يرى شروار  جحيرر  العررب هن ينشرةي  وصيع بورم الجررأ  أ. الدرن السادس  شر
 أفشريعوقودوم البةرير  المسريرر   نالعثمانييولكن . الدفكير في غحو الةرمين كما ةاول األسرول البرداالي ذلك 

وبعررد أن سرريرر . ومررا لبرر  العثمررانيون أن سرريرروا  يررى البةررر المدوسررر والبةررر األةمررر وبةررر العرررب. المةاولرر 
وبعرد اةرداللوم لشرب  ,  يى مسردعمراع البردارال  يرى سرواةل إفريديرا والونرد والجرحر الواصري  إلرى الفيبرين ييحاإلنج

وأقراموا  -الفارسري –دمكنروا مرن اةردالل السرواةل الجنوبير  ليجحيرر  العربير  وسرواةل الخيري  العربري , الدار  الوندي 
لفومورررم الةضررراري  -ولرررم يدجررررؤوا . ج البريررررانيالخيررري  مةميررراع لورررم ددبررر   مييرررا الدرررا مشررريةاعبالدعررراون مررر  

لوجرود المددسراع فيورا وخشري  وجرود ,  يى الدفكير في اةدالل قيب الجحير  العربي  والسيما الةجراح  -واسديعابوم
وخشرري  أن يسرردفح إ ررالن الجورراد العررام مررن قبيوررا دفا ررا  ررن الةرررمين , ولررو شرركييا ( العثمانيرر  ) الخالفرر  المركحيرر 

 .د بريرانيا في منارق هي في غنى  ن الصدام معوم فيواالمسيمين ض
البريررراني بشرركل سررافر  يررى قيررب العررالم اإلسررالمي جنرروب المدوسررر فرري بررالد  -ثررم برردأ الدسررابق الفرنسرري  

الشام ومصر وشمال أفريديرا والجحيرر  العربير  فاةدرل نرابييون مصرر مرير  الدررن الداسر   شرر وحةرف إلرى جنروب 
 أسبانياكما دخيع . م5922 -5910رنسا دونس والجحاهر وأجحاء من شمال مراكش ما بين فيسرين كما اةديع ف

 . م 5910الصةراء الماربي  و منرد  الريف سن  
وبياع الةمالع الصييبي  الثانير  ندرر  الرذرو  بعيرد الةررب العالمير  األولرى وخسرار  الدولر  العثمانير  ليةررب 

 فأبرمرع. والةجرر  يرى يخرر خيفاهورا السريران  برد الةميرد.  يرى إداردورابعد سيررع الماسرون  ألمانياإلى جانب 
  البريرانيروفري نفرس السرن  صردر و رد بيفرور  رن وحار  المسردعمراع  5451بيكرو سرن   سريكسمعاهد  أو مؤامر  

بإ ررراء فيسرررين ورنررا قوميررا لييوررود بعررد أن دسرريرر  ييوررا بريرانيررا بةسررب االدفاقيرر  الدرري جعيررع فيسرررين فرري 
 .واةصد

وهكررذا سرردر المشرررق العربرري كيرر  دةررع اةرردالل جيرروش الةمررالع الصررييبي  الثانيرر  دةررع مسررمى االسرردعمار 
ودخررل , واةديررع فرنسررا سرروريا وكرران لبنرران ضررمنوا 5440دمشررق سررن  ( غررورو)فرردخل الجنرررال الفرنسرري . الةرردي 

والعرراق بعرد أن  األردنوشررقي واةدل الجيش البريراني فيسرين , 5445الددس سن  ( الينبي)الجنرال اإلنجييحي 
مررن أجررل كسررب ( مكمرراهون)غرردرع بريرانيررا بالشررريف ةسررين ونكثررع بو ودهررا الدرري كرران قررد أبرموررا معرر  وحيرهررا 

ةيرر  خرردع الشررريف ةسرررين وظررن أن بريرانيررا سررروف . العثمرررانيين األدررراك يررى  لالندرررالبمعاوندرر  وجررر العرررب 
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نيرر  دشررمل جحيررر  العرررب والعررراق والشررام فدرراد مررا  رررف باسررم دعاونرر   يررى إقامرر  خالفرر   ربيرر   يررى أندرراض العثما
الثور  العربي  الكبررى ةير  قادرل العررب فري الةجراح والشرام إخروانوم األدرراك مرن جنرود الخالفر  برد م ودعراون مرن 

 .(م5402)وكانع بريرانيا قد اةديع مصر والسودان قبل ذلك فيما يلع ليبيا إلى إيراليا. اإلنجييح
فصرارع الونرد وبرالد . كرذلك االسردعماري فدرد دداسرمد  أوربرا  اإلسرالميأما فري العرالم , م العربيهذا  ن العال

يرران دةرع االةردالل البريرراني( باكسدان)السند  وو ضرعع دركيرا باسرم االسرددالل والجموورير  دةرع ةكرم يورود , واى
ودخيرع , كي  وأ ين إسردار الخالفر الذي أقام الجمووري  الدر ( مصرفى كمال أدادورك ) اليوودي  بإشرافالدونم  

فيمرررا دداسرررمع فرنسرررا وبريرانيرررا الرررردول , برررذلك دركيرررا  رررن إرثورررا فررري الررردول العربيررر  واإلسررررالمي  ليعرررالم الصرررييبي
 ..إفريديااإلسالمي  في وسر 

الدومرررع الممالرررك  اسررردعماري أمرررا روسررريا فدرررد انريرررق قياصرررردوا منرررذ أواسرررر الدررررن السرررادس  شرررر فررري ةركررر  
الشيشران وداغسردان   رسردان وبرالد الدفدراسادد اةد  ديو األخرى فاةديع روسيا برالد الدررم والبشركير واإلسالمي  و 

رغيحسرردان وكاحاخسرردان يق كسرردان ويراج و أوحبكسرردان وجورجيررا وأذربيجرران وانريدررع  شرررقا لدبديرر  دركمانسرردان و
ضرفاف نورر جيةرون  يرى ةردود وكانع قد اسردولع  يرى سريبيريا بالكامرل وةررع جيروش الدياصرر  رةالورا  يرى 

سرمرقند  درمرذ و بخرارى و مثرل مررو و  بعد أن كانع قد أسردرع  واصرم اإلسرالم الكبررى 5402أفاانسدان سن  
ديرك المسردعمراع بعرد أن قضرع  يرى األسرر   5451ثم ورثع روسيا الشيو ي  بعد الثرور  البيشرفي  ....  رشدند و

 .الثور  الشيو ي  فكرا ودنفيذاالديصري  وكان لييوود الروس دور رهيسي في 
فدد دبنرع بريرانيرا . أما بالد نجد والةجاح فدد اسدولع  ييوا بريرانيا برريد  ذكي  ددناسب م  قدسي  الةرم

ةير  دعرفرع , أميرا شابا من أسر  يل سعود الدي كانع قد لجرأع إلرى الكويرع بعرد سردور الدولر  السرعودي  الثانير 
الررذي ( مبررارك الصررباح )  ررن رريررق  مررييوم األكبررر فرري الكويررع لرررةمن يل سررعود وحار  المسرردعمراع  يررى  بررد ا

جراء مرا قردم لورم مرن خردماع ودسرويالع ليدنصرير فري ( مبارك العظيم ) يد وه قاد  الدنصير في جحير  العرب بر 
, ه فري نجردميرك أجرداد السدعاد معاوندوا  بريرانيا  يى  بد الرةمن يل سعود رضع هكذا و   (5).جحير  العرب  

ثرم  5405 يرى نجرد سرن   األولرىفمولع بريرانيا ةميدر  , 5949فددم لوم بسبب كبر سن  ولده  بد العحيح سن  
ودمكرن . ونديج  ما القاه من الصعوباع دبنى  بد العحيح فكر  إةياء الد و  الوهابي  و اود الكر  في السن  الدالير 

وبسربب ح مر  ةمرل راير  الرد و  الوهابير  ةصرل  اإلنجييرحوالضربار  بمسا د  بريرانيا الدي أمددر  بالمرال والخبرراء
ةميررر  الرررد و  الوهابيررر  الرررذين سرررا دوه فررردمكن  مرررن دخرررول نجرررد ( اإلخررروان) برررد العحيرررح  يرررى مسرررا د  جما ررراع 

فري الةجراح لصرالة  لدضر  كامرل برالد نجرد ( األشرراف)وبعد دفكير  ميق دخيع بريرانيا  ن . واالسديالء  ييوا
معظرم جحيرر  العرررب دةرع سرير   برد العحيررح برن  برد الررةمن يل سررعود الرذي أ يندر  بريرانيرا سرريرانا والةجراح و 

وأبرررم الدرراج البريررراني مرر   بررد العحيررح ادفاقيرر  (. الدولرر  السررعودي  الثالثرر )لددرروم  5411 يررى نجررد والةجرراح سررن  
وال ادفاقرا إال برإذنوم مدابرل كفالر  الدرراج  دبعير  ييدرحم فيورا بران ال يخررج  رن مشروردوم وأوامررهم وأن ال يبررم معاهرد 

ثررم أمرردع بريرانيررا  بررد العحيررح ليةررارب اإلخرروان وسررا دد  . البريررراني لعرشرر  مررد  ةيادرر  وألبناهرر  وراثيررا مررن بعررده

                                                 
 .  العود  -رحق  ا   –ليشي  سيمان ( صانعوا الخيام ) نظر مةاضر  أ (5)
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ليخيرروا لرر  الجررو ويرردخل مررن دبدررى مررن ةميرر  الررد و  , الشرروير ( السرربيي ) بالررراهراع فدضررى  يررى بديرردوم فرري معركرر 
 .  سيران  وميك ءاالوهابي  دةع  ب

وبعررد أن سرريررع بريرانيررا  يرررى فيسرررين دعاونررع بشررركل كثيررف مرر  الوكالرر  اليووديررر  ليوجررر  الدرري أقامدورررا 
ولرم  األوربي وضخع في فيسرين مهاع يالف اليوود الذين شةندوم السفن من مخديف الدول . الةرك  الصويوني 
وشرعر المسريمون برالخرر .  ندما اةديدورا بريرانيرا نسم  51000في فيسرين يجاوح  األصييينيكن  دد اليوود 

الداهم وقامع الثور  الدري قادهرا الشري   رح الردين الدسرام رةمر  ا  الرذي قردم مرن السراةل السروري إلةيراء الجوراد 
فاسرردنجدع بريرانيررا بعبررد العحيررح يل سررعود , واشرردعيع المعررارك بررين المسرريمين واليوررود. 5411فرري فيسرررين سررن  

فراقن  . فأرسل ابن  ووحير خارجيد  فيصل مرن أجرل إقنراع الفيسررينيين بوقرف الثرور  واى رالن الودنر . ر إلخماد الثو 
الثور  الرهيسري  الدري وقفرع فري  أجوضعوهكذا .  يى ةد ح م ( صديددنا بريرانيا)فيصل ح ماهوا بالوثوق بو ود

األوربيرر  فرري د ررم وكالرر  الوجررر  ثررم ددابعررع جوررود مخديررف الرردول . وجرر  ةمررالع الدوجيررر والدوويررد فرري فيسرررين
مررداد اليوررود بالمررال والسررالح ةدررى وصررل  ررددهم سررن   ودمررع مسرررةي  . ألررف نسررم  110إلررى  5421اليووديرر  واى

فررأ ين اليوررود مرريالد دولرر  إسررراهيل لدسررارع الجمعيرر   5421دخررول الجيرروش العربيرر  وهحيمدوررا فرري فيسرررين سررن  
 .بوا  لال درافبا وأمريكا وروسيا العام  لألمم المدةد  وبمبارك  من دول أورو 

وهكررذا حر ررع الةمرررالع الصررييبي  الثانيررر  الكيرران السررررراني اليوررودي فررري أقرردس مددسررراع المسرريمين واةدرررل 
الةجراح بصرور  غيرر مباشرر   برر برالد نجرد و اليوود نصف مدين  الددس بعد أن اسردولع بريرانيرا الصرييبي   يرى 

 .ه صك الميك الوراثي في  بد العحيح وأبنا
 ...إذن 

فدرد صراح . سدر العالم العربي واإلسرالمي برمدر  دةرع اإلةردالل الاربري الرذي لرم يخرف هويدر  الصرييبي لدد 
اآلن  :)الجنرررال الينبرري وهررو يركررح  يررم بريرانيررا ذي الصررييبين  يررى قمرر  جبررل الحيدررون فرري بيررع المدرردس قرراهال 

سي إلى ضرريأ صرالح الردين وضررب قبرره بالسريف وكذلك ذهب الجنرال غورو الفرن(.  انتهت الحروب الصليبية
بأنر   االسردعماري وصررح موسروليني ةراكم إيراليرا (.  صاالو الادين  اد لادنا ياا هاا:) وكسر قرع  منر  وقرال لر  

 .وهكذا كان سيوك باقي الدول األوربي  ةي  ذهبع.. يةمل أمجاد الرومان إلى جنوب المدوسر
إلرى أن أدع . اشر العينري ريير  مرا سرمي بمرةير  اإلسردعمار الدرديمواسدمرع هذه الةمالع في اةداللوا المب

إلررى مرةيرر  اإلسرردعمار  أسرريوبواوالةركرراع الدةرريرر  إلررى إجبررار الرردول المسرردعمر   يررى داييررر , الثرروراع الجواديرر 
 فبرردأ إ رررالن اسرررددالل الررردول. لددررراب  الةمرررالع فدكوررا بكافررر  برررالد العرررالم اإلسررالمي بشررركل أذكرررى وأدهرررى. الةرردي 

!!( اسردداللوا) الدري أ يرن , العربير  المدةرد  اإلمراراعوكران يخرهرا دولر   األربعينراعالعربي  واإلسالمي  منذ مرير  
الدري اةديورا الرروس فيرم ينفرك  رن اإلةردالل المباشرر إال بعضروا  نرد دفكرك  اإلسرالمي أمرا الممالرك . 5411سرن  

 .5440االدةاد السوفييدي سن  
وأدى قيرام روسريا وأمريكرا كردولدين  ظميرين إلرى أن درر  . ديرك الربالد كران شركيياوكما أسريفع فرإن اسرددالل 

كررل منومرررا الديررام بمورررام اإلسرردعمار الةررردي  فرري معظرررم ديررك الررردول ولررم يبرررق لفرنسررا وبريرانيرررا إال بعررض الفدررراع 
 .هنا وهناك االسدعماري
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واجورع الةمرالع الصرييبي  الثانير  وقد سجل الداري  الةردي  أن الثروراع الجوادير  الدري قار رع االسردعمار و 
 دوردأفكانرع الثروراع مرا ديبر  أن . ولرم ددررك االسردعمار يرنعم بالوردوء , اإلسالميقد اشدعيع في كاف  بالد العالم 

ثررم جيررع  ررن الونررد , فدررد أجبرررع ثرروراع العيمرراء بريرانيررا  يررى الرةيررل مبكرررا  ررن أفاانسرردان . لدنرردل  مررن جديررد
وكرذلك أجبردورا ثروراع العرراق ومصرر والسرودان و ردن  يرى الرةيرل بعرد , قرابر  قررنين وباكسدان بعد اةردالل دام 

وبررنفس الرريدرر  . وكررذلك خرجررع فرنسررا مررن الجحاهررر ودررونس والمارررب وسرروريا بعررد خسرراهر فادةرر  , خسرراهر كبيررر 
 .وهيم جرا... من المارب أسبانياخرجع إيراليا من ليبيا وكذلك 

ي  الثانيررر  يجرررد بعرررض الندرررار الوامررر  فررري اإلخررردالف ودرررروير الصرررييبيين  والررردارس لمسرررار الةمرررالع الصرررييب
 :ومن أهم ذلك, ألساليبوم بين الةميدين األولى والثاني 

فرري ةررين كانررع . أن الةمررالع الصررييبي  األولررى كانررع ذاع بعررد دينرري أساسررا ممدررحج ببعررد اقدصررادي ثررانوي
وكرذلك ذاع . ي وسياسي من أجل الصراع  يى النفوذالةمالع الثاني  ذاع بعد ديني صييبي واقدصادي اسدعمار 

 .بعد ةضاري يدصد إلى نشر ثداف  المسدعمر ونظم  العيماني  في البالد المسدعَمر 
فري بيرع المدردس وأكنافر  وسرواةل , أن الةمالع الصييبي  األولرى دركرحع  يرى سرواةل المشررق والشرام فدرر

ودركررحع فرري ,   الثانيرر  كامررل بررالد العررالم العربرري واإلسررالميفرري ةررين اسرردودفع الةمررالع الصررييبي. سرروريا ولبنرران
 .الشرق االوسر وفي د م إسراهيل في بيع المددس

فررري ةرررين اسررردودفع الةمرررالع الثانيررر  اةررردالل , أن الةمرررالع الصرررييبي  األولرررى اسررردودفع األرض باةداللورررا
 .اد  الةضاري األرض واإلنسان المسيم الذي قصدد  بالمس  والدايير في كاف  أبعاد مكون

وهي أن الةمالع األولى دمع في ةال  جوال  دام  مرن قبرل المسردعمرين الصرييبيين   وهذه أهم المالةظاع
فرري ةررين دمررع الةمررالع الثانيرر  بنرراء . برراألرض اإلسررالمي  وسرركانوا وكامررل مكونررادوم الةضرراري  والدينيرر  والثدافيرر 

ل  يرى بصرير  دوغيروا فيورا وفرق خرراهر واضرة  المعرالم  يى معرف  دفصرييي  ودراسراع مدعمدر  مكنردوم مرن الردخو 
 :   وهذه ندر  دةداج الوقف  الدالي . دركيبدوا النفسي  والعرقي  والديني  وكامل مواصفادوا لألرض والشعوب و

 فماذا كان من شأن المرجعياع الثالث  في قياد  المجدمعاع العربي  واإلسالمي ؟؟
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 :ل الحمالت الصليبية الةانية حالة المرجعيات اتسالمية خال  

 :للم صعيد المرجعيات السياسية
ثرررم رسرررميا  (منرررذ نوايررراع الدررررن الثرررامن  شرررر )  كانرررع قرررد سررردرع دمامرررا بسررردور الخالفررر  العثمانيررر   مييرررا 

وكرران ةررال الديرراد  السياسرري  ال يدررل إن لررم يررحد سرروءا فرري الاالررب  ررن أةرروال أمررراء المشرررق المدنرراح ين ( م5442)
 .الدول أن المسيمين كانوا بال مرجعي  سياسي   مييا  باإلمكان و. الددار و الصييبيين وأيام غح 

 :للم صعيد المرجعية الدينية 

ومراكح اإلشعاع الديني , الفدوي  ودمثيع في ديك المرةي  بأهم  المذاهب . فدد كانع المرجعي  ما دحال ةي  
هذه المرةي  الررق الصوفي  كمرجعي  دينير  فري أكثرر برالد  وبرحع في. ككبرياع المساجد في كل بالد المسيمين

وهكذا قام العيماء وأهم  الصروفي  . ةي  كانع الصوفي  قد احدهرع خالل المرةي  العثماني  وما سبدوا. المسيمين
 .الجوادي  بأنفسوم االندفاضاعبد و  العام  ليجواد والمداوم  وقادوا ديك 

 :االجتماليةللم صعيد المرجعية 

فدد كان النظام الدبيي العشاهري ماحال مدماسركا فري معظرم العرالم العربري واإلسرالمي وكران مدرداخال جردا مر  
 .الدا د  الشعبي  لوقود الثور  المرجعي  الديني  مما وفر

مثررل ثررور  اإلمررام شررامل فرري الدفدرراس  يررى . وهكررذا  مررع الثرروراع  يررى اإلسرردعمار العررالم اإلسررالمي بأكميرر 
الرروس بكرل  أخمردهاوغيرهم فري وسرر يسريا والدري  األوحبكاسدمرع حهاء أربعين سن  وكذلك ثوراع  الروس والدي

ومررا حالررع الثرروراع دنرردل  ضررد . فدةررول المسرريمون فرري جوررادهم إلررى الةفرراظ  يررى ديررنوم وقوميررادوم سرررا  , قسررو 
همر  المرذهب الةنفري والرررق وأ(  يماء الديوبنرد )وكذلك قامع ثوراع ضد اإلنجييح قادها . الروس روال داريخوم

وكذلك واج  اإلنجييح ثوراع العراق . الصوفي  في شب  الدار  الوندي  وبالد السند وأفاانسدان الدي اندوع بجالهوم 
وكررذلك ثررور   يمرراء الرريمن  يررى . فرري مصررر األحهررروالثررور  الموديرر  فرري السررودان واالندفاضرراع الدرري قادهررا  يمرراء 

ثررور  ضرراري  فرري الجحاهررر وكررذلك ا مررال مداومرر  كثيررر  فرري المارررب وسرروريا وبعررض كمررا واجوررع فرنسررا . اإلنجييررح
كما قرام  برد الكرريم الخررابي بجوراد اإلسربان ودةرالف جيروش أوربرا فري الريرف الماربري وهرحم فري  اإلفريدي البالد 

وكرذلك قراد . معرك  أنوال الشوير  جيوش خمس دول أوربي  مجدمع  أسر فيوا يالف الجنود وأكثر مرن مهر  جنررال
وكذلك كان األمر في مخديف . .. السنوسيين الجواد ضد إيراليا في ليبيا ألكثر من أربعين سن   مر المخدار و

 .بيدان العالم اإلسالمي

, األمررر  مرررن لرررم شرررمل  االجدما يررر  دمكنرررع المرجعيدررران الدينيررر  و, وهكرررذا ورغرررم غيررراب المرجعيررر  السياسررري 
رررالق المداومرر   بررر ةررروب العصررا باع الجواديرر  وأنررواع المداومرر  المدنيرر  والعصرريان وأ مررال الدظرراهر والكفرراح واى

ولكرن . اسردداللواأدى في نواي  المراف إلى إجبار المسردعمرين  يرى الرةيرل واى رراء ديرك الربالد  مما . السياسي
وهو ما .خبي  ماكر بأسيوببعد أن دمكن االسدعمار من وض  أسس المرةي  الدالي  من الةمي  الصييبي  الثاني  

 . رف باسم االسدعمار الةدي 
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وكانع معادل  الدوى في صراع المسيمين م  الةمرالع الصرييبي  الثانير  خرالل مرةير  االسردعمار العسركري  
إلى االسددالل بعد أن  دخل اليوود فيوا بشكل أساسي منذ الةرب العالمي  األولى فصرارع المعادلر   يرى الشركل 

 :الدالي
 

 اتسالمانتصرت أمة  ←   اتسالمأمة × أمة اليهود + أمة الصليب 

 
ومر  أخرى يمكننا الدول هنا أن المداومر  والمواجور  لرم دكرن مرن فعرل  صراباع مةردود  وال دنظيمراع سرري  

نمرا شرميع أمر  االسرالم فري كرل قررر ةير  الدفرع ةرول ح مراء الجوراد والثرور  فيمرا كانرع . وال نخب  ددي  فدر واى
 .ورةل االسدعمار لالندصار األم   دأهيعأم  في مواجو  أمم  قضي  الصراع قضي 

وهنا ينددل الةدي  إلى مرةي  االسدعمار الةدي  ما بين الةميدين الصييبيدين الثانير  والثالثر  والدري دناولدورا 
آلن ثرم أجرد ا, في المةاضراع السابد  الدي غرع هذا البة  دةع  نوان المرةي  الثاني  من الةمالع الصييبي 

 .هنا بعنوان مسددل هو ما ييي سأدناولواأنوا مرةي  مسددي  مودع ليةمالع الثالث  ولذلك 
 
  وقيام االستعمار الحديث( الشكلي) مرحلة االستقالل السياسي 

وقيرام النظرام العرالمي الجديرد , واإلسالمي خالل المرةي  الممدد  ما بين ةصول االسددالل في البالد العربي  
لررى سرردور االدةرراد السرروفيدي ودفرررد أمريكررا أي ( 5440) منررذ األربعينرراع إلررى السرربعيناع بةسررب اسررددالل الرردول واى

دةولررع الردول األوربير  وروسرريا وأمريكرا اليدران دخيدررا  يرى خرر االسرردعمار . برإدار  العرالم وقيرراد  الرروم المعاصررين
بررالد العرررب والمسرريمين إلررى يومنررا والررذي لررم دنفررك منرر  . دةولررع إلررى مرةيرر   رفررع بمصررريأ اإلسرردعمار الةرردي 

داردوا الصويوني  موم  قياد  الةمالع الصييبي  الثالث  كما سنبين الةدا إنشاء ا . هذا  .ةي  ورثع أمريكا واى
فاسدكماال لما كان المسدعمرون األوربيون قرد قررروه مرن الارحو الفكرري ليمسريمين مرن , أما  ن هذه المرةي  
لرم يضري  المسردعمرون الوقرع واسردفادوا مرن دجرربوم السرابد  ومرا أسسروه مرن مشراري   .أجل إةكام السريرر   يريوم

 . وسرررراهل الارررحو الفكرررري والثدررررافي األولرررىفدررررد قررردمع مررر  جةافررررل االةررردالل . واالسررردعمار واالسدشررررافالدبشرررير 
والصرةف ودور ,   والثدافير االجدما ير فافددةع المدارس الدبشيري  والجامعراع الاربير  وأنشرهع المرراب  واألندير  

. األةحاب الورني   يى أساسوا ليؤهيوا لمرةي  االسددالل وأنشأونشر االسدعمار أفكار الداريب والعيماني  , النشر
كمررا فرردأ البرراب  يررى مصرررا ي  , وشررج  االسرردعمار  بررر النشرراراع األدبيرر  والفكريرر  والثدافيرر   مييرراع الداريررب

ليعرودوا مةميرين بأفكراره . كمرال دراسرادوم الجامعير  والعييراإر  مرن أجرل لخروج الشباب المثدرف إلرى الردول المسردعمِ 
وثدافد  وقد بوردوم ةضارد  وميهع قيوبوم و دولوم ولم يبق لوم من النسب  إلى أمدوم إال لون البشر  ولا  اليسان 

حع الدرررن فرري وجرراو , وقرد أسررفرع هررذه الجوررود  برر مرةيرر  اإلسرردعمار الدرري اسردارقع  دررودا فرري بعررض الربالد !! 
بل أكثر من ذلك في منارق أخرى كوسرر وأررراف يسريا وبعرض  ,بالد أخرى كما في الجحاهر وشب  الدار  الوندي 

وأثمرع هذه الجوود االسدعماري  بالا  الذكاء  ن نداه  غاي  في األهمي  كونع مدومراع االسردعمار . أفريديابالد 
 :ديك النداه ومن . الةدي  ومودع ليةمالع الصييبي  الثالث 
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 يرى ةراسر  مصرالة  وددروم  دسرور  يى  ين  نخبا سياسي  في بالدنرا وأهيورا لدةرل مةير  و أنشأ المسدعمر
ألن هذه النخب  الورنير  دبردو أمرام . فدةدق ل  المكاسب وال يدةمل خساهر المواجو  م  المداوم , بأ باه  بأبناهنا

 .شعوبوا را ي  االسددالل
إمررا أسرررا ةاكمرر  ددرروار  الميررك كمررا فرري بررالد جحيررر    أةرروال كررل بيررد شرركل السررير  بةسرربإخدررار اإلسرردعمار 

شررراف  واألردنالعرررب  مررا أةحابررا سياسرري  ددرردوال السررير   بررر ةيررا  نيابيرر  مسرررةي  كمررا فرري . والمارررب بكفالدرر  واى واى
كمرا ,كري  لربالد أخررىفي ةين اخدار رريد  االندالباع والدكدادورياع العسر. الوند وباكسدان وبعض الدول العربي 

لددولى ديك السيراع الةكم مرن . كما أوجد نو ا من الدكدادورياع المدني  في صنف ثال . مصر وسوريا والعراق
 .بعد رةيي  فيما  رف بمرةي  اإلسددالل

أشرف المسدعمر  بر دسيير الضوء  اإل المي والمسررةياع السياسري  والعسركري  أةيانرا  يرى صرنا   هرذه 
ودمع سرق  الجورود الجوادير  الدري .  ييوا لدبدو أمام شعوبوا وكأنوا صانع  اإلسددالل اال دمادي قرر النخب الد

وهكذا . من أجل دةديق االسددالل اإلسالمقام بوا العيماء والمرجعياع الديني  والشعوب الدي جاهدع دةع شعار 
الوقرع لدةمرل أفكرار الدومير  والورنير   سارع المظاهراع المصفد  من قرعان البشرر الدري مسرخوا االسردعمار مر 

وهكررذا . ودندمري إلررى ديرراراع الفكررر السياسرري الاربرري مررن اشرردراكي  وديمدراريرر  وشرريو ي  ولبراليرر  رأسررمالي  وسررواها 
رع لألصرنام المصررنع  الدري ةميرع  يرى  اددورا مومر  يرع الشرعوب وحّمرأ ين اإلسددالل الشكيي في بالدنا وربّ 

 .  ي  من الةمالع الصييبي  الثاني  وسيرر االسدعمار الةدي   يى بالدنا بشكل كاملاسدمرار المرةي  الثان

هذه األنظم  الدي صمموا ورسم ةدود بالدها وشكل بنيدوا ب   بر أساليب  ديد  من أهموا  ربر المسدعمر
ى شراء ومرن أجررل إقامر  الدوا رد العسركري  لجيوشر  فري أكثرر ديرك الربالد بةير  يسردري  نشررها واى راد  السريرر  مدر

 واالقدصررادي بالمعاهررداع السياسرري  !( المسررددي )د الرنظم  والرربكمررا ربررر ديررك األرر. اسرردخداموا فرري صرررا اد  الدوليرر 
 .برريد  دضمن ل  دبعيدوا أكثر من فدر  االسدعمار العسكري واألمني والعسكري  والثدافي  

اإلقدصادي  وما وضعنا ب  دةع  االدفاقياع  من وما قيدنا ب, الكبرى االةدكاري أقام المسدعمر  بر شركاد  
أمسرك بكافر  مدردراع بالدنرا وضرمن لر  نورب  إخربورراما شكل  مييرا , الدسري بمؤسساع الندد الدولي  اإلشراف

نرا الرذين دكونروا مرن نأنشا م   ماله  وشركاه  من أبنراء ور و. ثروادنا والسيما النفري  والااحي  والثرواع المعدني 
ليةصررل . بامدصررام دمرراء شررعوبنا وقرروع أبناهنررا االقدصرراديوبوررذا قررام اإلسرردعمار . ير  وكبررار الدجرراررجررال السرر

 . يى ما جاء من أجي  بجيوش  الجرار  ولكن دونما خساهر وال  ساكر في هذه المرةي 

لةمرالع كثيفر  مرن الدنصرير لرم  اإلسرالميفدعرضع بالد العالم . نشر المسدعمر مؤسساع الدنصير وةماها
ضررعاف اردبرراروم برر  ولكنوررا  اإلسررالميدثمررر فرري قيررب العررالم  والعربرري إال  ررن دشرركيك بعررض المسرريمين برردينوم واى

ندونيسيانجةع في أرراف العالم اإلسالمي كأواسر إفريديا وجنوب شرق يسيا كالفيبين  وبناالدش وبورما ةي   واى
 !. شراع الماليين من المسيمين دنصر

والةكرم بمرا أنرحال ا   اإلسرالمي  يرى اسردبعاد الشرريع  ! اب  األشاوس هرؤالء مل اإلسدعمار الةدي   بر نو 
بوضرر  دسررادير , وقررام أبناؤنررا الررذين دخرجرروا مررن كييرراع الةدرروق والدررانون فرري جامعرراع الارررب. فرري بررالد المسرريمين

قررررام هررررؤالء و . قرررروانين مبنيرررر   يررررى أصررررول الدررررانون الاربرررري والةضررررار  الرومانيرررر  ودسرررراديرها الوثنيرررر  ودشررررريعاع و
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بسرن الدروانين وصرياغ  الدسرادير الدري اسردمدع مرن الدرانون ( والدشرري  األلوهير ةق )الذين اغدصبوا (  ونالمشرّ )
 .الفرنسي والبريراني وصارع أساس بني  السيراع والويكل السياسي في بالد المسيمين

  والةضاري   مومرا  يرى دةرريم   مل المسدعمر نديج  دراس  مدعمد  لشعوبنا ومكونادوا الديني  واالجدما ي
 :والثاني  األولىالمرجعياع الثالث  الدي دةدثنا  نوا والدي دولع هحيمد  في الةميدين الصييبيدين 

 :فأما المرجعية السياسية

ثرم درولى دسرييموا إلرى مرن نصربوم مرن . الخالف  ثم دولى المسردعمر بنفسر  المرجعير  السياسري   أسدرعفدد  
ويديمرون نظراموم السياسري  يررى , واألمرراء والسرالرين ليدبعروه فري كررل شريء فيةكمرون بدوانينر  الميروك والرؤسراء 

وهكرذا دمررع . ويردبرون ب  بكل أواصر الوالء والمود , ويبنون أفكارهم وأةحابوم  يى أفكاره المسدورد  , أصول  
 .م 5442لرمحي المرجعي  السياسي  ليمسيمين وغابع نواهيا منذ سدور الخالف  ةدى بشكيوا ا

 :وأما المرجعية الدينية 

فرري  كرراألحهرفدررد ركررح المسرردعمر ةربرر   يررى المسرراجد والعيمرراء والويهرراع الدينيرر  المسررددي   نررد الةكومرراع  
فاسررردمال نوابرر   بررر سرريف المعرررح وذهبرر  كثيرررا مرررن ... ومؤسسررادوم المخديفرر   اإلسرررالموجمعيرراع  يمرراء  ,مصررر

بعرد اإلسردعمار  يرى المؤسسراع الدينير   لاإلسرددالواسردةوذع ةكومراع . ماه أقراب الوسر الديني ورجاالد  و ي
 .. أو الشؤون الديني  أو ما شابو  األوقافودمجدوا في وحار  سميع وحار  

أكثرررر الةكومررراع مرجعيررراع دينيررر  منافدررر  دعمرررل برررأمر السررريران ودصررردر الفدررراوى المفضررري  بةسرررب  وأنشرررأع
صررل إلدار  األحهررر فرري مصررر والحيدونرر  فرري دررونس وهيهرر  كبررار العيمرراء واألمررر الميكيرر  والرهاسرري  كمررا ة اإلراداع 

 .رشاد في السعودي  وقس  ييوا ما جرى في سواهابالمعروف والدضاء األ يى  والد و  واإل
الدولرر  إلررى دشرروي  كررل مررن أبررى مررن العيمرراء المخيصررين وأهمرر  المسرراجد  و مرردع أجوررح  اإل ررالم وسياسرراع

ومر  الوقررع ةررولدوم فرري , فدرعررع أرحاقوررم وةاصرردوم ماديررا ومعنويررا  ورررالب العيروم الشررر ي  المسردديين والعيمرراء
كما يسمون  ويروجون في اإل الم إلى نموذج مضةك من الدخيف والنفعي  والبعد  ن ( المدةضر)نظر المجدم  

هررذه المرجعيرر   وهكررذا راقبررع الةكومرراع المسرراجد وفرضررع خرررب الجمعرر  واسرردو بع بشرركل أو بررآخر.... الواقرر  
بشركل مدفراوع بةسرب برالد  المسريمين  االسردعماري ونجةع هرذه الخرر  . الديني  الدي كانع المالذ األخير لألم 

وكان داما كامال كما . وبالد الجحير  أفريديافدد كان نجاةوا باهرا في العالم  العربي والسيما الشام ومصر وشمال 
الباكسردان ومرا شرابووا  ومةردودا كمرا فري أفاانسردان و, بعرض الربالد ةين كران أقرل مرن ذلرك فري  .في دركيا في 
دم ددمير أو شل المرجعي  الديني  الكالسريكي  الدري ةفظرع ليمسريمين المةررك ..  باإلجمالولكن ... من الظروف

 . الوجداني ليمداوم   بر الداري 
ياع الديني  في مدار   اإلةدالل إال ومن اإلنصاف أن ندول ونذكر أن  رغم الدور البارح الذي لعبد  المرجع

العيرررل  يرررى صرررعيد اندشرررار البررردع  أنورررا كانرررع ومنرررذ المرةيررر  العثمانيررر  دسرررير نةرررو الدخيرررف ودعدريورررا األمرررراض و
كمررا أصرراب المرجعيرر  الدينيرر   مومررا البعررد  ررن المررنو  . والررررق الصرروفي  الااليرر  والمدةييرر  والدا يرر  إلررى الخنرروع

ممرررا سرررول  يرررى المسررردعمر والةكومررراع  حلورررا . االجدوررراد و  اإلبرررداعفررري مجررراالع العيمررري الشرررر ي والدخيرررف  
بررل اسرردراع المسرردعمر أيررام االسرردعمار أن يسرردميل كثيرررا منوررا إلررى صررف  ويكررون ربدرر  مررن . ودفكيكوررا مرر  الوقررع
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جعير   يماء االسدعمار دضاهي ربدر   يمراء السريران ودجاوحهرا فري االثرر والضررر  يرى األمر  وبردا أن هرذه المر 
 .الديني  ذادوا بةاج  إلى ثور  دجديد دعيدها ألصولوا الصةية  ونضاردوا وجداردوا الداريخي 

 :االجتماليةأما للم صعيد المرجعية 

فدد دم دفكيكوا م  قيام الدول الةديثر  والمردن الكبررى وهجرر  العمرال والررالب والمروظفين مرن األريراف إلرى  
 عممررا أدى لدةيررل الدباهررل وضررعفع الررروابر العشرراهري  ودويويرر ,المعاصرررالمرردن بسرربب ربيعرر  المجدمرر  المرردني 

 ن أن دكون رابرر   صربي  دمكرن ح ماءهرا ورؤوسروا مرن لعرب دور مركرح ثدرل فري األةردا  والدايرراع  عو جح 
ففري ةرين مرا درحال الدبيير  مسريرر  قوير  فري بعرض البيردان مثرل . وقد دفاوع هذا الدةيل مرن بيرد آلخرر. السياسي  

فريديا أف وغراب أثرر هرذه ,  دفككع هذه الروابر بشكل شب  كامرل.. اانسدان واليمن وبعض أرراف جحير  العرب واى
 .المرجعي  دماما وحال في معظم باقي الدول نديج  الدةوالع االجدما ي  واالقدصادي  المعاصر  

ةديرد والنرار وددروم بكافر  مورام وهكذا قامع أنظم  الرد  في العالم العربي واإلسالمي لددولى ةكم شرعوبوا بال
 .اإلسدعمار لصالة  من أجل الةفاظ  يى  روشوا

فمن الذي واج  مصاهب هذه المرةي  الماكر  من الةمالع الصييبي  الثاني  بإدار  نوابوا من الةكام المرددين 
 ! يوا؟وانويار مدوماع الصمود والمداوم  ف األم ؟ السيما بعد دةرم الوياكل األساسي  لمرجعياع 

  اإلسررررردعمار فررررري أهدافررررر  السياسررررري  أمنررررراو ب. لدرررررد قامرررررع بعرررررض األةرررررحاب المعارضررررر  ألنظمررررر  الةكرررررم هرررررذه
ودبنررى معظموررا فرري . ولكررن معظررم ديررك األةررحاب قامررع أيضررا  يررى نفررس األفكررار الوافررد  مررن الارررب. واالقدصررادي 

وألن هررذه المعارضرراع هرري .. الديمدراريرر  الييبراليرر اإليررديولوجياع الدوميرر  اليسرراري  أو  واإلسررالميالعررالم العربرري 
أو يعريورا , أن يسدعميوا ويوظفورا أو يدضري  ييورا أمكن ليمسدعمر, أيضا صناه  إسدعماري  من الناةي  الفكري 

 يى الةكم الداهم واسردبدال  بةكرم جديرد مرن ديرك األةرحاب العيمانير  والمعارضراع  لالندالبفرص  اسدالم السير  
الباكسرردان والجحاهررر والعررراق والرريمن  ي سيسرري  االندالبرراع العسرركري  فرري سرروريا ومصررر وكمررا ةصررل فرر. السياسرري 

وفسررأ االسرردعمار المجررال لشرريء مررن الدبررادل .. وفرري كثيررر مررن الرربالد اإلفريديرر  أو فرري جنرروب شرررق يسرريا, وليبيررا
ولكررن الةررال , فةيررع أةررحاب المعارضراع مةررل أةررحاب الةكومراع بالدررداول. الرديمدراري ليسررير  فرري بعرض الرربالد

فري ةرين ةرافظ اإلسردعمار الةردي   يرى قبضرد  . باالسدعمار لم دخديف فري شريء يرذكر االردبارالعام ومدوماع 
وامدصررام الثرررواع و يررى سرريررد   يررى مركررح اإلشررعاع الصررييبي والفكررري الاربرري  بررر  االقدصررادي باالسررداالل

ولررم يسرمأ ألي شركل مرن أشركال الدررداول , اةكومراع بالير  ةفرظ لورا شركيوا الخررارجي وةكرم كرل شريء مرن خاللور
 .الةديدي ليديمدراري  الدي ربدع في بالده

لدررد شررود العررالم العربرري واإلسررالمي خررالل مرةيرر  الخمسررينياع والسرردينياع والسرربعينياع دنررامي المررد الدررومي 
في ةال  من  فأدخل البالد ةي  وصل, ةي  وصل ليسير  في العديد من البيدان , واليساري إلى أقصى ةاالد 

مرر  الارررب كمررا ةصررل فرري مصررر  واالردباررراعالدبعيرر  لالدةرراد السرروفييدي مرر  شرريء مررن المواحنرر  مرر  المصررالأ 
وشررودع مرةيرر  الةرررب البرارد  والصررراع بررين الدربررين ةالرر  . والجحاهرر وسرروريا والرريمن الجنرروبي والصرومال وغيرهررا

الدوميرر  والورنيرر  واليسرراري  وكررذلك الييبراليرر   حاباألةررانعكسررع  يررى بالدنررا باالضرررراب السياسرري  نديجرر  دبعيرر  
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بةسب صراع ديك البيادق  يى السير  والنفوذ والعمال  ليجواع الخارجير  الدري . بةسب دبعيدوا ليشرق أو ليارب
 .دمدها بالد م المادي أو المعنوي والسياسي من أجل الوصول لسير 

. ع الدي سمأ لوا الشرق أو الاررب الصرييبي بالدنرافسوهكذا  انع الشعوب اإلسالمي  من كاف  ديك الخيارا
ومنعدورا مرن أن دشركل مرجعير   باإلقصراء اإلسرالمي في ةرين ةكمرع جميعورا برأمر مرن أسريادها  يرى الدوجوراع 

 ...الذي غدا شامال في كل منةي الةيا   االنويارديني  دنوض باألم  إلى مسدوى مواجو  
دوم برراقي فيسرررين والشرررر المدبدرري مررن الدرردس بررل ولدةدررل أجررحاء مررن لديرر إسررراهيلوخررالل هررذه الفدررر  دمررددع 

 الدول العربي  المجاور  دحيد مساةدوا  يى سد  أضعاف مساة  فيسرين  برر ةرروب مسررةي  كران أهمورا نكسر 
األمرر  ويمرررغ كبرياءهررا  مدرردراعبعرردها واقعررا مريرررا يسرردنحف  إسررراهيلةيرر  أصرربةع . ( 5411 ةحيرررانيونيررو  1 )

 . يى شعوبوا المحايداعاقعوا السياسي ويوفر لفرا ندوا ماد  ويرهق و 
وألن ا  دعالى قد قضى بةفظ دينر  وكدابر  وببدراء راهفر  ظراهر   يرى الةرق فري هرذه األمر  ددادرل  يرى هرذا 

, ومنرذ األيرام األولرى لسردور الخالفر  األمر نشأ في هرذه , الدين ال يضرها من خذلوا وال من خالفوا وهم  يى ذلك
ولكنورا . والنوض  المبارك  في هرذه األمر   يرى شركل مردارس مدنو ر  المنراه  والمشرارب اإلسالمي ور الصةو  بذ

وسرررأدرك الدفصررريل فررري ظررراهر  الصرررةو  . دسرررعى لوررردف واةرررد هرررو إ ررراد  األمررر  إلرررى دينورررا وشرررريعدوا وةكرررم ربورررا
ي ديرك الفدرر  برين الصرييبيين وقروى ولكن أكدفي هنا برذكر معادلر  المواجور  وأررراف الصرراع فر. ليفصيين الدادمين
 .األم المداوم  في هذه 

فكرران أبرحهررا مررا قررام  يررى شرركل أةررحاب سياسرري  , بأشرركال شرردى  اإلسررالميفدررد اندشرررع ظرراهرع الصررةو   
وقام بعضوا  يى شكل مدارس فكري   ددي  . دخيع المعدرك السياسي سعيا إلى السير  من أجل دربيق الشريع 

فري ةرين , ما اع إصالةي  دودف إلرى إصرالح الفررد والمجدمر  كري يدأهرل لةكرم الشرريع أو شكل جمعياع أو ج
ووصرريع فرري بعررض .. قامررع فرري أمرراكن أخرررى  يررى شرركل أهمرر  وخربرراء شررعبيين و يمرراء  امرر  ود ررا  إصررالح

ا وكرران لوررذه الظرراهر  إنداجوررا األدبرري وكدابورر. المردررد   عالةكومررااألةيرران لدأخررذ شرركل المواجورراع المسررية  مرر  
وانعكس الصراع الةضاري  يرى كثيرر مرن شرراهأ المجدمر  بالرغبر  بالدردين واندشررع مظراهر , ومفكروها ورموحها

الةجرراب واليةررى واندشررر الكدرراب اإلسررالمي وبعررض العرراداع واأل ررراف الدينيرر  الدرري برردأع داررحو كافرر  المجدمعرراع 
 .العربي  واإلسالمي 

ودق ناقوسرررر  وأو ررررح , نظمرررر  الةكررررم المخديفرررر  بررررالخرروأةررررس الارررررب الصررررييبي والشرررررق الميةررررد الرررردا م أل
لدر  جرذورها قبرل أن يسرمق جرذ وا ودرورق , ليةكوماع بدء ةمالع المواجو  والدصفي  لوذه البذر  الةي  الناشه 

وهكذا دةول الصدام في األم  من كون  م  اإلسدعمار مباشر  ليصبأ صداما بين أفرراد ... أغصانوا ودودي أكيوا
صرررةو  وبرررين الةكومررراع المردرررد  صرررنيع  االسررردعمار وادخرررذ هرررذا الصررردام أشررركاال  ديرررد  مرررن الدمررر  وجما ررراع ال

غررالق الصررةف والجمعيرراع  إلررى مواجورراع مسرررية   األةيررانووصرررل فرري بعررض .... والسررجون وةررل األةررحاب واى
 .  نيف 
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لررى قيرام النظررام العرالمي الجديررد  وانررال ق الةمررالع الصررييبي  وخرالل الفدررر  الممدرد  مررن برداياع االسررددالل واى
كانررع بررالد العررالم اإلسررالمي جميعوررا ددريبررا ميرردانا مخديررف السررخون  والاييرران لوررذا الصررراع .أمريكرراالثالثرر  بح امرر  

 :الذي صارع معادلد  بعد دخول ررف جديد فيوا  يى الشكل الدالي
 

 مت الصحو ه     ← اتسالمية  الصحو    ×  الرد ( حكام) ائفة+ أمة اليهود + أمة الصليب 
 

غيرررع ربيعرر  قرروى الصررراع ونديجدرر   مررا ةصررل فرري ,والمالةررظ  يررى هررذه المعادلرر  أمررور فرري غايرر  األهميرر 
 :الةميدين الصييبيدين األولى والثاني  ومن ذلك

 عاخدفرراء دور الصررييبيين واليوررود فرري المواجورر  المعينرر  ليصرربأ إدار  ود مررا مررن وراء السرردار ودصرردر : أوال
 .من أولياهوم لموم  المواجو    الةكام راهف  الرد  بدياد

من أشكال الفدنر   وأخذ الصراع شكال, خروج األم  وشعوبوا من المواجو  لعدم ظوور العدو الةديدي : ثانيا
 .بين الةاكم وبعض ربداع المةكومين واالقددال

لم دكن دشكل إلى قوى الدي  اإلسالمي وقوع موم  المواجو  م  هذه الدوى الجبار   يى  ادق الصةو  : ثالثا
بةسب كل بيرد  ممرا أدى إلرى سرةدوا  األةوالجحهي  دعد بالعشراع أو المهاع أو اآلالف  يى أةسن 

فشالوا  . في دةديق أهدافوا أو إخراجوا  ن مسارها واى
برح الدور الوام في هذه المرةي  من الصراع ليمؤسس  الديني  الرسمي  وكديب   يماء السريران لدؤكرد : رابعا 

ةيرر  . ودسررا د  يررى خررروج األمرر  مررن المعركرر  وانةصررارها فرري الفهرراع الديييرر  ليظرراهرين  يررى الةررق
 يى الةكام المرددين وأضرفع  واإليمان باإلسالمصف  الشر ي  والشواد   بإصباغقامع هذه المؤسس  

ام وأن وبالدررالي أكرردع الدنا رر  لرردى العامرر  بررأن الخررروج  يرريوم ةررر ( أوليرراء أمررور شررر يين) يرريوم لدررب 
مواجودوم فدن  وأن  القدوم برالارب ومرا يبرمرون مرن المعاهرداع االسردعماري  هري ضرمن صرالةيادوم 

 .وهذا ما بارك  الارب وسعى إلى دةديد . بصفدوم أهم  شر يون
وهكذا دصرا دع وديرر  الصردام برين ديرك الةكومراع والصرةو  اإلسرالمي  بمخديرف مدارسروا والسريما المدرسر  

إال وقد  5440ولكن الذي ةصل في نواي  هذا الصراع أن  لم يأدي  ام . ة  منذ أواسر السديناعالجوادي  المسي
دةر نواب اإلسدعمار وراله  الصييبيين من ةكامنا المرددين قوى الصةو  بمسا د  أسيادهم المسدعمرين وبد م 

درا وا دةر مخديرف مردارس الصرةو  ةي  اس, اسدراديجي من أجوحدوم الديني  المنافد  ويالدوم اإل المي  الرهيب 
يصالوا إلى الفشل  مييا ومنعوا من دةديق أهدافوا وةشرها في  نق حجاج  األحم  في ةين وقفرع . اإلسالمي  واى

 االضررروادمررن هررذه المعركرر  المصرريري  موقررف المدفرررج بكررل بررالد  ددجرررع الدوررر وددديررب فرري ألرروان  األمرر شررراهأ 
 .ودعيش نكد العيش

أن نعرررض لخالصر  البرنررام  االسردعماري فرري الارحو الفكررري منرذ بدايرر  الةمرالع الصررييبي   ومرن المفيررد جردا
لى قيام الةمالع الصييبي  الثالث  األخير  بدياد  أمريكا ,الثاني  بدياد  أوربا   .واى
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  (م0331-م  0931) مسار المأساة وأسبابها بين الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة 

 

ء هذه الفدر   يى بعض الكدب البالا  األهمي  الدي لخرم فيورا شريخنا الشرويد  برد ا   رحام سأ دمد في بنا
. رةم  ا  خالص  أسباب وربيع  اإلندالب الشامل الذي ةصرل فري أةروال العررب والمسريمين خرالل هرذه الفدرر  

( .  السار ان االحمار) وكدراب (  أضواء للام القومياة العربياة) وكدراب , ( خ  التحول التاريخي) وهي كداب 
وفورررم بررررام  الةمرررالع , ةيررر  دشررركل مررراد  هرررذه الكدرررب أساسرررا فررري فورررم أسرررباب مرررا نةرررن فيررر  ممرررا نعيشررر  اليررروم 

 : الدي سر ان ما يكدشف المرء بدراءد  لوذه الكدب , األمريكي  الةالي  
 

وبرامج تغيير , بير حول الشرق االوس  الك, أن برنامج االمريكان اليوم م لب القرن الحادي والعشرين 
 -ما هي إال لبار  لن ت بيق مكرر(  .. لحرب االفكار(  ) وبرامج رامسفيلد, المناهج التعليمية والدينية 

 . لبرنامج اتستعمار االوربي  خالل القرنين الةامن لشر والتاسب لشر من  بل –ولكن بحما ة 
 

مشيرا إلرى ] ..[   ديك الندول بين قوسين وأض, ةي  سأندل مدار  واسع  منوا باخدصار ودصرف رفيف 
ضافادي في , ( موسو   الذخاهر العظام فيما أثر  ن  بد ا   حام : )مكانوا في المصدر وهو وأض  دعييدادي واى

 رن العرود  الالحمر  لعشرراع   -رةمر  ا  رةمر  واسرع   –وقرد كفدنري كدبر  الثالثر  هرذه . {..}ثناياها بين قوسرين 
وهررو أمررر غيررر مديسررر لرري اآلن ونةررن نعرريش مرةيرر  المخرراب  , اررري درراري  وأةرردا  ديررك الفدررر  المراجرر  الدرري د

وأ يد الدنوي  إلى أن درا  الشي   بد ا  يةدوي من الكنوح السياسي  , .. -أخحاهم ا   -والمرارداع األمريكي  
فجرحاه ا  مرا هرو . اهردين فري هرذا الحمران والفكري  والشر ي  ما يجعي  ركنا أساسيا ليدربير  الفكرير  والمنوجير  ليمج

 . أهي  
 :قال الشي   بد ا   حام رةم  ا  

دايرا بدأ بريها ثم أخذ يشدد دردرجيا ةدرى , لدد شودع المنرد  اإلسالمي  خالل الدرون الثالث  الماضي   ] 
ةدررى أصرربأ . ليارررب  ارمررا  وأصرربأ سرربيل الددييررد, إذا برردأ النصررف األول مررن الدرررن العشرررين بيرر  الداييررر قمدرر  

وأن مةاولررر  الدصررردي لررر  هرررو , النررراظر ألول وهيررر  يةسرررب أن هرررذا السررريل الجرررارف ال يمكرررن الوقررروف فررري وجوررر  
 :وكانع معرك  الدايير  يى ثالث  أروار. ضرب من العب  الضاه  أو االندةار الواضأ 

 .اليداء بين الارب والشرق في ميدان الددال: الرور األول
 .المعرك  بين الارب والشرق في ميدان الفكر و الثداف  والدين: انيالرور الث

 .المعرك  بين أبناء الشرق أنفسوم في ميادين الفكر والدين و السياس : الرور الثال 
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 :أما ال ور االول - (1)
 .ثم اندوع بوحيمد  نواهيا وخروج  موحوما مدةورا , فكان ليارب صوالع وجوالع إبان الةروب الصييبي  

 :أما ال ور الةاني - (2)
وكران هدفر  فري هرذا , واسردعمل وسراهل كثيرر  إلمادر  المسريمين مودرا بريهرا , فدد ادبر  الاررب أسراليب  ديرد  

خراجوم بودوء من دين ا  إلى دين الراغوع  دون إثار  ضج  وال , الرور غسل أدما  المسيمين من إسالموم واى
 .صخب
وأبعرردع ,  وسريمع مداليررد األمرور لورم, دييرر  لورم فري جميرر  المجراالع ودولرع األجورح  الاربيرر  دربير  ربدر  ب 

 –الصرةاف  والراديررو ومرن ثرم الديفحيررون  –الصرادقين  رن أجورح  الدوجيرر  والبنراء وأصربةع دواهررر الدعيريم واإل رالم 
 (.الصييبي الميةد ) المعين  لوالهوا ليارب (  المسيم ) بأيدي الربد  المنسيخ   ن الشرق   

 : –المسدشرق اإلنجييحي  –أن ددخيم موم  هذه الفدر  بكيم  جب ويمكن 
لدد كان الدركيح قويا إلنشاء الربد  , هو السبيل الوةيد لفرنج  البالد اإلسالمي  وداريبوا  –الدعييم  –هذا ) 

السرير  وةينهرذ يمكرن الجرالء  رن أرضروا ودسرييموا حمرام , الدي دأخذ نواهيرا بوجور  نظرر ال سريران ليردين  ييورا 
 (.فيوا ألنوا امدداد لفكر المةدل

 : –رهيس اليجن  الدعييمي  في الوند ( لورد ميكالي)وكذلك دمثيوا كيم  
يجب أن ننشيء جمالاة تكاون ترجماناا بينناا وباين المالياين مان رليتناا وساتكون هاذه الجمالاة هندياة )

 (.اللون والدم إنجلي ية الذوق والرأي واللغة والتفكير
 (:م5411)المعدمد البريراني  ن كيي  فيكدوريا سن   –( اليورد ليد) م  وهي نفس كي

ومدررى دسررنى ليجموررور بررأن يعرررف هررذه الكييرر  يدنبرر  اآلبرراء أن دعيرريم أوالدهررم فيوررا ينمرري فرريوم مررن الشررعور )  
 (.اإلنجييحي ما يكون كافيا لجعيوم صي  ليدفاهم بين الشرقي والاربي

 :أما ال ور الةالس – (3)
فدررد , والعسرركري  بالررذاع , ومجرريء األنظمرر  المةييرر  , كمررا يةيررو لوررم أن يسررموه ( ددالل الررورنيرررور اإلسرر)

وفرضررع الةضررار  الاربيرر  بررالدو  العسرركري  الدرري دسررمى بالورنيرر  والدددميرر  , كرران هررذا الرررور أشررد األررروار دررأثيرا 
, األمر  بأهراحي  شرعبي  ةماسري   والدي قدمع إلى, وهذه األنظم  الدي جاءع بضج  الحفاف الورني , والشعبي  

الةراكمين بنصرب المشرانق وسرةق المبرادىء و  –المسرداربين  –ودةع هذا الضجي  والصرخب قرام أبنراء الرورن 
 .و إباد  العيماء والمخيصين, اجدثا  الديم 

أضرعاف أضرعاف مرا رأوه أيرام  –من العذاب واالضررواد  –ولدد لدي الصادقون من أبناء جيددوم الةاكمين 
 :ويكفي أن نضرب أمثي  لوذا, اإلنجييح والفرنسيين 

 .ما لدي  البادان  يى يد أمان ا  خان في أفاانسدان 
 .ما لدي  األكراد  يى يد مصرفى كما أدادورك في دركيا

 .وحبانيد  في مصر رما  اناه اإلخوان المسيمون  يى يد  بد الناص
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  المنبثر  فري أرجراء العرالم العربري واإلسرالمي فوري نسرق وما يواجو  الصادقون  يى أيدي األنظمر  العسركري
 .واةد و نموذج واةد في مةارب  الةق وأهي  ينسجون  يى منوال سابديوم  ويسيرون  يى نوجوم

ن صور  الدسو  والوةشي  الدي  امل بوا الاررب أبنراء المسريمين لدبردو هحيير  صراير  بجانرب الصرور  الدري  واى
 (.اإلنجييح السمر)ن  اميوم بوا الةكام المةييو 

 
 :خ و  التغيير

 :هذا وقد سار الدايير في العالم اإلسالمي في خرور ثالث  مدواحن 
 .خر اإلفساد األخالقي: الخر األول -5
 .خر مةارب  مصادر الدشري  اإلسالمي ودميي  النصوم: الخر الثاني -4

 .خر الدمحيق األم  اإلسالمي : الخر الثال  -1

 
 :اتفساد الخلقي: أما الخ  االول

 (:م5412)في مؤدمر الددس سن   –رهيس المبشرين  –فيدخيم في كيم  حويمر 
 (.وال صي  ل  باألخالق الدي ددوم  ييوا األمم, نريد أن نخرج جيال ال صي  ل  با  )...  

خراجوررا  معاهررد الفنررون و مررل اإلدةرراداع النسرراهي  والمسرررح والانرراء والدمثيررل و , فكرران الدركيررح  يررى المرررأ  واى
ودكرررراكين , والصرررور  العاريررر  , ودور األحيررراء  أونشرررر العرررري والمسرررا بررر, والمعاهرررد الرياضررري  ليبنررراع , الجمييررر  
إن الماارأ  المساالمة ) : العررالم العربرري اليرروم –فرري كدابرر  ( مرروروبيرجر)ةدررى أصرربةع المرررأ  كمررا قررال . الدجميررل 

ين وأ اادر أفااراد المجتمااب للاام جاار المجتمااب كلااه بعياادا لاان المتعلمااة هااي أبعااد  أفااراد المجتمااب لاان تعاااليم الااد
 (.الدين

( أول صررةفي  مصررري  :) وقررد برردأع ثررور  المرررأ   يررى اإلسررالم  بوضرروح فرري مصررر إبدررداءا مررن منيررر  ثابررع 
 .وكانع صديد  لسعد حغيول ودسدري  أن دددخل في دوجي  دف  الةكم( الفدا  الثاهر  )والدي يسمونوا 

وأةرررقن الةجرراب فرري الشرروارع , بمظرراهر  نسرراهي  ( 5454)اوي وقامررع فرري ثررور  سررن  ثررم جرراءع هرردى شررعر 
حوجرر  سررعد حغيررول أول حوجرر  ح رريم دظوررر سررافر  فرري المةافررل العامرر  وسررمع ( صررفي  حغيررول) وكانررع . العامرر  

 (.أم المصريين )نفسوا  يى الرريد  اإلنجييحي  باسم حوجوا وأريدع  يى نفسوا لدب 
لدد شاركع صديدي قاسم أمين فري : ) عد حغيول ح يما من ح ماء الةرك  النساهي  ويدولولدد كان حوجوا س

 (.المرأ  الجديد )أفكاره الدي ضمنوا كداب  
 (.المصور)و( المددرف )و( الوالل)ومجالع ( فدا  الشرق)وصدرع الصةف دداف   ن ةدوق المرأ  منوا 

(  هردى شرعراوي)ولرذا فدرد أشرادع . ى الجامعر  المصرري  بالدعييم المخدير  وفرض   ي( لرفي السيد) ونادى 
 .وغيرهم .. ثم أ يده  ر  ةسين وسمير الديماوي , بوذا الفعل 

وقررانون , ونظررام الةررريم , صرردر قرررار ةررر م دعرردد الحوجراع وقضررى  يررى الةجرراب ( 5444)وفري دركيررا سررن  
 .الرالق وخرجع المرأ  في مدن دركيا باليباس العاري
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 .وهكذا في باقي البالد .. أصدر الةبيب بورقيب  قراراع مشابو  في دونس( 5411)وفي سن  
 

 (التشكيك في مصادر التشريب اتسالمي وتمييب نصوصها )  :أما الخ  الةاني
 :فدد دمثل في الوجوم  يى 

فعرراال وا دبررار الرروةي ان, والدشرركيك بالمرردني وسرري  الدرررين  ررن الرروةي , ودميررح الدرررين المكرري  :القاارآن نفسااه
 .نفسيا وةاالع  صبي 

وكران أول مرن جراهر مررن ذراري المسريمين بإنكرار ربانيرر  الدررين ورفر   دردر  بجةررود المصردر اإللوري ليدرررين 
 .الذي ادب  في  مصدر الدشكيك الذي ورث   ن ديكارع( الشعر الجاهيي ) في كداب  (  ر  ةسين) هو

ورا كمصردر أساسري لشررح الدررين وبيران مجمير  وددييرد وقد كران الدركيرح فري  رداهوا لدةريم: السنة المشرفة
 .مريد  ودخصيم  موم 

 :وقد جاء الوجوم  يى السن  من نواح كثير  أهموا
 .الدعرض لشخصي  الرسول صيى ا   يي  وسيم والنيل منوا

ضواء أ –أبو ريا )وقد كدب : الدركيح  يى صةيأ البخاري با دباره أصأ كداب بعد كداب ا  والدشكيك في 
راجعررروا ) وكدبرررع مجيررر  العربررري ( –اإلسرررراهييياع فررري البخررراري  –وصرررالأ أبرررو بكرررر ( ) – يرررى السرررن  المةمديررر  

 (.البخاري فييس كل ما في  صةيأ

.  -روايرر   –الدركيررح  يررى النيررل مررن شخصرري  أبرري هريررر  كررأكثر روا  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم 
 .من مصادر ندل هذا الدين والرعن بشخصي  السيد   اهش  كمصدر غني

 .في ليبيا لنبذ السن  نواهيا( الدذافي ) واآلن هناك د و   ريض  ددبناها بعض األنظم  مثل 

 :با دبارها لا  الدرين فنادوا: اللغة العربية
ودوفيرق الةكريم صراةب , ورر  ةسرين , وقرد نرادى بورذا سرالم  موسرى ( النةو والصررف ) نبذ قوا د اليا  

 (.ن دسيم سكه ) قا د  
( وييمرور) ثرم , ( مردير دار الكدرب المصرري : األلمراني( ) ونيويرم سربيدا ) ابدداء مرن : العامي  بدل الفصةى

و قاسرم أمرين , وأخيرا جاء سرالم  موسرى   –الموندس الحرا ي اإلنجييحي  –( نييكوكس) و, الداضي اإلنجييحي 
ة,   .سان  بد الددوسثم كدب بالعامي  المصري  كل من  يوسف السبا ي واى

 .–لبنان  –وسعيد  دل  –مصر  –ونادى بوذا  بد العحيح فومي : ادخاذ األةرف الالديني  بدل العربي 

 .وأما مصرفى كمال أدادورك فدد نفذ هذا األمر بالةديد والنار
 . {ربي ودي أةد أهم أو ي  اليا  العلكون الشعر العم}. نليشعر المنثور بد الشعر الموحو ( الد اي )   -د
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. ب  رضري ا   رنوموالدركيح  يى الشبواع في  ودضرخيم مسراة  اإلخردالف برين الصرةا: التاريخ اتسالمي
 –{ كمرا روج لرذلك}والدركيح  يى أن الدول  العباسي  هري دولر  اإلمراء والخمرور والايمران خاصر  فري  ورد الرشريد 

 .  اإلسالمي  وا دباره نو ا من اإلسدعمارثم دشوي  داري  الدول  العثماني –كداب األغاني لألصفواني 

 :استبدال الةقافة الغربية بالةقافة اتسالمية 

بإنشراء جامعر   يمانير  ( 5401)أوصى المؤدمر الدبشيري المنعدد سرن   –قاهد  العالم العربي  –ففي مصر 
فدامررع . الفرنسرري   ولرردكن هررذه الجامعرر   يررى غرررار الجامعرراع( يورردد الكنيسرر  بررالخرر ) دنرراهض األحهررر الررذي 

 .واسديم رهاسدوا بعد فدر  لرفي السيد( م5409)الجامع  المصري  
( مسرددبل الثدافر  فري مصرر)ي كدابر  وقد ظورع كداباع دنادي بالرذوبان برالارب مثرل كدابراع  رر  ةسرين فر

فااي  للينااا أن نسااير سااير  االوروبيااين ونساالك  ااريقهم لنكااون لهاام أناادادا ولنكااون لهاام شااركاء): ةيرر  يدررول
 (.وما ُيحمد منها وما ُيعاب, ما ُيحب منها وما ُيكره , حلوها ومرها , خيرها وشرها , الحضار  

دخيرريم اإلبريررح ) مررن خررالل كدابرر  رفا رر  الروررراوي فرري (  مةمررد  يرري باشررا ) وقررد برردأ هررذا الخررر أيررام 
مةمررد  ثمرران ) كدابرراع  واشررددع الررد و  إليرر  أيررام الخررديوي إسررما يل وظوررر خررر إسررما يل فرري( بديخرريم برراريح 

وجاء دنيوب واسرديم الدوجير  فري وحار  ( م5914)ووض  إسما يل نظاما لألحهر سن  . خييف  الروراوي ( جالل 
المعارف وأقصرى اإلسرالم نواهيرا  رن المردارس واحدرى األحهرر وةراول الةرر مرن مكاندر  فكران ةامرل شرواد  اليار  

( 554)وأمرا األحهرري يأخرذا , جنيوراع ( 2)د  اليار  العربير  يأخرذ جني  وةامرل شروا( 54)اإلنجييحي  يأخذ شوريا 
 .قرشا مصريا

 :ثم ظورع مدارس كثير  في هذا الشأن
وقررر  الصرري  باإلسررالم ومررن أبرررح األسررماء فرري هررذا ( مدرسرر  الررذوبان فرري الارررب نواهيررا) المدرسرر  األولررى 

 ...و بد العحيح فومي, ر لرفي السيد وصوره إسما يل مظو, سالم  موسى , ر  ةسين : الشأن
الشررري  جمرررال الررردين األفاررراني ومةمرررد )ويدح مورررا ( برررين اإلسرررالم والثدافررر  الاربيررر  ) مدرسررر  الخيرررر والدرقيررر  

 (. بده

 :واردفعع في هذا المجال د واع و يع أصواع بشعاراع كبير  منوا
دخال اإللةاد والعيماني  الا, ومعناه دميي  النصوم اإلسالمي   :الت وير ومن , ربي  بالثوب المدن  البراق واى

 .هذا الدانون دروير األحهر الذي صدر أيام  بد الناصر فكان ضرب  قاصم  ل 
ومعنى الدروير كذلك بناء قنرر  فوق الوو  الدي صنعوا اإلسالم بين الشرق والارب من أجل الوصرول إلرى 

لعل اآلراء الجديد  وةاجاع الةيا  : ) يدول جب الدفاهم والدواصل وبالدالي دؤدي إلى دمحيق العالم اإلسالمي كما
 (.سدنجأ  أخيرا في دشديع المجدم  اإلسالمي ودمحيق وةدد 

 .كأساس من أسس الدروير اتتصال بالةقافة اليونانية
وقد قامرع الةكومراع العيمانير  فري العرالم اإلسرالمي بدروفير الةرير  الفكرير  إذا اسردعميوا : رفب شعار الحرية

 .الدينالناس ضد 
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ومعنى الدين العالمي إنواء اإلسالم نواهيا وذوبان  فري ( : كالارلي: )كما نادى ب  : لالمي الدلو  إلم دين
 .بودد  اليوودي  العالمي 

وأصبةع المؤدمر دعدد من أجل هذا ( يصف  يى قبري اإلسما ييي)كما نادى بذلك : الددارب بين األديان
 . الشأن

وبرر  , واإلسرالم الةرردي  كمرا قرال فضررل الررةمن الونردي . كاإلسررالم الكالسريكي: الادلو  إلام أنااواع لإلساالم
( نشررر اإلسررالم الةرردي  المدررأثر بالمررذاهب الاربيرر  ) قررال أةمررد خرران مؤسررس الكييرر  المةمديرر  اإلنجييحيرر  الشرررقي  

 .وكذلك دكرار أسماء اإلسالم الوندي واإلسالم الباكسداني واإلسالم الدركي
وذلررك ليصرربأ اإلسررالم كالمسرريةي  دمامررا ال صرري  لرر  بالةيررا  كمررا ( الالدينيرر  ( ) secularism) العلمانيااة
 . يي  بد الراحق( اإلسالم وأصول الةكم ) جاء في كداب 

باسرم اإلصرالح الرديني ( الدةرريم الكمرالي لإلسرالم)كمرا ةصرل فري برنرام  , كما يسرمون  : اتصالو الديني
ومعنررى اإلصرالح الررديني داييرر نصرروم اإلسررالم , يررهم مررن المسدشررقين وغ( بروكيمرران)و(  سرمي)كمرا يسررمي   

 .نصوم جديد  ويبدى  يي  اسم اإلسالم

وقد كان اإلسدعمار واإلسدشراق والدبشير هذه األصراب  الثالثر  لألخربرور المعرادي لإلسرالم دسرير جنبرا إلرى 
 .جنب

سررالم  يرى رأسرروا المرؤدمراع الدرري  درردع وقرد  درردع الجامعراع األمريكيرر  بالرذاع  ررد  مررؤدمراع لمةاربر  اإل
 .في أمريكا(  برنسدون)في جامع  

 (.الشرق األدنى مجدمع  وثدافد  ) واسم  ( م5421)سن   نمؤدمر جامع  بن سدو 

 (الثداف  اإلسالمي  والةيا  المعاصر ) واسم  ( م5411)مؤدمر جامع  برنسدون سن  

 .سدشرقين الاربيين وفشل دمامابدرديب الم( م5411)مؤدمر الهور الذي  دد سن  
 

 :خ  التم يق لألمة المسلمة: الخ  الةالس
 :ومن وساهي 

 .العربي  والكردي  والوندي : القومية
 .كالشيو ي : الدلوات العالمية

بنري , شروود يوروه , و الرودراري , وفرو وا مثل نوادي الييرونح  –اليوودي   – الدلوات اتنسانية الماسونية
 (.العود أبناء), بر  

 : مثل : المنسوب  لإلسالم( الكافر )الفرق 

 .أهر .[ ...الدروح -النصيري  –البواهي   -البابي   –الدادياني  
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 خط التحول التاريخي: 

إن أخرر ما دعرضع ل  األم  اإلسالمي  هو  ميي  الدةول الداخيي أي الوحيم  الروةي  والنفسي  والعديي  ] 
وأصابوا الوهن الذي  رف  رسول ا  صيى , وركعع  يى أقدام الراا  , أمام األصنام فاسدخذع , أمام أ داهوا 

يوشاك ان تادالم : ) الرذي رواه أةمرد :ففي الةدي  الصةيأ (. حب الدنيا وكراهية الموت) ا   يي  وسيم بأن  
. ل أناتم يومئاذ كةياربا: مان  لاة نحان يومئاذ؟  اال :  اال  ائال . لليكم االمام كماا تادالم االكلاة إلام  صاعتها 

:  يل , وليقذفن في  لوبكم الوهن ,   ولين لن اهلل من صدور لدوكم المهابة منكم .ولكنكم غةاء كغةاء السيل
 . (حب الدنيا وكراهية الموت: وما الوهن يا رسول اهلل ؟  ال 

 ؟..غثاءا( خير أم  أخرجع ليناس)فكيف أصبةع  -
 ؟..وكيف أصبأ الخير الناف  حبدا و جفاءا -

 ؟..وكيف خيفع األسود قرودا -

 ؟..وكيف ولدع ليو  الااب  خناحيرا -

إن أشرد رمير  أصرابع , فورذا هرو الرداء الدادرل . إن أخرر ما يمكن أن دصاب ب  األمم هو هحيمدورا فري أ ماقورا 
ودسردعيي فالشعوب إنما دندصر يوم أن ددفا ل بمبادهوا و دةيا بعداهدها . األم  في مدديوا هي فددان الثد  بنفسوا

ومومرا , ولن دوحم أم  ديدف  يرى  ديرد  صرةية  دعريش مرن أجيورا ودجاهرد إلةياهورا مومرا كران أ رداؤها. بدينوا 
 : وهذا المبدأ هو الذي سرره رب العح  في سبب النصر والوحيم  إذ يدول سبةان  , ..دألبع  ييوا الدوى

  ْا أََ اَبْتُكْم ُمِ يَبة  َقْد أََ ْبُتْم ِمث َّْ أََولَمَّ ْْ ِعْزنِد أَْزفُِسنُكْم إِ لَْيَها قُْلُتْم أَزَّى َهَذا قُلْ ُهَو ِم
ْيٍ  َقنِدير   ََ َ َعلَى ُكلِّ 

والخيرل . فالوحيمر  دبردأ داخيير  ثرم درنعكس  يرى سراح المعركر   . (165:آل لماران)    وَّ
فكيررف دمررع  مييرر  . ومعاميرر  سرريوكا وأخالقررا , يبرردأ فرري أ مرراق الررنفس ثررم نرررى يثرراره انرردةارا فرري ميررادين الةيررا 

 !؟الدةويل 
 

 أوربا وحرب الكلمة بدل حرب السيف: 
لررويس )وقر    ,يخررر أيرام األيروبيين وأول أيررام المماليرك , (ميالدير  5424)فري الةمرالع األخيرر   يررى مصرر

 وهنرراك كرران لديرر  فسررة  مررن الدأمررل ليضرر  أسررس هامرر  لدفكيررر. ميررك فرنسررا أسرريرا وأودع سررجن الديعرر (  الداسرر 
 :وكدب دوجيواد  الوام  ديك والدي كان خالصدوا.  الصييبيين في كيفي  غحو المسيمين

إن المسلمين ال يه مون ما دامت لقسدتهم  ائمة ويجب أن تبدأ الحرب للم المسلمين بحرب الكلمة )  
) . 

حوا المسرريمين وبرردؤوا يعيرردون الدفكيررر فرري رريدرر  غرر. ميرروك النصررارى أال سرربيل لوررم إلررى البدرراء هكررذا أدرك و 
 .والدعامل معوم

فيدرررد غرررحا نرررابييون مصرررر , و كانرررع ةميررر  نرررابييون  يرررى مصرررر ندرررر  برررارح  فررري دةرررول المعركررر  وأسررراليبوا 
ودخيررررع الخيررررل األحهررررر وداسررررع سررررنابكوا . مرررردججا بأةررررد  األسررررية  الفرنسرررري  ومرررردافعوا ورشاشررررادوا ( م5149)
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دفض األحهر وهرب دفا را  رن كرامر  هرذا الردين وأقرض فان, الةصير الذي خرج  شراع األلوف من  يماء األم  
مضرج  نرابييون وأرق أجفانر  ولرم يسردر  االسرددرار رغرم العمررالء الرذين وقفروا بجانبر  كيعدروب الدبرري ومرن وقررف 

ناهرب نرابييون الرذي خيفر  ( كييبرر )  يرى ( سييمان الةيبري ) وأخيرا اندض . مع  األروام ونصارى الشام وغيرهم 
 .في مصر وقدي 

إذ أدع إلررى دصررميم أوروبررا  يررى , وكرران خررروج الفرنسرريين مررن مصررر مررن أبرررح المعررالم فرري أوروبررا الةديثرر  
وادجوررع إلررى نررحع هررذا الرردين مررن أ مرراق هررذه األمرر  ليارسرروا بدلرر  . خرروض معركرر  اليسرران برردل معركرر  السررنان 

 .الدومي  والعصبي  وغيرها من الشعاراع لمةاول  لمأل الفراغ
الذي أقام  مجمو   من المسدشرقين في جامعر  أمريكير  جراء ( الشرق األدنى وثدافد  ) دمر فدد جاء في مؤ 

 :في
أننا في كل بلد إسالمي دخلناه نبشنا االر  حتم نخرج أةار ما  بل اتسالم ونحن ال ن مب أن يرتد المسلم ) 

 (.لن لقيد  اتسالم إلم لقيد  ما  بل اتسالم ولكن يكفي تشتيت والئه 
 :ء في ددرير أةد معاهد اإلرسالياع بديم نبي  أمين فارس  وجا

بينما كان الشرق االدنم م محا الفكار بناء اتمبرا وريات كان أيضا م مح جمالاة أخار  مان النااس ) 
 ( .تنشاااد أن تنجااا  لااان  رياااق الكلماااة ماااا لجااا  أجااادادهم الصاااليبيون لااان تحقيقاااه لااان  ااارق السااايا 

 {في مصر والشام, في  در دار إلسالم ن اإلفسادولنضرب مثاال  ن ذلك بما بدأ }ًٍ 
 

  (:1848-1814( )وريس نابليون ) محمد للي باشا 
وبرردأ , وأراد أن يةرول مصررر قرعر  مرن فرنسرا , وجراء مةمرد  يري باشررا ليعمرل مرا  جرح  ررن  مير  نرابييون 

الرذي  راد ( ا   الروراوي رف) ومن بين الذين ذهبوا هناك , بإرسال البعثاع إلى فرنسا لداسل أدما  المبعوثين 
وادخررذ مةمررد  يرري . وندررل الدررانون الفرنسرري ( دخيرريم اإلبريررح فرري ديخرريم برراريح ) دا يرر  ليثدافرر  الاربرري وكدررب 

وكان لوذا الفرنسي دأثيرا كبيرا ( كيوع بك ) مسدشارا ل  وكان اسم هذا الرجل  –وهو ربيب  –باشا رجال فرنسيا 
وكران . دخيع الدوانين الفرنسي  لدةل دردريجيا مةرل الشرريع  اإلسرالمي  وفي  ود مةمد  يي أ. في داريب مصر

ومرن أ مرق اآلثرار السريه  الدري ةيرع أيرام مةمرد  يري باشرا . جيساءه الخاصين من السياح والدناصرل والمبشررين 
فدرد كانرع موصرد  دون هرؤالء بسربب , ليمبشررين النصرارى  – نردما خضرعع لر   –أن  فدأ أبرواب مصرر والشرام 

 .ام  الدول  العثماني  وةحموا في هذا الموضوع ومنعوا ليمبشرينصر 
 :وكان نديج  دخول المبشرين ليشام أن أنشأوا جامعدين في لبنان

 –( الجامعررر  األمريكيررر  ) الكييررر  السررروري  اإلنجيييررر  الدررري أنشرررأها البرودسررردانع ثرررم أصررربأ اسرررموا : االولااام
 .بيروع

 .الجامع  اليسو ي ) كاثوليك ثم أصبأ أسموا كيي  العحير الدي أنشأها ال :الةانية
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ولدد كانع الجامع  األمريكي  ندر  االنرالق لكثير من اآلراء واالدجاهاع المنةرف  الدي دركرع أثرارا  ميدر  
ومررن هررذه االدجاهرراع اإلدجرراه الدررومي الررذي كرران يررراد لرر  أن يةررل مةررل  ديررد  , فرري  مييرر  دةويررل العررالم العربرري 

 . ب لملء الفراغ الذي خيف  اإلسالم بعد أن انةسر في جمي  مناةي الةيا  اإلسالم في الديو 
 :كيي  اآلداب/ جامع  بيروع / جاء في كداب المجدم  العربي 

إن أول جمعيرر  برردأع دررد و إلررى الدوميرر  العربيرر  هرري جمعيرر  مسرريةي  أوةررى بفكررر  دأسيسرروا رجررل يسررمى ) 
, ا فري الجامعر  األمريكير  لررالب صرفداذا ليار  الفرنسري  يدرسرووكران أسر. من بيد  ذوق مكايل ( الياس ةبالين)

 ( .فيوم إبراهيم الياحخي ويعدوب صروف وشاهين مكاريوس وكان األسداذ معجبا بالثور  الفرنسي 
وأصبةع الدومي  العربي  بفضل قاددوا ود ادوا ومعظمورم مرن النصرارى دينرا جديردا ةرل مةرل اإلسرالم كمرا 

العروباااة نفساااها ديااان لنااادنا نحااان ) 19:هرررامش م , ي مددمررر  كدبررر  قصررر  العررررب قرررال  يررري ناصرررر الررردين فررر
فالقومياة , الن كاان لكال لصار نبوتاه المقدساة , القوميين العرب المةمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين 

 (.العربية هي نبو  هذا العصر
فأسرررس ةرررحب : فررري المنردررر  وقررردمع لنرررا الجامعررر  األمريكيررر  ومدارسررروا فررري المنردررر  قررراد  األةرررحاب الدوميررر 

 .أنرون سعاد  ومن بعده أسد أشدر ثم جورج  بد المسيأ: الدوميين السوريين
: ورهرس ةرحب الدروميين العررب, حكري  األرسروحي  النصريري , ميشيل  فيق النصراني : وأسس ةحب البع 

 .األسداذ في الجامع  األمريكي  –جورج ةبش بدوجي  من أسداذه قسرنرين حريق 
لدد بذرنا الخالف بين كرل واةرد وغيرره فري : ) الخامس من برودوكوالع ةكماء صويون لالبرودوكو  جاء في

 ( .جمي  أغراض األمميين الشخصي  والدومي  خالل  شرين قرنا
 :وقد نجةع الدول الاربي  في دوجي  مةمد  يى باشا لدأدي  أكبر خدم  ليارب ومنوا

 . يى الشرق ومةارب  دركيا في مورن كثير حلحل  سير  الدول  العثماني  اإلسالمي   .5

 .دنشير ةرك  الدبشير النصراني في المنرد  .4

 .دةويل مصر وسوريا إلى دول مدارب  بدفكيرها وةيادوا .1

 (.الةرك  الوهابي )ضرب الةرك  اإلسالمي  الدي ظورع في الجحير  العربي   .2

 .إدخال الدوانين الاربي  لدربيق  يى المسيمين  .1

 
خريررر  وأةرردثع أثرررا كبيرررا فرري ةيررا  المسرريمين خاصرر  فيمررا ( الخمسرر  المدددمرر  ) الدرري فعيوررا وكررل الدضررايا 

أي الدوانين الفرنسي  وخيروا بالدانون اإللوي فأنشأ دينرا جديرد خييررا ( دين نابييون ) يدعيق بإدخال الدين الجديد 
وأمررا . يررن ا  هررو رفا رر  الروررراوي وكرران سررا ده األيمررن فرري دبررديل  د( الرردين الفرنسرري والرردين اإلسررالمي ) مررن 

وأمرا بالنسرب  لضررب الةركر  . الذي وج  الةيا  المصري  في أكثرر مناةيورا ( كيوع ) أسداذه الكبير فوو الدكدور 
سرررن  ( )هرررر5415)ي ابنررر  إبرررراهيم باشرررا سرررن  فررري الجحيرررر  العربيررر  فأرسرررل مةمرررد  يررر( د رررو  الدوةيرررد ) والوهابيررر  

وقضرى  يرى .  اصرم  الرد و ( الدر ير )فدخل إبراهيم باشرا ( م5951( )هر 411) إلى جحير  وفي سن ( م5951
 .الةرك  الوهابي 
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وقبل أن نروي صفة  مةمد  يي باشا ال بد من وقف   ند رفا ر  الرورراوي الرذي كران لر  اكبرر األثرر فري 
 . ميي  الدةويل

(  5915-5941)يس مرررن فررري برررار ( أةرررد أ ضررراء بعثررراع مةمرررد  يرررى إلرررى بررراريس ) لدرررد أقرررام الرورررراوي  
الذي كدب  أثنراء إقامدر  فري فرنسرا و رضر   يرى أسرداذه ( دخييم اإلبريح في ديخيم باريح ) فرج  وكدب كداب  

وقد قام في دخييم اإلبريرح بدرجمر  الدسردور الفرنسري وبدمجيرد الثرور  , وأبدى إ جاب  الشديد بفرنسا ( . جومار) 
 .إلى ركام من مخيفاع الداري الفرنسي  الدي ةرمع الكنيس  وأةالدوا 

منواج )ساد والداريب وكدب حمن  كدابي  وفي حمن الخديوي إسما يل كان الروراوي  ضده األيمن في اإلف
وهررو يبرردي اهدمامررا ظرراهرا ( المرشررد األمررين ليبنرراع و البنررين ) و ( األلبرراب المصررري  فرري منرراه  اآلداب العصررري 

فخرررر الدولررر  المصرررري  فررري األحمررران ( : ) فر رررون سررريدنا موسرررى ) ي   بالدررراري  الفر ررروني ويسرررمى رمسررريس الثررران
وال يندضي  جب المسيم وهو يرى الروراوي يعرض نظام الشركاع والمصراريف ( . الجاهيي  ومصباح داريخوا 

األناق  والفدو  والرياض  ويعجب برالمرح ويشرج  ) ويرى أن الرقم الفرنسي نوع من الشيبن  . الربوي  دون دعييق 
ودعييم الفدياع دون قيود وال الدحام بةدود شر ي  ومن  دعدد الحوجراع ودةديرد , الروراوي  يى اخدالر الجنسين 
هرذا الشرعار الرذي أصربأ دينرا لرد ا  الدومير  والعنصرري  فيمرا ( .أخرو  الرورن ) الرالق وأصبأ يردد شعارا جديدا 

 .بعد
أقروم المسرالك فري معرفر  أةروال ) لرذي ألرف كدراب ا( خيرر الردين الدونسري) والروراوي شرأن  شرأن معاصرره 

هما أول رسل الةضار  الاربي  في بالدنا اليرذين  مرال كرالهر  لوردم صررح اإلسرالم العظريم فري نفروس ( الممالك 
 .أبناه 

 
 صالون االمير  نا لي فاضل: 

سررما يل وكرران مصرررفى وليررا ليعوررد ثررم أقصرراه إ –أخ إسررما يل باشررا  –كانررع نرراحلي ابنرر  مصرررفى فاضررل 
فسافر إلى دركيا ثم إلى أوروبا وهنراك دربرع ابندر  نراحلي وأددنرع  رد  لاراع ودحوجرع أةرد وحراء درونس ثرم  رادع 

ففدةرع صرالونوا ميددرى هروا  السرير  ومةرر . إلى مصر لدعمل بوا من الدخريب ما  جحع  نر  الردواهر الاربير  
المعدمد البريراني في  -(  كرومر)يةظى بر اي  ألن الصالون أصبأ , أنظار الذين يةيمون بالعيو في األرض 

 .وكان الرواد الداهمون لوذا الصالون ممن يدريعون إلى االندفاع بجاه األمير  وبمالوا  -مصر
 :من بين هؤالء الذي يعدبرون  يي  مجيسوا

ى سرن ودرولى رهاسر  مكدبورا وبدري ةدر –دون جراه وال  يرم وال مرال  –الذي جاء من الشارع : سعد  غلول -
رهرريس وحراء اإلةرردالل البريررراني لبضررع  ( صررفي  ابنرر  مصرررفى فومرري ) السادسرر  والثالثررين لررم يدررحوج ثررم دررحوج 

. والاريرررب أن هرررذا الرررحواج مرررن ابنررر  رهررريس الررروحراء الدررري ال ددجررراوح الخامسررر   شرررر  مرررن  مرهرررا ,  شرررر   امرررا 
 (. المصيريينبأم ) ودكنى (  صفية  غلول) فيما بعد دةمل اسم ( صفي  ) وأصبةع 

ولدرد اريعرع  يرى رسرال  برين  جمال الدين االفغاني وتلميذه الشيخ محمد لبدهالشي   :ومن رواد الصالون
 .في ذلك الوقع !! الشيخين  ن األمير  مما يدمي الديب  ن ةال  قاد  الفكر اإلسالمي
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 : ومن رواد الصالون كذلك
وقررد نررال هررذا , (  ردار كررو ) ى أةررد الفرنسرريين الررذي رد مررر   يرر بقاساام أمااينثررم جرريء .  ل فااي الخااولي 

فدام أمين ورد  يي  وبين أن اإلسرالم أ ررى المررأ  مكاندورا الالهدر  وةفرظ . الفرنسي من مكان  المرأ  في اإلسالم 
وبسربب هرذه المدالر  أوغرر سرعد حغيرول ومةمرد  برده صردر األميرر  نراحلي . وظيفدوا األساسي  واةدشاموا بيباسروا 

ثرم اقدرةروا ةرال لرضرا األميرر  . مين ألن كالم  ينال من مدام األمير  ألنوا درد و إلرى العرري والدودرك  يى قاسم أ
الذي اشدرك في كدابد  قاسم أمرين ( دةرير المرأ  ) بكداب ( م5400) يي  بأن يكدب كدابا  ن المرأ  فخرج سن  

) ةمررد  بررده أن جررده هررو كادررب كدرراب وقبررل سررنواع اكدشررف  هررذا السررر فدررد أ يررن ةفيررد م. والشرري  مةمررد  بررده 
 .ن الديم والمبادئ والةياء والخيقدةريرها م: ومعنى دةرير المرأ  ( دةرير المرأ  

 :وبديع بريرانيا در ى هذا الصالون ورواده  ةدى أوصيوهم إلى سد  الةكم
ليروحراء وأضرةى  وأصبأ سعد حغيول وحيرا ليمعارف ثم رهيسا, فدد أصبأ مةمد  بده مفديا ليديار المصري  

 .رهيسا ليجامع  المصري  وفرض االخدالر بين الجنسين في الجامع ( أسداذ الجيل ) لرفي السيد 
, لدكررريس يراء كرومررر والرردفاع  نوررا ( بالجريررد  ) هررذا هرروا الررذي سررخر صررةيفد  المسررما  :  ول فااي ساايد

 .والد و  إلى الفر وني  وصياغ  شخصي  مصري  ذاع راب  مميح
 .صناه  صالون ناحلي فاضل يدبنون هذا بفصل مصر  ن العالم العربي اإلسالميوقد كان 

 (.إنوا وةد  بين أصفار :) فمثال سعد حغيول أجاب  ن سؤال ةول الوةد  العربي  قاهال
ن , إن الدين واللغاة ال يصالحان أساساا للوحاد  السياساية ) : وسار في هذا الخر ر  ةسين الذي قال  وا 

المجير  جديرد  ) فري صرةيفد  ( سالم  موسرى ) وقد نشر هذا الةدي  ,  (بل أن يكون لربيا المصري فرلوني  
 .ألن  كان يسير في نفس الخر( م5449( )

 . (لو و ا اتسالم بيني وبين فرلونيتي لنبذت إسالمي ) وقال ر  ةسين 
 2البريرانيرر  فرري  ةيرر   فرضررد  الرردباباع, مرراع حغيررول ليررأدي النةرراس رهيسررا ليوفررد ( م5441)وفرري سررن   

 .رهيسا ليوحراء رغم أنف الميك فؤاد 5424فبراير سن  
ولدرد كرران لصرفي  وهردى أثررر كبيرر فرري إفسراد فرررر  . وهااد  الشااعراوي ( أم المصاريين ) صافية  غلااول   -

, كررم بسرربب كررون حوجوررا رهيسررا ليرروحراءأمررا صررفي  فكانررع درردير  جيرر  الفسرراد مررن فرروق سررد  الة. المصررري  الريبرر  
 .كما ذكرنا ابن  مصرفى فومي رهيس الوحراء من قبلوهي 

أمررا هرردى شررعراوي فورري ابنرر  سرريران باشررا الررذي وقررف بجانررب اإلنجييررح ضررد الثررور  العرابيرر  وقررد اسررديم مررن 
 يرري ) اإلنجييررح مبياررا ضررخما لدرراء  مالدرر  ثررم أصرراب  السرررران وقبررل أن يمرروع حوج ابندرر  مررن رجررل ثررري اسررم  

وقد وكان  يي شعراوي من  مالء اإلنجييح ( هدى شعراوي )  مره فأصبأ اسموا  في الخمسيناع من( شعراوي 
ووضرعد  ( منرديل الررأس ) و يرى سريم البراخر  نح رع خمارهرا , أ خذع هدى إلى أوربا و لردى  وددورا مرن رةيدورا 

 (.جمعي  السيداع المصرياع)وشكيع , اندوى  صر الظالم إلى األبد :  دةع قدميوا وقالع
 

 اكم مصر البري اني والقس دنلوبكرومر ح: 
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وقرال الردكدور ,  5401إلرى  5994أما كرومر فوو المعدمد البريراني الذي يدير مصر منذ االةدالل سرن  
 .(5)( أ ين كرومر منذ مجيه  إلى مصر أن  سيودم الدرين والكعب  واألسر  اإلسالمي  واألحهر ) النشار 

و نشررر ,يرر  وةمررل  يررى اإلسررالم مررن خررالل دركيررا الدرري دمثيرر  ركررح كرومررر فرري هجومرر   يررى الدولرر  العثمان
وةررررر مررررن قيمرررر  األحهررررر ورجالرررر  رقررررى ربدرررر   , ونررررادى بفكررررر  مصررررر ليمصررررريين , وةررررارب العربيرررر  , اإلنجييحيرررر  
 :وكان يدول, المدفرنجين 

سوا يجد محباو الو نياة أحسان أمال لهام فاي تر اي أتبااع محماد لباده للحصاول للام مصار مساتقلة " 
 (4)" جبالتدر 

واد ى أن اإلسالم منراف ليةضرار  ويعيرم أدبا ر  الةدرد ( New Egyptمصر الةديث  ) ألف كرومر كداب 
 .وهو ينافي العمران ويبيأ الرالق ويةرم الربا والخمر!!  يى مخالفيوم 

وصررةيف  , ( الجريررد )كرران لرفرري السرريد أةررد الررذين ةميرروا لررواء الرردفاع  ررن كرومررر وسياسررد  فرري صررةيفد  
 .رم المد

 :أما دوجالس دنلوب
فيدرررد شرررج  كرومرررر المبشررررين فررري مصرررر والسرررودان إال أنررر   نررردما رأى . فورررو أةرررد سررريهاع كرومرررر الكبررررى 

رريددوم الساذج  في الدعرض ليناس في الشوارع خشي أن يؤدي  ميوم هذا إلى يدظ  الناس ومن ثم ددفجر ثور  
رون ددرير إلى الةكوم  البريراني  فأرسيع بريرانيا  دابرا فرف  المبش, فةد من نشاروم . ورني  بةمي  إسالمي  

وأةضررر دنيرروب سررن  , إلررى كرومررر فرررد  يررى المبشرررين بررأني سررأ مل  ررن رريررق راهررب واةررد أضررعاف  ميكررم 
ثرررم سرررن  . سررركرديرا ليمعرررارف ( 5941)وهرررو راهرررب دخررررج مرررن كييررر  الهررروع بريرانيررر  و ينررر  كرومرررر ( 5994)
 .وقد كان دنيوب هو الوحير الفعيي, لمعارف  ين مسدشارا لوحار  ا( 5401)

 :ويرف  شعار سيده  5( لقل بري اني وأيدي مصرية) وكان ينفذ سياس  كرومر 
 2( . متم توار  القرآن ومكة من بالد العرب يمكننا حينئذ أن نر  العربي يتدرج في سبيل الحضار ) 

وأصرربأ درردريس العيرروم والرياضررياع والكيميرراء  وشررج  اإلنجييحيرر , وقررد ةررارب دنيرروب اليارر  العربيرر  واألحهررر 
والجارافيرررا باإلنجييحيررر  وةرررارب الدعيررريم العرررالي بةجررر  أن المصرررريين ال يصررريةون ليدعيررريم العرررالي وةرررارب الكدرررب 

 .اإلسالمي  أو الدي  فيوا  ارف  إسالمي  مثل كدب  يي مبارك و  بد العحيح جاويش
 : ي أصبةع مثال يةدذى ليدول العربي  وقسم الدعييم إلى قسمين أن  رسم المناه  الد, وأخرر ما  مي  دنيوب 

 .وجعي  خاصا باألحهر ومعاهده : ديني  -
                                                 

الةاكم البريراني (  كرومر) وقارن برنام  . منذ الدرن الداس   شر (  حرب الكلمة) الةظ قول  ودفاصيل ما سيأدي من برام  األوربيين في ما أسموه  (5)
ت وير ) و (  حرب االفكار) لا ( رايس ) و ( رامسفييد ) واسدراديجي  ( . 4001)كي ليعراق منذ الةاكم األمري(  بريمر) م  برنام  , ( 5994)لمصر منذ 
ولم يخديف إال الاباء في ..لدكدشف أن ما يجري اآلن هو مجرد فصل الةق لفصل سابق ! العربي  واإلسالمي  دينيا وثدافيا وسياسيا واجدما يا (  المجتمعات

 ! ةقافة االوربيين ومكرهمالذي ةرم  والجهل والب ش وهمجية الكاوبوي الحمق  يىالدربيق األمريكي الذي يدوم 

  !!مسددي  بالددرج (  راق ) اآلن  (4)

 !!إلى يخر قافي  السواهم ....وأيدي  راقي  وأردني  وسعودي  وباكسداني  ومصري  ( ..  دل أمريكي يوودي بريراني ) اآلن  - 5
فرقان ) ودروج لمصةف مخدصر دريد نشره أسموه . ا دسمي  يياع وسور الجواد والدةريض  يى الكراهي  من مناه  الدعييم اآلن درالب أمريكا بةذف م - 4

 !وددخل الةكوماع األهم  في دوراع دأهييي  لدجنب الدررف ! يةرض  يى الدسامأ بين الذهاب والنعاج ( !!الةق 
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ذا اةدراج  –أهرل العيرم الةديدري  –ومن  من دوظيف خريجي األحهر , ةارب في  كل كيم  ديني  : ومدني  واى
راهرد  العرالم العربري  –في مصرر هكذا كانع الةال , قرشا مصريا في الشور  554إلى بعضوم كان يدف  ليواةد 

 .أواخر الدرن الداس  العشر وأواهل الدرن العشرين –
يرج  األمر إلى اإلنجييح فمعدمدهم هو الةاكم الفعيي ليبيد وأما الخديوي فرال يميرك مرن أمرره  :ففي السياسة

 .شيها
 .خيراع مصر دصب في جيوب اإلنجييح: وفي اال تصاد

 .الةيا مدصى  ن دوجي  دف  : واال هر
. والصررررةف اليوميرررر  والدوريرررر  , اإلذا رررر  مررررديرها لرفرررري السرررريد وأمثالرررر  كمررررا أنرررر  مرررردير الجامعرررر   :اتلااااالم

مرا ينروف  يرى  شررين منورا بأيردي , الورالل , والمددررف , والمدرم , والمجالع معظموا بي النصارى كاألهرام 
 .بيد دنيوب: ووحار  المعارف والمناه , النصارى 

) و ( الشررعر الجرراهيي ) ثررم جرراء ررر  ةسررين ليواصررل الرردور مررن خررالل كدبرر  . د لرفرري السرريدبيرر: والجامعااة 
 .لينكر رباني  الدرين وأريق كيمد ( األدب الجاهيي 

سرررما يل ولكنررا ال نرررى هرررذين )  سررما يل وليدرررين أن يةررردثنا  ررن إبررراهيم واى ليدررورا  أن دةرردثنا  ررن إبرررراهيم واى
اندوى  ود دنيوب وابدردأ  ورد رر  ةسرين " ثم المعارف قال بعضوم , جامع  ثم اسديم ال( مصدرا داريخيا موثوقا 

. " 
 وفي أواخر الدرن الداس   شر ةصل أخرر ةد  في العصر الةدي  وهو مؤدمر بال 

  .الذي  دده هردحل في سويرا( م 5941) 
 
   0139/مؤتمر بال في سويسرا : / 

وهرو ندرر  , يعدبر أخرر ةاد  في العصر الةردي   يكاد كثير من مفسري الداري  يجمعون أن مؤدمر بال
ةكرام األةابيرل والشرباك , الدةول بالنسب  ليعرالم اإلسرالمي  إذ دأبرع بعرده اليوودير  العالمير   يرى دنظريم الخررر واى

 .الدي دصراد بوا المسيمين ليوصول إلى أرض الميعاد 
ةضرر مةاكمرر  الضررابر ( 5942)وفري سررن  ( 5910)وأمرا هردررحل فورو صررةفي يورودي نمسرراوي ولرد سررن   

الررذي يةمررل الجنسرري  الفرنسرري  ةيرر  ادوررم هررذا الضررابر بالدعامررل مرر  ألمانيررا وةكمررع  ييرر  ( دريفرروس ) اليوررودي 
إذ ظرن . ولدرد أثررع المةاكمر  فري نفرس هردرحل , بجريم  الخيان   شر سنواع م  دجريده من مناصب  العسكري  

وصرمم أن  –من شاء أن ي نصف فري هرذا المجدمر  فييندصرر  –ل أن دريفوس ةكم ظيما بسبب دين  اليوودي وقا
( الدولر  اليوودير  ) أصردر كدابر  ( م5941)وبعد هرذا الةرد  بسرن  أي سرن  , يعمل من أجل إنشاء ورن لييوود 

 (.من روما إلى الددس ) وهو شبي  بالكداب الذي أصدره موسى هيس 
وأ يرن , ي  فري مرؤدمر صرويوني  رالمي فري برال اسدراع أن يجمر  المنظمراع الصرويون( 5941)وفي سن  

 .هردحل في نواي  المؤدمر أن الدول  اليوودي  قامع وةدد لذلك حمنا ال يدعدى خمسين سن 
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, الدي دعدبر أخرر الوثراهق فري العصرر الةردي  ( برودوكوالع ةكماء صويون ) وانبثدع  ن هذا المؤدمر 
 .عشرين كانع بسببواومعظم الددمير الذي ةل بالبشري  في الدرن ال

 :من نصوش من البرتوكوالت
 –مرن قبرل  –نةرن الرذين ردبنرا نجراح دارون . ال دةسبوا أن دصريةادنا كيماع جوفاء )  البرتوكوالت الةاني

ن فرويد منا  ن ماركس و نيدش  منا , واى ( . وسنبدى ننشر يراءهرم لمرا لورا مرن أثرر هردام  يرى الفكرر األممري ,  واى
 :وقد أشار الدرين إلى ربيع  اليوود هذه فدال دعالى , عني فكر األمم غير اليوودي ي( الفكر األممي)

اونَ  )   لَما امأ َيعأ َب َوها يَن َسب يل  َوَيقاولاوَن َعلَى هللان  الأَكذ  يِّ امِّ ِ ي األأ َنا  َس َعلَيأ ْامأ َقالاوا لَيأ  ( 11: يل  مرران) (َذل َك ب أَنن
. 

 .إذا أسأنا إلى األمم األخرى غير اليوودي   –اليوود  –ليس من ةرج وال إثم  يينا  
يجب , وسنسدمر بالدروي  لوذا األدب . سننشر بين الشعوب أدبا قذرا مريضا يودم األسر  )  :البرتوكول الةالس

 .األخالق في كل مكان فدسول سيرردنا –لدنوار  –أن نعمل 
مس لكي ال يبدى في نظر الشباب شيء مددس إن فرويد منا وسيظل يعرض العالقاع الجنسي  في ضوء الش

 (.ويصبأ هم  ارواء غريحد  الجنسي  و ندهذ دنوار األخالق في كل مكان ونسدولي  يى العالم وهو مخدر
 ( .سننحع فكر  ا  من أذهان المسيةيين ونض  بدلوا أرقاما ةسابي  وضروراع مادي  )  :البرتوكول الرابب

 :الدي قالوا بدبجأ وصيف( أوسكار ليفي ) ي كيم  وخالص  البردوكوالع ددخيم ف 
 ( . نةن اليوود ساد  العالم ومفسدوه ومةركو الفدن في  وجالدوه ) 

وكانع رريد  اكدشاف البردوكوالع أن روسيا  يمع أن اليوود يخررون ضدها فأرسيع القدةام مدر ةكماء 
رب اليوود من العمار  فاقدةموها وأخرجوا ما صويون وبالفعل وبخر  مةكم  أوقدوا النيران ةول العمار  فو

بدةيييوا ودوق  نييوس سدور ( نييوس ) وقام الدكدور . اسدرا وا أن يخرجوه من األوراق ثم أةضردوا روسيا 
 .وسدور الدول  العثماني  , الديصري  في روسيا 

 ( نيجب  يينا أن نةرم كل  داهد األديا:) وقد كان البردوكول الراب   شر يدول  
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 السلطان عبد الحميد يعرقل على اليهود الطريق إلى فلسطين: 
كانع درمي إلى الودف الكبير  –العربي  خاص   –إن معظم األةدا  الكبرى الدي جرع في المنرد  اإلسالمي  

الذي وضع  هردحل ومن وراه  اليوود نصب أ ينوم وهو الوصول إلى أرض الميعاد كان أمام اليوود  دب  كأداء 
 ( 5404-5911)ال يمكن دجاوحها وهي الدول  العثماني  و يى رأسوا السيران  بد الةميد الثاني الذي ةكم بين 

فالسيران  بد الةميد وصل إلى الخالف  في وقع كادع , ةاول اليوود أوال إغراء السيران الصالأ  بد الةميد 
 .الماسوني  دأخذ بخناق الدول  

لمدابي  السيران  بد الةميد وأخذ مع  ةاخام ( 5941)إثر اندواء مؤدمر بال سن  ولنرج  إلى هردحل الذي دوج  
 :و رضوا  يى السيران  روضا منوا( موسى ليفي)  الدسرنريني

 .إنشاء أسرول  ثماني -1
 .د م سياس  العثمانيين في العالم الخارجي -1

 .مسا د  اليوود ليسيران في دةسين أوضا   المالي  -1

 .في الددسإنشاء جامع   ثماني   -9

" مثال لو رضي موالنا وباع لنا األراضي الدي ليس لوا مالكون في فيسرين بالثمن الذي يددره" قال هردحل 
 :فاضب السيران وقال

 (إن البالد الدي امديكع بالدماء ال دباع إال بالثمن نفس  , إن أراضي الورن ال دباع )
ماه  ( 510)ي هذه المر   رضوا  يى السيران نفس  وف( 5405)ولم ييأس هردحل وقابل السيران مر  ثاني  

فين أقبل بدكييفكم هذا  –إنكم لو دفعدم ملء األرض ذهبا ) وخمسين مييونا من الجنيواع الذهبي  اإلنجييحي  فدال 
فين أسود صةاهف ,  لدد خدمع المي  اإلسالمي  واألم  المةمدي  ما يحيد  يى ثالثين سن  , بوج  قرعي 
 (.اهي وأجدادي من السالرين والخيفاء العثمانيينالمسيمين يب

 .المةامي اليوودي الماسوني الذي أشرف  يى مةفل سالونيك( قره صو)ولدد كانع المدابي  هذه المر  م  
وصاح بالةاجب الذي ( أخرج من وجوي يا سافل)ولدد نديع بعض المصادر أن السيران صاح في وج  هردحل 

 (ما يريده هذا الخنحير مني أما كنع دعيم)أدخي  قاهال 
 .برقي  إلى السيران( قر  صو ) فرار هردحل م  قره صو إلى إيراليا وأرسل 

 (.سددف  الثمن هذه المدابي  من نفسك و رشك)
ونصةني السيران  بد الةميد بأن ال أدخذ أي  خرو  أخرى في هذا السبيل ألن  ال : ) يدول هردحل في مذكراد  
بل هي ألمد  اإلسالمي  الدي , أي شبر واةد من أرض فيسرين إذ هي ليسع ميكا ل   يسدري  أن يدخيى  ن

إن  مل المبض  في بدني ألهون  يي من : وقال  بد الةميد.... قاديع من أجيوا وروع الدرب  بدماء أبناهوا 
يد سدأخذون وفر ندودك يا هردحل فعندما يذهب  بد الةم: ثم قال. يأن أرى فيسرين دددر  من إمبراروريد

 (.فيسرين مجانا 
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فجروا  رب  أمام المسجد الذي يصيي في  ( 5402)وبعد هذا صمم اليوود  يى اإلراة  بعبد الةميد  وفي سن  
 .السيران صال  الجمع  ونجاه ا  من الموع وقدل كثير من الناس 

اصب العييا في الدول  أمثال ودفعع الماسوني  بعمالهوا إلى أن دصدروا المن, ودكالب الماسون  يى إقصاه  
ةاكم  –جمال باشا , رومي أصبأ وحيرا لينافع   –أرسديدي باشا  –وحير الةربي   –أنور باشا , ريعع باشا 

وحير  –( دافيد باشا)مصرفى كما باشا قاهد جبو  الشرق العربي في الةرب العالمي  األولى جاويد باشا  –الشام 
 .المالي 

بين العرب واليوود وأصبأ ( أمريكي وفرنسي ودركي )د أ ضاء لجن  الدوفيق الثالث  أة( ةسين جاهد يالشين)
( اإلدةاد والدرقي ) السيران يجد نفس  يوما بعد  يوم مةارا برجال اشدردوم الماسوني  من خالل جمعي  

) ثان فأنشأ مجيس المبعو . وأصبةع قبضد  دخف ددريجيا ةدى اسدرا وا أن يجبروه  يى إ الن الدسدور 
 .إلى مجيس المبعوثان( قره صو) الذي دخي  اليوودي والنصراني والمسيم وجاء ( مجيس النواب 

دار الوالل  –وكان إ الن الدسدور نصرا لينصارى واليوود في كل األرض ةدى أهدى جورجي حيدان النصراني 
اسدراع الماسون أن يةركوا  ثم( 5409)؟ أ ينوا الدسدور سن  !!كداب  اإلندالب العثماني إلى األبرال  –

ولدد كانع . العربي واجدم  مجيس النواب ليندح وا قرارا باإلراة  بالسيران  –الجيش بدياد  مةمود شوكع 
 .وقدم كداب الخي  إلى السيران  بد الةميد ثالث , بارح  في األمر ( ةاخام الدسرنريني  ) أصاب  ناةوم ةاييم 

ةكمع الذي كانع أم  خادم  في قصر السيران فأخذ السيران ابنوا  ارف  -1.أسديدي باشا-4.قره صو  -4
 .وأدخي  في البةري  ةدى أصبأ ياورا في البةري   – ارف  –هذا 

, وكانع هذه أكبر رعن  وجوع لإلسالم ( 5404)كان إقصاء السيران  بد الةميد  ن الخالف  في نيسان سن  
 :ةميد  ن سد  الةكم نسدري  الدول بأنوفي ديك الييي  الدي نحل فيوا السيران  بد ال

 .في يد اليوود –ةديدي   –اإلسالم الفعيي أحيل من الوجود والشوود وسدرع فيسرين 
أةد أقراب الماسوني  و اإلندالب  يى السيران  بد الةميد مخاربا جمال باشا أدعرف يا  –يدول أنور باشا  

 جمال ما هو ذنبنا؟
نةن بذلنا , يد فأصبةنا يل  في يد الصويوني  واشدردنا الماسوني  العالمي  نةن لم نعرف السيران  بد الةم

 .جوودنا ليصويوني  فوذا ذنبنا الةديدي
لدررد دعرراون اإلخررو  الماسررون واليوررود سرررا  يررى إحالرر  السرريران  بررد الةميررد ألنرر  كرران ) :ويقااول برنااارد لااويس

 .وود في فيسرينإذا رفض بشد  إ راء أي شبر أرض ليي. معارضا قويا لييوود
 :تركيا بعد السل ان لبد الحميد

جمعيرر  دركيررا )سرردر السرريران الصررالأ  بررد الةميررد بفعررل الماسرروني  اليووديرر  وأصرربةع دركيررا دسررير مررن قبررل 
فدرد كانرع الدومير  الدركير  الدري يرد و إليورا , الدي أضرةع لعبر  بيرد الماسروني  ( وجمعي  االدةاد والدرقي , الفدا  

 الدرقي بيد اليوود ةحب اإلدةاد و 
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 –الرد ا  الدوميرون  –الخالفر  ضرعيف  ديعرب بورا جمعير  االدةراد والدرقري , وهكذا دوالع النكباع  يى دركيرا 
ومرن وراء ذلرك , الرديون ددرراكم , المةافل الماسوني  دندشر اندشار النرار فري الوشريم ,هؤالء  يمانيون ال مددينون 

 .اة  بدركيا لدصل إلى أرض الميعادكي  األصاب  اليوودي  الدي صممع اإلر
  

  يحطم تركيا ويلغي الخالفة لمصطفى كما: 
كمرا كرانوا ! الدول الكبرى ورث  الرجل المرريض عوخرجع دركيا مةرم  من الةرب العالمي  األولى و دداسم

 .واسدراةع أوروبا من هذا الاول الرهيب الذي كان يدض مضاجعوا لدرون رويي , يريدون  يى دركيا 
وجاء مصرفى كمال بعد هحيمد  فري جبودر  فري الشررق العربري وبررحع شخصريد  كداهرد  سركري مرن خرالل 

وهنررراك بعرررض المةييرررين . وانريدرررع األقرررالم لدبررررح مصررررفى كمرررال . بعرررض اإلشررردباكاع العسررركري  مررر  اليونررران 
مدربررر  مرررن أرض  الدرراريخيين والسياسررريين يرررون أن سررركوع دول الةيفرراء الرررثال  الدرري كانرررع دعسرركر قوادورررا  يررى

سدار الخالف   .المعرك  كان لخر  وهي إبراح مصرفى كمال من أجل دور الذي يندظره وهو مةارب  اإلسالم واى
وانسررةبع دول الةيفرراء مررن دركيررا و نرردما وقررف مجيررس العمرروم البريررراني فرري وجرر  كرررحون الررذي وافررق  يررى 

 .ارمهنوا: دالل أوروبا فدالسةب جيوش الةيفاء من دركيا قاهيين سدعود دركيا مر  أخرى الة

 (.لن ددوم لدركيا قاهم  بعد أن جردناها من اإلسالم والخالف )
 

 (.إلى منتصف القرن العشرين) حالة العالم اإلسالمي بعد منتصف القرن التاسع عشر 
كان العالم اإلسالمي في النصف األول من الدرن العشرين ناهما فري سرباع  ميرق مسدسريما ليرذل قرد اسردمرأ 

 .السيار الدي بيد جالدي  ديوب ظوره 
 :وقد ادفق الارب الذي يدبض بخناق العالم اإلسالمي  يى أمرين

 .أن ال ددوم لإلسالم قاهم 
 .أن ددوم الدول  اليوودي  في فيسرين

 .و العالم اإلسالم غير العربي. العالم اإلسالمي العربي: والعالم اإلسالمي قسمان 

 ربيأحوال العالم اتسالم الع: 
فديبر  النرابض مصرر وهري فري قبضر  بريرانيرا وقرد رأينرا كيرف  راثوا بورا فسرادا : أما العالم اإلسالمي العربري

وكانرع األردن والعرراق وفيسررين دةرع وررأ  اإلةردالل ,  ن ررق أسرر  مةمرد  يري و رن رريرق صرناهعوم فيورا 
 .ولم يكن ةالوا أةسن من ةال سابددوا مصر, البريراني كذلك 

ةير  صرممع أن دةرول الشرمال األفريدري إلرى , فكانع ددةكم بسوريا ولبنان والشرمال األفريدري  :نساوأما فر 
وفرضرررع الياررر  الفرنسررري  وأخرجرررع الظويرررر البربرررري . مرراخور كبيرررر مرررن مرررواخير بررراريس مرررن درررونس ةدرررى رنجررر  

قانون األةوال الشخصي  الذي قضى بدنفيذ األةكام العرفي  البربري  و  5410مايو سن   51في ( الدانون البربري)
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ودةويل البيد إلى سراة  نرحاع  رقري وسري  . وذلك ليدفريق بين العرب والبربري  . البربري  بدل الشريع  اإلسالمي  
 .المسيمين  ن دينوم

ةياء أسماء هاينبال , شبأ الفنيدي  , خالر  رو فيكدو , ويوسف السودا , وفي نفس الوقع أثار سعيد  دل  , واى
واى الن أن لبنان ال يندمي إلى العرب بل هو جحء من ةضار  البةر , الدوميين السوريين  وصنا   ةحب

 .المدوسر 
أن  : وأ ين ر  ةسين في مسددبل الةضار  في مصر. يثير سالم  موسى ور  ةسين الفر وني   :وفي مصر

وفرنسا واليونان منوا  وليسع  ربي  فوي أقرب إلى ةضار  إيراليا( األوروبي )مصر جحء من ةضار  المدوسر 
 .ويجب ددييد األوربيين في مأكيوم ومشروبوم وميبسوم وةيادوم . إلى جحير  العرب 
الرذي يمورد ( . صرموهيل  عهرر برر ) اليورودي  -فوي دةرع إدار  المنردوب السرامي البريرراني: وأما فلس ين

ينما واألندير  اليييير  باإلضراف  إلرى الردةكم ولرذا فإنر  ياررق المردن الكبررى بالمسرارح والسر. إلقام  دول  اليورود فيورا 
قصراء الدربير  اإلسرالمي  والدراري  اإلسرالمي  رن الةيرا  المدرسري   وكانرع اإلذا ر  . بالمناه  المدرسر  العيمانير  واى

 .بأيديوم
,  فكانرع فرنسرا باإلضراف  إلرى مرا ددردم مرن وسراهل بريرانيرا فري  ميير  الداييرر  :وأما النصيريون في سوريا

وهرذه الراهفر  الرذين كرانوا قرد . در ى راهف  النصيريين الذين سمدوم العيويين ليخردير أمررهم لردى المسريمين  كانع
كران يعمرل ( سرييمان الميرد )وقرد كران را يرا ليبدرر وادخرذ رسروال اسرم  ( سرييمان المرشرد)ادخذوا من بينوم إلوا وهرو 

وكان المسدشار الفرنسري يسرجد لر  , شرقي الالذقي    (جوبا يرغال)وسييمان المرشد هذا من قري  , را يا ليجمال 
 !.وقد صن  ل  جيبابا في  مصابيأ كورباهي  دضيء فيسجد ل  األدباع . م  الساجدين ليحيد أدبا   غيا 

 
 أحوال بقية المسلمين في العالم اإلسالمي: 

ول المربرق الرذي يدضرور فحياد   ن الج, أما  ن المسيمين في بدي  العالم اإلسالمي فةد   نوم وال ةرج 
شررجعع الردول االسرردعماري  و يرى رأسرروا بريرانيرا الررررق الصروفي  المنةرفرر  الدري ال دفوررم , فير  غالبيرر  المسريمين 

قام  األضرة  . ألن  ابدالء من ا  , من اإلسالم إال العحل  السيبي  والصبر  يى اإلدسعمار  و الدمسأ بالدبور واى
و إشاال الشعب بعيد ميالد المشاي  وددويجوم ثم الد واع ةرول قبرورهم , لدبريكاع ورف  الراياع فوقوا من أجل ا

هداء الحهور  يى أنصابوم  .والةيف بأسماهوم واى
 .ودرسي  الوالء لبريرانيا, وحياد   يى هذا فدد ابدد ع نبواع جديد  وظيفدوا إلااء الجواد 

/ فرري قاديرران ( 5920)هررذا المدنبررىء ولررد سررن  و .  الداديرراني( ميرررحا غررالم أةمررد)أبرررحع  : ففااي الهنااد -1
( برراهين أةمدير )أ ين ةرم  الجوراد ضرد اإلنجييرح فري كدابر  ( 5992)وفي سن  .. وأصيب في شباب  بالوسديريا

. 
, فردأ اإلسرالم دوضريأ مررام)ثر  كدرب وأصردر ثال( 5945)أ يرن دشربو  بالمسريأ سرن  : وفي المرةير  الثانير 

 (.إحال  أوهام
 . لمسيأ المو ودأن  ا: وقال
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 . وقد اد ى أن ا  جم  جمي  األنبياء في شخص , 5400وفي المرةي  الثالث  أ ين أن  نبي سن  
 ( !!.غالم اةمد أفضل من بعض أولي العحم من الرسل (: )أةد الد ا  الداديانيين ) قال بشير مةمود 

: خييف  ميرحا غالم اةمد في رسرالد  ) أةمد  يدول مةمود. ولدد دبع  الكثيرون ليبايعوه  يى الوالء لبريرانيا
 ( :5415هدي  لسمو األمير وييح نجل جورج الخامس سن  ) 

ن مررنو   –إن شراء ا   –أنرا أرةرب برك وأؤكرد لررك أن الجما ر  األةمدير  وفير  لبريرانيررا وسردبدى وفير  )   واى
 ( .البيع  فيوا هذه الجما   منذ دأسيسوا أن دري  الةكوم  الداهم  بريرانيا وهذا شرر 

لدرد قضريع  مرري فري دأييرد الةكومر  اإلنجييحير  و : ) لميررحا غرالم أةمرد ( دريراق الديروب ) جاء في كدراب 
وألفع في من  الجواد ووجوب را   أولي األمر اإلنجييح من الكدب والنشراع ما لو جم  لمأل خمسين , نصردوا
 ( .  ومصر والشام وكابل وقد نشرع جمي  هذه الكدب في البالد العربي. خحان  

 :البابية والبهائية في إيران  -2
و البابيررر  . وهرررذا ديرررن يخرررر ر دررر  بريرانيرررا وةرصرررع  يرررى نشرررره روسررريا مرررن أجرررل دمييررر  العديرررد  اإلسرررالمي 

أنا مدين  ) ديدب بالباب واشدق اسم  من الةدي  الموضوع ( ميرحا  يي مةمد الشيراحي ) مؤسسوا شيعي يد ى 
 .دين البواهي  ( البواء ) ثم أسس ديميذه , ثم اد ى أن  المظور   , واد ى النبو  أوال ( . ابوا العيم و يي ب

ثرم أ ردم . وأ ينرع البابير  نسر  الشرريع  اإلسرالمي  بالبابير  ,  دد البواهي  مرؤدمر بدشرع  5929وفي سن   
 ( .في نواةي إيران ) ودفرقع جما د  إلى فرق , البواء 

وقرد كران قسرم مرن ... ننب  إلى أن النوا  األولى ألدباع الباب كان لييوود فيوا  ردد كبيرر مرنوم وال يفودنا أن 
 .أ مال السفار  الروسي  في روران منةصرا في دويه  األلواح و دنظيم أ مال البابي  

اد ررى  ثررم اد ررى النبرو  ثررم, األول اد ررى فيرر  أنر   يسررى  ييرر  السرالم , وقرد مرررع د رو  البورراء بثالثرر  أرروار
 ...األلوهي 
  
 مدرسة مد الجسور نحو الغرب: 

لدد اشرنا أكثر من مر  إلى أن الارب يثرر أن ال يسردعمل الدرو  إال فري ةراالع الضررور  الدصروى ألنر  أدرك 
 .  والبةري أن بإمكان  أن يصن  من خالل رباهب  من أبناء البيد أضعاف ما دةدد  جنده وأساريي  الجوي

أن مرن أفضرل الرررق لضررب جرذورهم فري أرض المسريمين هرو إقامر  مردارس  –بالرذاع  -ولدد رأى اإلنكييح
حالرر  الفواصررل وددريررب الشررد  بررين اإليمرران  ددرروم بررردم الوررو  بررين الارررب المشرررك والشرررق المسرريم بدمييرر  الةررواجح واى

ومررن هررذه . (5) ينالناصرر  والكفررر الصررريأ بديبرريس األمررور واخرردالر الشرراراع وهرردم الفرروارق بررين المسرريمين والكررافر 
 :المدارس 

 .مدرس  مةمد  بده في مصر
                                                 

, و ن رريق أخذ الريب  المدفوقين دراسيا . والمؤسساع العيمي  والبةثي  العالي  , دداح المراكح الثدافي   ن رريق اف, اآلن ددوم أمريكا بنفس البرنام   (5)
ودصرح أمريكا . يكا وأبناء األغنياء والشخصياع السياسي  واالجدما ي  في بعثاع دراسي  إلى أمريكا لاسل  دولوم واى اددوم بعدول وثداف  ودبعي  روةي  ألمر 

 !  وسيكونون ح ماء بالدهم في المسددبل , أن هؤالء الخريجين سيدسيمون موم  إدار  بالدهم في كل المجاالع , برام  ديك البعثاع في د ايدوا ل
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 ( .في الوند . ) و يى رريدد  وةيد الدين خان , مدرس  أةمد خان 

 : مدرسة محمد لبده في مصر 
يخديف المفسرون ألةدا  الداري  ةول شخصي  مةمد  بده وفي دةييل مواقف  السياسي  وصيد  براالةدالل 

 :(4)البريراني 
وأن  بذل وسع  فري إصرالح , لي في  و يرى في  المصيأ الذي أيدظ مصر من سبادوا العميق فمنوم من ياا

وأن  كان ال يسدري  مواجو  بريرانيا فاضرر إلى موادندوا من أجل ةماي  األوقاف اإلسالمي  والديرام , .األحهر 
 ..ومةمد البوي, ومن هؤالء ديميذه مةمد رضا . باإلصالح الجذري لألحهر و العيماء

وذلرك ألنر  مرد الجسرور , ومنوم من يرى أن  قام بدور كبير في خدم  بريرانيا أكثر من العيمانيين الصرةاء
واسردراع أن يدنر  الكثيرررين أنر  ال برد مرن الدعرراون , برين النفسري  المصرري  اإلسرالمي  والنفسرري  اإلنجييحير  الةاقرد  

 .م  بريرانيا

 .حهر الذي كفر مةمد  بده ومن أصةاب هذا الرأي الشي   ييش شي  األ

 :وموما يكن من أمر فوناك قضايا كبرى ال نسدري  إغفالوا في ةيا  مةمد  بده

دخولرر  الماسرروني  وهررذا أثبدررر  لرر  ةدررى ديميررذه وأثبرررع ةصررول   يررى أوسررم  فررري الماسرروني  مررن الميةرررق  -5
 .الثدافي األمريكي في المةفل الماسوني اليبناني

ومكاندرر  الرفيعرر  لرردي اإلنكييررح ودرردخيوم لد مرر  فرري كررل .. الخررديوي  برراسوقوفرر  بجانررب كرومررر ضررد   -4
 .كما خصوه بمنصب اإلفداء في مصر وةصروه في . ميم  ب 
وقد ةفظع صور لمةمد  بده يخالر فيوا . كان مةمد  بده من رواد صالون األمير  ناحلي كما أسيفنا  -1

 .مانبعض نساء اإلفرن  وغيرهن من خييعاع مصر في ذلك الح 
 :كان كرومر يدول ليخديوي  باس  -2

ف ن الشيخ محمد لبده يكون هو المفتي , إسمح لي أن أ ول أنه مادام لبري انيا العظمم نفوذ في مصر) 
 (.حتم يموت

 (:مصر الةديث ) وقد جاء في كداب كرومر  
أحماد خاان فاي إن محمد لبده كان مةسسا لمدرسة حديةة  ريبة الشابه مان تلاك التاي أسساها السايد )  

 (.الهند مةسس جامعة لليكر  
 ( : أين يدج  اإلسالم: ) في كداب  ( هاميدون جب) يدول المسدشرق اإلنكييحي 

ومن ناحية أخر  نجد أن الشيخ محمد لبده  د صنب جسرا فوق الهو  التي تفصل التعليم التقليدي الجاا ) 
 ( .لشرق والغرب لن التعليم المصري الخاضب لمذهب العقليين الذي غ ا ا

ال أشك أن دفسير مةمد  بده ليدررين والرذي ندير  ديميرذه مةمرد رضرا يردل  يرى الوحيمر  الروةير  أمرام ضرار 
وفسررر , ةيرر  أول المالهكرر  بررالدوى الربيعيرر  . الارررب الجرراثم  يررى صرردور المسرريمين واسرردةياء مررن المسدشرررقين 

                                                 
) ان  ونةن مدفدون م  شي  األحهر في حم. وال ريب  ندنا أن مةمد  بده كان ماسونيا  ميال لبريرانيا مرددا ميةدا في دين ا  , أما نةن فال نخديف  (4)

 .المخدو ين ب  ,ينالمخيصوسامأ الريبين المافيين  -قادي  ا   -ةي  كفره  ينا وبين وجوه ردد  , رةم  ا  ( الشي   ييش
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و الريرررر األبابيرررل بمخيوقرررراع مرررن جررررنس , وبرررراع وأول الجرررن بالميكر , سرررجودهم آلدم بدسرررخير قرررروى األرض لررر  
 ..!والةجار  مع سجيل بالجراثيم , البعوض والذباب 

 : فأين كان مةمد  بده من قول  دعالى 
ْْ أَْولَِيناَ  ُثنمَّ ّ )  ِ ِمن ِْ وَّ ْْ ُدو اُر َوَما لَُكْم ِمن ُكُم الزَّ َْ َنلَُموا َفَتَمسَّ َوّ َتْرَكُزوا إِلَى الَِّذي

َْ ُتْزَ رُ   . (551:هود) ( و
 :مدرسة أحمد خان بهادور في الهند 

أةمرد برن  رفران ) لدد أقيق بريرانيا وجود  يماء صادقين مجاهدين في شب  لدار  الوندير  مرن أمثرال الشري  
. الذي ألوب شعي  الةماس والجوراد فري نفروس المرؤمنين فري الربر  األول مرن الدررن الداسر   شرر( 5924)الشويد

 : ى دربي  صناه  ديني  دمسأ من األذهان فكر  الجواد فاخدرع دعددا من المدارس مثل ولذلك لجأع إل
 .وقدمع ميرحا غالم أةمد  يى أن  نبي ينس  الجواد , الدادياني  

 .العيماني الذي نادى بإلااء الجواد أيضا. أةمد خان 

. 5911الجنراهي  ا فري الةكرمثم  مل في خدم  بريرانيا أمين, في دهيي5951وقد ولد أةمد خان هذا سن  
وخيرم كثيررا مرن البريررانيين , وقف أةمد خان ضد الثور  اإلسرالمي  , 5911ولدى قيام المسيمين بالجواد سن  

وألرررف كدابرررا  رررن أسرررباب الثرررور  أنةرررى فيررر  بالالهمررر   يرررى , ودفررر  مبيارررا ضرررخما مرررن مالررر  إلندررراذهم , مرررن الددرررل 
 .المسيمين الجوي  

. فرري  ييكررر  ( الكييرر  الشرررقي  اإلنجييحيرر  ) أنشررأ  5911وفرري سرن  . سررام نجمرر  الونررد وقرد منةدرر  بريرانيررا و 
 .  5949وهيك سن  ( . الجامع  اإلسالمي  ) واسموا اآلن 

 :ومن أهم مةاوالع أةمد خان 
 (.اليوودي  , النصراني  , اإلسالم ) إنشاء دين جديد دنصور في  األديان الثالث  

 .أسماه دبيان الكالم 5914وكدب في هذا كدابا سن  , جيلمةاول  إثباع صة  األنا

 -والعيراذ برا  - يعددردون باإللر وقرال أن جمير  األنبيراء كرانوا ربيعيرين ال, نادى بالمذهب الربيعي الردهري 
 .ولدب نفس  بالربيعي

 .إلااء فريض  الجواد  .ح م أنم النبواع دكدسب بالرياض  الروةي  

 :ي دلهي بالهند مدرسة وحيد الدين خان ف

 :وكان من أفكاره الدي جاءع في كدب  . وقد أشد وةيد خان بسيف  أةمد خان 
 .الد و  إلى إنشاء مركح  المي  صري بشرر أن يبدعد  ن السياس  بكل شكل  -5
 .درك الدنيا ألهيوا ودذكير الناس بالموع فدر  -4
 .ى اإلسدكان  والذل والصبر والد و  إل, إلااء الجواد والد و  لدرك مواجو  الارب -1
 .أن األنبياء بعثوا ليمؤمنين الفاسدين  -2

 

 :1832يكتب لن العالم اتسالمي سنة ( جب) المستشرق اتنكلي ي 
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نجررررأ اليوررررود وةيفرررراؤهم الاررررربيين فرررري مجرررراالع شرررردى فرررري العررررالم , خررررالل الثيرررر  األول مررررن الدرررررن العشرررررين
 ..اإلسالمي

وقد , فةرموها ودداسموا ممديكادوا , وحجوا بدركيا في الةرب العالمي  األولى, فدد أسدروا الخالف  العثماني  
, وقرف الح مراء العرررب بسرذاجدوم إلرى جانررب الةيفراء واإلنجييرح خاصرر  ضرد إخروانوم المسرريمين األدرراك العثمررانيين

ر إليوررا الدرررين ولمررن الةدرراهق الدرري سرربق أن أشررا!ظنرا مررنوم أنوررم سررف يسررا دوهم  يررى قيررام مميكرر   ربيرر  مسررددي  
الرذي ردرب الثرور  العربير  الكبررى ضرد العثمرانيين ( رجرل اإلسردخباراع البريرراني) يدرول لرورنس ! كانع غير ذلك 

كنرع أ يرم أننرا : ) يدرول. ن والي مك  والةجاح ينذاك لمسا د  بريرانيا الدي أغدقع الو ود الكاذب  ليشريف ةسي
ولرو كنرع ناصرةا شرريفا ليعررب لنصرةدوم برالعود  إلرى , أوراقرا ميدر إذا كسبنا الةرب فإن  وودنا ليعرب سدصبأ 

وكرررران البريرررررانيون , لدررررد كرررران قرررراد  الةركرررر  العربيرررر  يفومررررون السياسرررر  الخارجيرررر  فومررررا  شرررراهريا برررردويا, بيررررودوم 
وكران لورم , والفرنسيون يدومون بمناوراع جريهر  ا دمرادا  يرى سرذاج  العررب وضرعفوم وبسرار  قيروبوم ودفكيررهم 

ألن جمي  , إنني أكثر ما أكون فخرا أن الدم اإلنكييحي لم يسفك في المعارك الثالثين الدي خضناها . د  بالعدو ث
 (.. األقرار الخاضع  لنا لم دكن دساوي في نظري موع إنكييحي واةد

 (! لدد قدم لورنس خدماع جييي  لييوود: ) لدد قال ويحمن بعد ذلك 
وأفسررد النسرراء وةرررم , فأفسررد الناشرره  , م ينفرر  الررم فرري أوصررال هررذه األمرر  ثررم برردأ الارررب  ررن رريررق الدعيرري 

ونشرررر الفسررروق  برررر المسررررح .. وأدخرررل أنديررر  الماسرررون و الرودررراري فررري نخبررر  المجدمعررراع , المكونررراع األسرررري  
 ..والسينما ووساهل اإل الم 

 :في كداب  وجو  العالم اإلسالمي  المستشرق اتنكلي ي جبيدول 
  :(1)( عليمالت) ن   ]

لقاد كاان التركيا   وياا تنشااء ال بقاة التاي , إن  هذا هو السبيل الوحيد لفرنجة بالد المسلمين وتغريبها 
وحينئاذ يمكان الجاالء لان أراضايها وتساليمها  ماام السال ة , تأخذ نهائيا بوجهة نظر ال سل ان للادين لليهاا 

 .[ !فيها النها امتداد لفكر المحتل 
 

 : ويدول 
الماادارس والمعاهااد ال تكفااي فليساات إال الخ ااو  االولاام ويجااب صاارا االهتمااام إلاام خلااق رأي لااام إن ]  

و ماااديرو , فهااي أ اااو  االدوات االوربياااة وألظمهااا نفاااوذا فاااي العااالم اتساااالمي , بااللتماااد للااام الصاااحافة 
 .[ !الصحا القومية معظمهم من التقدميين والصحا تتمي  بن لة للمانية غالبة كما ير  

 : ويضيف بأن الدعييم والصةاف  قد درك المسيمين ال دينيين إلى ةد بعيد 
 .[ إن العالم اتسالمي سيصبح خالل فتر   صير  ال دينيا في كل مظاهر حياته] 

                                                 
ليوم إل اد  ودذكر اإللةاح واإلجبار الذي دمارس  أمريكا ا.   ولتصريحهم بال خفاء لن أهدافهم من وراء ذلك, اندب  الهدمام اإلسدعمار األوربي بالدعييم  (5)

(  ت وير مناهج التعليم: ) و دد الةكوماع العربي  واإلسالمي  بضار من أمريكا  شراع المؤدمراع دةع الشعار الخادع .مس  ما مس  من مناه  الدعييم 
. 
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 : ويبدي جب دخوف  من ناةيدين 
 .المعاهد الدينية  -1
نفجارا مفاجها قبل أن ودنفجر ا, الدي يرى أنوا ددرور بسر   مذهي  مدهش  :  الحركات اتسالمية -2

 . يدبين المراقبون من إمارادوا ما يد وهم إلى الريب  في أمرها 

 .[ !إن الحركات اتسالمية ال ينقصها إال ال لامة وظهور صالو الدين ]   :و يدول

 
  (0) 0399يصف المسلمين الذين  يريدهم الغرب سنة ( زويمر ) زعيم المبشرين: 

 

 :5411ن في مؤدمر الددس سن  يدول حويمر مخاربا المبشري
 

وبالتاالي ال صالة ترب اه بااالخالق التاي , إن مهمتكم هاي إخاراج المسالم مان اتساالم ليصابح مخلو اا ال صالة لاه بااهلل ** .. ] 
هااذا مااا  مااتم بااه خااالل . وبااذلك تكونااون أنااتم  ليعااة الفااتح االسااتعماري فااي الممالااك اتسااالمية, تعتمااد لليهااا االماام فااي حياتهااا 

 .لوام المئة السابقة خير  يام اال
لقد  ضينا في هذه الحقبة من الدهر منذ الةلس االخير من القرن التاسب لشر إلم يومنا هاذا للام جمياب بارامج التعلايم فاي ** 

ا تلاك التاي تهايمن لليها, ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير والكناائس والجمعياات والمادارس المسايحية , الممالك اتسالمية 
 .الدول االوربية واالمريكية 

 .أنتم ألددتم بوسائلكم جميب العقول في الممالك اتسالمية إلم  بول السير في ال ريق الذي مهدتم له كل تمهيد ** 
 وأخرجتم المسلم من اتسالم ولام تادخلوه فاي, وال يريد أن يعرفها , إنكم ألددتم شبابا في ديار اتسالم ال يعرا الصلة باهلل ** 

وال يصارا , ويحاب الراحاة والكسال , ال يهاتم للعظاائم , وبالتالي جاء النشء اتسالمي  بقا لماا أراد لاه اتساتعمار . المسيحية 
ن تبوأ أسمم المراك  ففي سبيل الشهوات  يجود بأغلم ما يملاك , ف ذا جمب المال فللشهوات , همه في الدنيا إال في الشهوات  وا 

! ]. 
 :ويدول حويمر 

ةام تااريخ , أخرجات منهاا القارآن , م للم برامج التعلايم فاي المادارس االبتدائياة 1332السياسة االستعمارية لما  ضت منذ إن] 
ال تةمن , مادية االغرا , ناشئة مض ربة . وال هي يهودية , وال هي مسيحية , وبذلك أخرجت ناشئة ال هي مسلمة , اتسالم 

 . أها[ ! وال للو ن حرمة , ال للكرامة و , فال للدين , بعقيد  وال تعرا حقا 
 
ولكنرر  . الجيررل خررالل الدرررن الداسرر   شررر والثيرر  األول الدرررن العشرررين وصررفا دقيدررا  ( ويماار) لدررد وصررف 

 .الذي رأى أن الشرق المسيم سيصبأ  يمانيا  ن قريب ,   (جب)ولم يصدق ظن , خاب فأل  فيما بعد 
ثرررم , فدرررد نوضرررع الصرررةو  اإلسرررالمي  بمدارسررروا المخديفررر  .) د لورررم بالمرصرررا - رررح وجرررل  –لدرررد كررران ا   

 (. و ادع األم  ديدمس الخالم في رريق الدرين , أفرحع الصةو  الجوادي  
  ُْ ِ َفَسننُيْزفِقُوَزَها ُثننمَّ َتُكننو ْْ َسننبِيِل وَّ وا َعنن َْ أَْمننَوالَُهْم لَِيُ نندن َْ َكَفننُروا ُيْزفِقُننو َّْ الَّننِذي إِ

َْ َعلَْيِهْم َحسْ  ُرو ََ َم ُيْح َْ َكَفُروا إِلَى َجَهزَّ َْ َوالَِّذي  (5) أها [.   (11:ألنفال)   َرة  ُثمَّ ُيْغلَُبو
                                                 

اليوم إال . م المدصوينين الجدد األمريكيين والرو , أن  لم يدبدل أي شيء في برنام  اإلسدعمار بين الروم الصييبيين األوربيين :  وستفهم..وتمعن ..إ رأ  (5)
 .وألنوم قحم بال داري  وال ةضار  .ألن  يسدعجل النديج  .. الحمق والجهل والب ش: وثالثيد  ,  خصائش الكاوبوي االمريكيما أشرنا إلي  من 

 . (414 -5/409ج -الذخاهر العظام ) (5)
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    [الدعوة القومية واألسباب الحقيقية التي كانت وراءها: 

ةرالل رابرر  جديرد  مكانر  بعرد فشرل  : السبب الرئيساي هرو مةاولر  الاررب اسردعاد اإلسرالم كرابرر  وةيرد  واى
وذلرك ليسرول لياررب دثبيرع , فأراد أن يسدعمل أسيوب الفكرر واليسران بردل السرنان , ي الةروب الصييبي  الارب ف

 .خاص  بعد ةمي  نابييون  يى مصر, أقدام  في بالدنا 
براهيم باشا إلى  مل إمبراروري  قومي   ربي    .رموح مةمد  يي باشا واى

 .ارب ممديكادواالدخيم من دركيا المسيم  والدضاء  ييوا ةدى ير  ال

مةاول  النصارى الدخيم من دركيا ألنوا كانع دربق  يي  الجحي  وبعض الواجباع االسدثناهي  الدري ددابرل 
 .المسيمين دف  الحكا  والديام بالجندي  لةماي  الدول  اإلسالمي 

ا و ييررر  ورمعرررا مرررن المسررريةيين أن يدرررودوا المجدمعررراع الدررري يعيشرررون فيورررا ويوجوررروا دفدورررا ويصررربةوا سررراددو
 .أقواموا

 :الت ور التاريخي للفكر  القومية
وقررد اخدمرررع هررذه , دعدبررر ةميرر  نررابييون الندررر  األولررى فرري بدايرر  دةويررل العرررب مررن اإلسررالم إلررى الدوميرر  

 .واقدن  الارب بوذه الفكر ( ا  أكبر)الفكر  في ذهن نابييون  يى أثر المداوم  الدي ةركوا األحهر بنداء 
ال  –وكران مةمرد  يري ضرابرا ألبانيرا , مرن مصرر وجراء مةمرد  يري باشرا ( 5402)ون سرن  وخرج الفرنسي

وكران مةمرد  يري يديمرا رموةرا , يعرف العربي  جاء م  الةمي  الدري أرسريوا الخييفر  إلرى مصرر لمداومر  نرابييون 
فدضي  يى , رها فأراد أن يةضر مصر ويرو , فكان مصابا بعدد  الندم بسبب أميد  , ولكن  كان أميا , ذكيا 

 .الممالك ونودي ب  ةاكما  يى مصر
 :محمد للي باشا والفرنسيون

ثرم اسرردددم (  Lion)فورو منرذ صرراره  يرى صرري  بفرنسري اسرم  ليررون , كران مةمرد  يرري معجبرا بالفرنسرريين 
  وقرد  نرى كيروع برأن يربر)فأشرار  يير  بفكرر  الدومير  , الربيب الفرنسي ليكون مسدشراره ( كيوع. )إلى مصر د

وبرردأ مةمررد  يرري يرسررل ( الرررالب فرري الرردارس العييررا الدرري كرران يررديرها  يررى الشررعوب الصررةيأ بالدوميرر  العربيرر 
ومن بين هؤالء رفا   الروراوي الذي أقام في , فرجعع البعثاع دةمل بذور الفكر  الدومي  , البعثاع إلى فرنسا 

 .فةمل فكر  الثور  الفرنسي  الدومي ( 5915 -5941)باريس 
 :راهيم باشا في بالد الشاماب

وقررد حيررن لرر  هررذا األمررر , كرران مةمررد  يرري باشررا يرمرر  فرري امبرروريرر   ربيرر  دنفصررل  ررن الةكررم العثمرراني 
ومكر  ةكرم إبرراهيم فري برالد الشرام سرب  , فأرسل ابن  إبرراهيم باشرا واةدرل الشرام كيورا ( الفرنسيون بالذاع)الارب 
ع أثررر  ميررق فرري داييررر مجرررى األةرردا  فرري الشررام ولمررد  قرررن وقررد كرران لوررذه السررنوا( 5920 -5911)سررنواع 

 .ونيف
 :فماذا صنب إبراهيم باشا في الشام
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ألاى األةكام اإلسالمي  المربع   يى النصارى في الشام ونادى بمساوادوم بالمسريمين وكرذلك فعرل أبروه فري 
 .مصر

اهمرررا مرررن السرررفراء والسررراهةين وأمرررا أبررروه فررري مصرررر فكررران جيسررراؤه د, شرررج  الجمعيررراع الدبشررريري  ومدارسررروا 
 .وكان نديج  هذا الدشجي  ليمبشرين في الشام, والمبشرين 

 :(1)وكان من بين رجاالتها ( االمريكية) دوم البعةات البروتستنتية  - أ
فندرل المربعر  الدري كانرع ليبعثر  ( 5911 -5912)الذي مكر  يعمرل داهبرا لينصرراني  مرن . (سأيلي سمي) 

هررو   وأقررام سررمي, أع دربرر  بالعربيرر  وهرري أول مربعرر  مررن نو وررا فرري بررالد الشررام مررن مالررر  إلررى بيررروع وبررد
 .وحوجد  في بيروع مدرس  ليبناع وهي أول مدرس  في بالد الشام من هذا النوع

ربمررا )سررن  فرري بررالد الشررام  11جرراء ربيبررا مرر  البعثرر  األمريكيرر  وبدرري يعمررل  (كورنيليااوس فاناادك)الرردكدور 
 . الفردي  األجنبي  قيم  وأكثرها أثرا في الدرور الثدافي في البالد كانع جووده أكبر الجوود

وفرري مربعدورررا مررر  ,  مرررل مرر  البعثررر  األمريكيررر  , لبنرراني نصرررراني ( 5915-5900: ) ناصرريف اليررراحجي 
جمعير  )وكران ابنر  إبرراهيم هرو أول مرن أسرس , و قام هو وابن  إبراهيم اليراحجي بدرجمر  الدرورا  , وفانديك   سمي
 .ذاع الراب  الدومي ( روع السري بي

بررراهيم هررذا كرران نصرررانيا ماسررو نيرر مرراع فرري مصررر ونعدرر  المةافررل , ( 5401-5921) رراش مررا بررين ,   اواى
 .وهو صاةب الدصيد  الدي دنادي بالثور   يى األدراك, الماسوني  فيوا 

 
 دنبورررررررررررررروا واسرررررررررررررردفيدوا أيوررررررررررررررا العرررررررررررررررب  
 أقرررررررررداركم فررررررررري  يرررررررررون الدررررررررررك ناحلررررررررر 

 سررررررررررررررريف مأربنرررررررررررررررالنريررررررررررررررربن بةرررررررررررررررد ال
 

 لدررد رمررا السرريل ةدررى غاصررع الركررب   
 ةدكررررررررم بررررررررين أيرررررررردي الدرررررررررك مندوررررررررب   
 فيرررررررررن يخيرررررررررب لنرررررررررا فررررررررري جنبررررررررر  أرب  

 

 

                                                 
ةدى جاءدوم الفرص  وجاء . ةي  لم يدمكنوا لدو  بريرانيا وفرنسا وغيرها من دول اإلسدعمار ينذاك ,   الةظ قدم المةاوالع األمريكي  ليدسيل ليمنرد  (5)

 .مدع أن يةصدوا ما حرع أجدادهم المبشرون البرودسدانع من النصارى المدوودين 
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, وهرو لبنراني كران يعمرل مدرجمرا فري الدنصريي  األمريكير  فري بيرروع , ( 5991-5954: )بررس البسداني
فر  المبشررون مدرسرا فري مدرسر  وظ. و فانردك   غير دين  مرن مراروني إلرى برودسردندي بسربب صرداقد  مر  سرمي

ومخدصرره ( مةرير المةرير)أصردر قراموس , واسردارق فري الدرجمر   شرر سرنواع   درجم الدورا  م  سرمي,  بي  
 (.داهر  المعارف ليبسداني)و ( قرر المةير)

يرد و إلرى ( نفيرر سروري ) مجير   اسرموا ( برين النصرارى والردروح فري لبنران( ) 5910)أصدر فري فردن  رام 
وأصردر  رام . كان يردرس هرو و ناصريف اليراحجي فيورا ( المدرس  الورني ( )5911)أسس  ام , الدومي   الوةد 

(. ةررب الررورن مررن اإليمرران)شررعارها  -, صررةيف  نصررف شرروري  سياسرري  وأدبيرر  ( الجنرران)مجيرر  اسررموا ( 5910)
 (.الجنين )و ( الجن )وأصدر صةيفدي 

فيدرد قرام دالميرذهم بالدنظيمراع الدومير  , لفكرر  الدومير  العربير   ويعدبر اليراحجي والبسرداني مرن الررواد األواهرل
الدرري يدررع أكيوررا فيمررا بعررد وأثمرررع هررذا اإلقصرراء لرردين ا   ررن الةيررا  ودربيرر  الرررواد الررذين يعدبرررون الدوميرر  مررثيوم 

 .األ يى الذي دددم ل  الدوانين والدضةياع
اني أنوا قامع بإنشاء أكبر معورد لةضران  الفكرر الدرومي من ثمار البعث  األمريكي   دا إبراح الياحجي والبسد

 :وهو
 (:1366)الجامعة االمريكية في بيروت 
راهرب أمريكري ( دانيرال بيرس) وكران أول رهريس لورا هرو , ( الكيي  السوري  اإلنجييي )وكان اسموا في البداي  
وأثر الجامع  , ( بيس دهوا ر )ابن   وخيف ( 5404)وبدي رهيسا ليجامع  ةدى  ام , يةمل الدكدوراه في الالهوع 

ولدد خرجع الجامع  أجياال من قاد  برالد الشرام  يرى . األمريكي  في المنرد  ال يواحي  أي أثر في الفكر  الدومي  
جورج )الذي نخرج  يى يدي  ( قسرنرين حريق)ومن أسادذدوا المعروفين بر اي  الفكر الدومي . مدى قرن ونيف 

 (.ةبش
وأسسررع مدرسرر  يوسررف الدرري ( 5921)ةجريرر    وقررد قامررع بإنشرراء مربعرر, اليسررو ي   –وليكيرر  البعثرر  الكاث

 . رفع فيما بعد بالجامع  اليوسعي 

 .في لبنان(  ين رور ) افددةوا  كيي  : اليعاحريون  –ج 
 :الجمعيات القومية -

 :فكر الدومي وأهمواومن األ مال الدي قامع بوا البعثاع الدبشيري  إنشاء الجمعياع الدي دنادي بال
 (:135)جمعية اآلداب والفنون لام  -1

و لررم , و فانرردك  و البسررداني  و ناصرريف اليرراحجي    أسسرردوا البعثرر  الدبشرريري  األمريكيرر  و يررى رأسرروا سررمي
ولم يكن فيوم , يمض  ييوا  امان ةدى بي  أ ضاؤها خمسين  ضوا أكثرهم من النصارى السوريين في بيروع 

 .وبديع الجمعي  خمس سنواع, حي مسيم واةد وال در 
 ( :1351)الجمعية الشر ية لام  -2

 .رأسسوا اليسو يون وكان يشرف  ييوا األب  دبر ون
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 (:1355)الجمعية العلمية السورية لام  -3
اشدرك فيوا باإلضاف  إلى مؤسسيوا من أدباع البعثر  األمريكير  بعرض , بي  أ ضاؤها ماه  وخمسين  ضوا 

 (.5919)الع ا دراف الةكوم  بوا  ام ون, المسيمين والدروح 
كان أول صوع ظور لةرك  العرب الدومي  هو صوع إبراهيم الياحجي أةد أ ضاء الجمعي  فألدى قصريد   )

 (.ادخذع  صور  النشيد الدومي 
 (:1355)جمعية ببيروت السورية لام  -4

أي قبرل ارددراء ( 5911)ام يرج  أول جود منظم في ةرك  العررب الدومير  إلرى العر) يدول جورج انرونيوس 
الجامعرر   – برد الةميرد العرررش بسرندين ةرين ألررف خمسر  شرربان مرن الرذين درسرروا فري الكيير  البرودسرردندي  السروري  

ولكررنوم أدركرروا قيمرر  انضررمام المسرريمين والرردروح , ببيررروع جمعيرر  سررري  وكررانوا جميعررا مررن النصررارى  –األمريكيرر  
, عيرر  نةررو اثنررين و شرررين شخصررا يندمررون إلررى مخديررف الرواهررف الدينيرر  فاسرردرا وا أن يضررموا إلررى الجم, إلرريوم 

وكانررع الماسروني  قرد دخيررع قبرل ذلررك برالد الشررام  يرى صرروردوا , ويمثيرون الصرفو  المخدررار  والمسردنير  فرري الربالد 
 فاسررردراع مؤسسرررو الجمعيررر  السرررري   رررن رريرررق أةرررد حمالهورررم أن يسررردمييوا إلررريوم المةفرررل, الدررري  رفدورررا أوروبرررا 

 (الماسوني الذي كان قد أنش  منذ  ود قريب ويشركوه في أ مالوم 
- :من هذا ندرك

 .أن بداي  العمل الدومي المنظم كان في بالد الشام  ن رريق النصارى
 .أن هؤالء النصارى من دالميذ البسداني و الياحجي أو من مةبيوم وكانوا ثمر  جوود البعث  األمريكي  

 .اهيم الياحجي صاةب شعار الجمعي  إن من بين المؤسسين إبر 

                                                                                       لنريبن بةد السيف مأربنا      فين يخيب لنا في جنب  أرب                                                                        
وهؤالء الثالث  , من مؤسسيوا ( شاهين مكاريوس ) وصوره  ( نصراني لبناني) ارس نمر باشا وكذلك كان ف

 .من كبار الماسونيين المعروفين
وهرري نفررس األيررادي الدرري كانررع , هرري الدرري دبنررع فكررر  الدوميرر  العربيرر   –اليووديرر   -فاأليررادي الماسرروني   

بناها يوود الدونمر  فري سرالونيك ودعدرد اجدما رادوم  فري بيروع الدي يد( الدومي  الروراني  ) دةرك في الوقع ذاد  
 .اليوود اإليراليين

, إليرراس ةبررالين مررن بيررد  ذوق مكايررل وأن الررذي أوةررى بفكررر  دأسرريس جمعيرر  بيررروع السررري  هررو رجررل يسررمى
ين وكان أسداذا ليا  الفرنسي  يدرسوا فري الجامعر  األمريكير  لررالب صرف فريوم اليراحجي ويعدروب صرروف وشراه

 (.وكان األسداذ معجبا بالثور  الفرنسي , مكاريوس 
فدررد , وراء دشرركيل الجمعيرر   –ح رريم الماسرروني  وكرران يكنررى بررأبي األةرررار  –وقررد كرران يشررك أن مرردةع باشررا 

 ( :5990)جاء في برقي  أرسيوا الدنصل البريراني في ةحيران  ام 
وكرران مرردةع ينررذاك ( هررو منشررؤها  ظورررع فرري بيررروع منشرروراع دةررض  يررى الثررور  يشررك فرري أن مرردةع) 

 .واليا  يى الشام
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وكران أهرم منشروراع الجمعير  , ولكن ةحم السيران  بد الةميرد ومدابعدر  ليجمعير  ومنشرورادوا جمرد نشراروا 
 .وةدد مرالبوم بأرب  ندار 5990ديسمبر  15هو المنشور الثال  الذي صدر في 
 .منأ سوريا م  لبنان االسددالل 

 .ي  لا  رسمي اال دراف بالعرب

 .رف  الرقاب   ن ةري  الدعييم

 . دم إرسال أبناء العرب ليةرب م  األدراك خارج بالدهم

 :هجر  دلا  القومية إلم القاهر  
انددررل أولهررك الررد ا  األواهررل ليدوميرر  إلررى , نديجرر  مكافةرر  السرريران  بررد الةميررد ليجمعيرراع السررري  الدوميرر  

فوراجرع العراهالع النصرراني  إلرى الدراهر  لدبر  مرن هنراك األفكرار . لبريرراني الداهر  ةي  يجثم كرومر المعدمد ا
 :وكان من أبرح ديك األسماء الدي اسددرع في الداهر  . ولدنريق منوا لمةارب  دركيا, العيماني  والد و  الدومي  

وهمررا  ومجيرر  المددرررف الشرروري , صرراةب جريررد  المدرررم اليوميرر  , فررارس نمررر وصرروره شرراهين مكرراريوس 
 .ماسونيان 

 .سييم ددال الذي أسس جريد  األهرام اليومي  الدي ماحالع إلى يومنا هذا 

 . صاةب دار الوالل ول  مؤلفاع كثير  : حيدان  يجو رج

وكان هذان النصرانيان يعمالن , ( مدير صةيف  الدجار  )وسييم نداش ( مدير صةيف  مصر) أديب اسةق 
 .وهو الذي أسس هادين الصةيفدين  ,بإدار  جمال الدين األفااني 

وسمع نفسروا فارمر  يوسرف , ودظاهرع باإلسالم , وقد جاءع من الشام و كانع نصراني  , روح اليوسف 
 ( .روح اليوسف) ولكنوا سمع صةيفدوا باسموا الدديم , 

مصرررر  ثرررم جررراء, مررراروني ا دنرررق المرررذهب البرودسرررداندي  يرررى يرررد البعثررر  األمريكيررر   -أةمرررد فرررارس الشررردياق
 . (5)أهر( .[ باي دونس)ثم أسيم  يى يد ( بالجو اه) وأصدر صةيف  

 
  (  [ جمال الدين األفغاني ) ( :عبد الرحمن الكواكبي )و ( محمد عبده )و 

في العالم كي  كد ا   نوال بد هنا أن أشير إلى ثالث  من الد ا  ممن كانوا يدحيون بحي العيماء وهم مشوورو 
 :وهم. وكانوا م  الوقع نفس  يواجمون دركيا ويسعون إلى هدم صرح الخالف ,   إلى الوةد  اإلسالمي

وقررد , وكرران ربيبرر  الخررام اسررم  هررارون يووديررا , وكرران يةدضررن كثيرررا مررن النصررارى واليوررود  :االفغاااني 
( مسررردر لنرررع)وكررران ينرررحل فررري لنررردن ضررريفا  يرررى , ( كنجررري يجرررو رجررر)ةضرررر مودررر  هرررو ونصرررراني يخرررر اسرررم  

و ندما ةاول الخييف  من  األفااني من الخروج من دركيا دوسرر لر  , ( مسددبل اإلسالم)اةب كداب البريراني ص
 .وكان األفااني رهيسا لمةفل الشرق الماسوني. السفير البريراني وخرج 

                                                 
 . (  332 -   358 / 1ج : العظام  الذخاهر ) (5)
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وصرررح بررأن الشرري   بررده سرريبدى مفديررا لمصررر مادامررع , فكرران صررديدا ةميمررا لكرومررر  :أمااا محمااد لبااده
أةمرد لرفري السريد : ومرن دالميرذه, وكان من رواد صالون  األميرر  نراحلي فاضرل , كان ماسونيا و , بريرانيا فيوا 

( صاةب كداب دةرير المررأ )وقاسم أمين , وسعد حغيول ( الجريد )العيماني الذي أ ين كفره البواح في صةيفد  
 .وهؤالء كان لوم أثر  ميق في مجرى األةدا  في مصر, 

. وكران جرل أصردقاؤه ودالميرذه مرن المسريمين واليورود والنصرارى(: 1813-1348)ولبد الرحمن الكواكبي 
ولر  كدراب يخرر اسرم  , ( أم الدررى)نادى بمبايعر  خييفر   ربري فري كدابر  , ( سبنيددبار)وكانع دروس  في مدوى 

 : د ا إلى المساوا  بين األديان لدةديق الدمسك الدومي , ( رباه  االسدبداد)
أال وهاي , دلونا تجتماب للام كلماة ساواء , ا الدنيا ونجعل االديان تحكم االخر  فق  دلونا ندبر حياتن) 

هااذه االماام أوروبااا وأمريكااا  ااد هااداها العلاام ل رائااق ) , (  فلنحيااا  لقاااء ألاا اء, فليحيااا الااو ن , فلتحيااا االمااة 
 ( . ن اتداريو االرتبا  السياسي دو, والوفاق الجنسي دون المذهبي , االتحاد الو ني دون الديني

فدد كانع يراؤهم قنرر   برع  ييوا العيماني  إلى اإلسرالم , كانع أفكارهم دمويدا ليعيماني  (5)هؤالء الثالث   
 .كما يدول البرع ةوراني

وأصرربةع نفرروس المسرريمين قابيرر  لددبررل األفكررار الرروارد  , وةرمرروا الةرراجح النفسرري بررين الكررافرين والمسرريمين 
 :يدول البرع ةوراني , و يى رأسوا الدومي  

ومن الحق أن الذي يقرأ لمحمد لبده في مناظراته مب رينان ومب فرو ان ون يحس أناه كاان يرياد أن )  
ولكن الذي حدس هو أن هاذا الساد , يقيم سدا في وجه االتجاه العلماني يحمي المجتمب اتسالمي من  وفانه 

 (. سالمي لتحتل الموا ب الواحد تلو اآلخر د أصبح  ن ر  للعلمانية لبرت لليه إلم العالم ات
 .ثم جاء دالميذ مةمد  بده ليعمدوا هذا الديار وليدودوا بعيمانديوم

 . مق الورني  اإلقييمي  ودح م الد و  إلى الداري  الفر وني: فمثال لرفي السيد
فر وني  يى الصرعيدين وسيم  كرومر وحار  المعارف لينادي باالدجاه الورني اإلقييمي ال: وجاء سعد حغيول
 .ويدول كرومر بأني سيمد  وحار  المعارف ألن  من دالميذ الشي   بده, السياسي واالجدما ي 
وينادي بخي  الةجاب , ليوضأ العمومياع ويفصل مجمل ما كان يد و إلي  الشي   بده : وجاء قاسم أمين

وقرد ارير   يرى مسرودد  , ال إ جاب الشي   برده ن( دةرير المرأ  ) ونحع الةياء من ةيا  المرأ  ةدى أن الكداب 
 .كما ذكر لرفي السيد وقاسم أمين( 5941)هو وديميذه لرفي في جنيف سن  

ألن قاسرم أمرين ال  يرم لورذه  –كمرا يظرن  –ولذا دعحى الفصرول الفدوير  فري الكدراب إلرى الشري  مةمرد  برده 
 .الدضايا

وكرذلك ال بررد , وهررو صرور لرفري السريد ( عصرورمجير  ال)ويرذكر فري هرذا المجرال إسررما يل مظورر صراةب 
وصررديدوم , صررديق لرفرري السرريد الةمرريم  –مررن اإلشررار  إلررى إصررب  مررن أصرراب  الدخريررب وهررو  بررد العحيررح فومرري 

                                                 
ومن المؤسف أننا درسنا في ( .المصري ) محمد لبده وديميذه  (االفغاني ) جمال الدين و الشيخين ,  (وري الس) لبد الرحمن الكواكبي : الثالث  هم  (5)

بل إني أدذكر أن  بده واألفااني كانا يعدبران من المدرس  , ... والتحرر, اتصالو والتنوير أنوم من رواد , أرفاال وشبابا : كل مراةل الدعييم في بالدنا 
 !فال ةول وال قو  إال با  ..ويرد ذكرهم بالثناء والدحيين , ناه  اإلخوان المسيمين والةرك  اإلسالمي  اإلصالةي  في م
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فاسددال لرفري السريد ( الشعر الجاهيي ) الثال  ر  ةسين الذي فصل من الجامع  بسبب كفره الصريأ في كداب 
 .اةدجاجا  يى فصل ر  ةسين من الجامع  المصري ( عارفوكان وحيرا  ليم) من الوحار  

هرررذه المجمو ررر  هررري الدررري  فرغرررع الشرررعب المصرررري مرررن اإلسرررالم لدةرررل مةيررر  أفكرررار جديرررد  مرررن الفر ونيررر  
وقررد دكرون الصررداق  برين هررؤالء وبرين الشرري   برده إن هرري إال مةاولر  لددريررب هررذه , والعيمانير  والورنيرر  الالدينير  

فرري كثيررر مررن الدوا ررد الشررر ي  الدرري  –مررن أجررل جررذبوم  –ولكنرر  لررم يسرردر  بعررد أن دسرراهل , الفهرر  مررن اإلسررالم 
وأفدى بكثير من الفداوى من أجل رف  الةواجح بين  وبرين كرومرر مرن , دةدد الوالي  والعداو  والصداق  والمدارع  

فري المرري  والررالق باإلضراف  إلرى وفدرواه , مثرل الفدروى الدرنسرفالي  , وبين  وبين هذه الفه  من جو  أخرى , جو  
 . دفسيرا يكاد يخرجوا  ن اليسان العربي ويياي مضمونوا بالكيي   ندفسير كثيرا من اآلياع الايبي  في الدري

 : المددم إلى الةكوم  البريراني   ن ةحب مةمد  بده ( 5401)جاء في ددرير كرومر سن  
خااوانهم فااي الاادين وهااةالء راغبااون فااي تر يااة مصااالح مااوا نيهم و )...  ولكاانهم غياار متااأةرين  باادلو  , ا 

التعااون ماب االوربياين ال معارضاتهم  –إن كنت فهمتاه حاق الفهام  –ويتضمن برنامجهم , الجامعة اتسالمية 
 (  في إدخال الحضار  الغربية إلم بالدهم

 :ويدول كرومر 
 .(Agnosticإني أشك كةيرا أن صديقي محمد لبده ما كان إال  إدريا )  

 :  –اإلنجييحي  –ويدول صديد  بينع 
لايس لاه مان الةقاة باتساالم أكةار  –بالرغم مان أناه المفتاي االلظام  –أخشم أن أ ول أن محمد لبده ) 

 (. مما لي من الةقة في الكاةوليكية
 : وأصدق كيم  في مةمد  بده وشيخ  كيم  الشي  مصرفى صبري شي  اإلسالم في الدول  العثماني  

 –لشيخ محمد لبده وصديقه أو شيخه جمال الدين أرادا أن يلعبا في اتساالم دور لاوةر وكلفان فلعل ا)  
نمااا ا تصاار , فااي المساايحية فلاام يتساان لهمااا االماار بتأساايس دياان حااديس للمساالمين  – ليمااي البروتسااتانت  وا 

 : –كذلك  – ويدول شي  اإلسالم مصرفى صبري(. سعيهما للم مسالد  اتلحاد المقنب بالنهو  والتجديد 
, أما النهضة اتصالحية المنسوبة إلم محمد لبده فخالصتها أنه  ل ع اال هر من جموده للام الادين ) 

وهااو الااذي أدخاال , ولاام يقاارب الالدينااين إلاام الاادين خ ااو  , فقاارب كةياارا ماان اال هااريين إلاام الالدينااين خ ااوات 
 اسام أماين للام تارويج  ا أناه هاو الاذي شاجبكم, الماسونية في اال هر بواس ة شيخه جمال الدين االفغاني 

  (5)( . مصر  السفور في

                                                 
 :يدكرر الدركيح  ييوا اليوم من قبل االسدعمار األمريكي   ومن أهم ذلك , الةظ الدركيح اإلنكييحي األوربي  يى أمور رهيسي   (5)
حال -  .  الةواجح النفسي  ووضوح األةكام الشر ي  في الفرق بين المؤمن والكافر دميي  مسأل  الوالء و البراء واى
 . اإلصرار  يى إفساد المرأ  كبواب  إلفساد األسر  والمجدم  واألم  بأسرها  -
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  الدعوة القومية بداية القرن العشرين : 

! وأما د ا  الدومي  العربي  فباإلضاف  إلى نصارى الشام في الداهر  الذين دولوا دوجي  الفكر في مصر كيوا 
وهرررو . نجيرررب  ررراحوري: السررروريين ومرررنوم فدرررد كررران يعمرررل هنررراك فررري المركرررح اآلخرررر فررري بررراريس بعرررض النصرررارى

وكرران هرردفوا الررذي أ يندرر  . فرري برراريس (  صررب  الررورن العربرري ) جمعيرر  ( 5402)نصررراني سرروري ألررف سررن  
, باليار  الفرنسري  ( يدظر  األمر  العربير  ) كدراب ( 5401)ونشر سرن  , دةرير الشام والعراق من السيرر  الدركي  

ةي  صدر العدد األول منوا فري أبريرل سرن  ( االسددالل العربي ) نسيين مجي  وأصدر باالشدراك م  الكداب الفر 
 (.5409)ودوقفع بعد إ الن دسدور سن  , ( 5401)

إن الدومير  ابدردأع بنجيرب  راحوري الرذي وضر  يمالر  : ) يدول سار  الةصري اةد كبار الكداب الدروميين 
وكانررع أ مرررال نجيرررب  ررراحوري دمويررردا لمرررؤدمر بررراريس سرررن  ( العربيرر  السررروري  فررري فرنسرررا أوال وفررري إنجيدررررا ثانيرررا 

(5415. ) 
 

 (:1813)مةتمر باريس سنة 
وكران  ردد المشردركين , يكاد كثير من كداب الدومي  العربي  يعدبرون مرؤدمر براريس أساسرا ليدومير  الةديثر  

  بأن  كان خاليا من و يدول  ن  أنيس الصاي,  ضوا نصفوم من المسيةيين ونصفوم من أبناء المسيمين ( 42)
وقرد , المرالب  باالسددالل ةدى ال دةرج بعض الدول األوربي  الدي كانع دشج  الةرك  الدومي  ودمدها باألموال 

الفرنسي  بأن  ليس ليمؤدمر  الق  بوالياع ( Le tamp:  الران )صرح الحهراوي رهيس المؤدمر لمراسل جريد   
, فإن فرنسا دشررف  يرى المرؤدمر وهري دةكرم الشرمال األفريدري ,  –فريدي أي الشمال األ –العرب غير العثماني  

وقررد رررالبوا بجعررل اليارر  العربيرر  , ورفررض المررؤدمر إشررراك مصررر فرري المررؤدمر , وشرركر وحرا  الخارجيرر  الفرنسرري  
  وحراء  ررب وخمسر  مرن الروال( 1)رسمي  فري الربالد العربير  واضرررع الةكومر  االدةادير  أن دفاوضروم بإدخرال 

 . أهر .[ العرب كذلك في سيك الدول  
 

 :لوامل هامة في ت ور الحركة القومية 

, ي الرابر  األول مرن الدررن العشررينهنالك  وامل هام  كران لورا أثرر كبيرر فري درأجي  نرار الدومير  العربير  فر
 :ومن أهم هذه العوامل

نيسررران سرررن  ( 41)بررد الةميرررد فرري اسرردالم جمعيررر  اإلدةرراد والدرقررري الةكررم فررري دركيررا بعرررد إسرردار السررريران  
الدري أصرربةع  –اليووديرر   –ومررن فالسرفدوا خالررد  أديرب , وبردأع المنررادا  بالدومير  الرورانيرر  الدركير  , ( 5404)

وكذلك ضيا كوك ألب وهو ديميذ اليوودي دوركايم  و ديميرذ اليورودي اآلخرر مرويح ألرب . فيما بعد وحير  ليمعارف 
ولرريس مررنوم واةررد مسرريم األصررل أو , ةرراد والدرقرري كيوررم  يررى اإلرررالق مررن الماسررون ومررن المعيرروم أن قرراد  اإلد, 

وبررردأع جمعيررر  اإلدةررراد ... يورررودي أسرررباني  –كاراسرررو  –يورررود دونمررر   –جاويرررد , فرررأنور بولنررردي , دركررري العررررق 
والمردارس ففرضرع الدركير  فري الردواوين ,  يى جمي  المةافظاع العربير  وغيرهرا  كوالدرقي بفرض  ميي  الددر ي
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وقررد ظوررر هررذا واضررةا فرري اندخابرراع مجيررس النررواب , وبرردأع  مييرر  الددريررك كررذلك فرري أجوررح  الدولرر  , والمنرراه  
فأشرررررفع جمعيرررر  اإلدةرررراد والدرقرررري  يررررى ( 5409)الررررذي اندخررررب  يررررى أثررررر إ ررررالن الدسرررردور سررررن  ( المبعوثرررران)

مررن ( 10)مرن األدرراك و ( 510)أن نجرأ فكانرع النديجر  , اإلندخابراع لدكرون النديجر  فري جانرب الجرنس الدركرري 
 (.4:  1)بينما العرب مدفوقون في  دد السكان بنسب  , العرب 

( 4)وفرري ( جمعيرر  اإلخرراء العربرري العثمرراني )وفرري غمررر  الفرةرر  بدكبيررل أيرردي السرريران  بررد الةميررد أنشررهع 
 .وا الجمعي  اإلدةادي فعاشع هذه الجمعي  ثماني  أشور ثم ةيد, بعد الدسدور بشور ( 5409)أييول سن  

وقرد أدع  مييرر  الددريررك الجبررري  يررى يرد يوررود الدونمرر  إلررى ردود فعررل  نيفر  لرردى العرررب بإنشرراء الجمعيرراع 
 .السري  والعيني 

, ودنادي  بفصل الدول العربي   رن األدرراك , دشكيل الجمعياع العيني  والسري  الدي دنادي بالدومي  العربي  
بةيرر  يكررون ليعرررب إدار  أمررورهم الداخييرر  مررن , م الررذادي فرري داخررل الدولرر  العثمانيرر   ولررو  يررى األقررل  بررر الةكرر

 .ومشارك  الدول  العثماني  في األمور الخارجي  كالدفاع وغيرها, دعييم و اقدصاد وثداف  
وقررد اضرررر جمررال , وكانررع خالررد  أيررب اليووديرر  أمينرر  سررره , دوليرر  جمررال باشررا واليررا  يررى بررالد الشررام  –1

لرهال ينضرم العررب إلرى معسركر الةيفراء ضرد دركيرا , اشا أن يوادن العرب ويةسن إليوم في بداي  الةرب الكبرى ب
و كران يةرس بوجرود الدجمعراع الدومير  السرري  فري برالد , وقد اسديم جمال باشرا قيراد  الجريش الرابر  فري سروريا , 

فكان العرب يبةثرون  رن مخررج , عصبوم لدركيا الشام و يعيم أن العرب قد ضاقوا ذر ا بدصرفاع االدةاديين وبد
ممررا جعررل جمررال باشررا يدرردةم السررفار  الفرنسرري  فرري كررل مررن بيررروع ودمشررق ويضرربر , وادصررل ح مرراؤهم بفرنسررا , 

إال أن ,  ررن العثمررانيين  وثرراهق فيوررا دثبيررع ادصررال قرراد  الدنظيمرراع والجمعيرراع بفرنسررا ودنررادي بانفصررال سرروريا
 .لررف  ن الدضي  رمعا في وقوف العرب لجانب دركيا في الةربجمال باشا أراد أن ياض ا

وبعد إةساس جمال بني  الشريف ةسين بدخول الةرب ضد دركيرا إلرى جانرب بريرانيرا اسدشرار جمرال باشرا 
فري (  الير )بعرد المةاكمر  العسركري  فري ( 5451)يب سرن  ( 45)شخصي   ربي  في ( 55)غضبا وأمر بإ دام 

 .لبنان 
رهريس مرؤدمر )شخصري   ربير  أخررى مرنوم  برد الةميرد الحهرراوي ( 45)شرنق ( 5451)ر سرن  أيرا( 1)وفي 

وكانع , وسييم الجحاهري مسا د  حيح المصري في الجمعي  الدةراني  , ( باريس و ضو مجيس األ يان الدركي
 .كذلك ليمر  الثاني  في  الي 

قرد نفرذ جمرال باشرا اإل ردام بعرد دوسرر الشرريف و , ولدد أةدثع هذه اإل داماع هح   نيف  في العالم العربري 
وقد كان األمير فيصل بن الةسين ينذاك في دمشرق فرمرى كوفيدر  , إال أن  لم يص  إليوما , ةسين وابن  فيصل 

 : يى األرض وداسوا وقال 
 ( .راب الموع يا  رب ) 
ي الشررريف ةسررين فرري فدررد بدرر, دخررول الشررريف ةسررين الةرررب العالميرر  إلررى جانررب بريرانيررا ضررد دركيررا  -2

اخداردرر  ( 5409)وبعررد إ ررالن الدسرردور سررن  . وكرران السرريران  بررد الةميررد يخشررى منرر , دركيررا سررد   شررر  امررا 
 .و ارض  بد الةميد في هذا الدعيين , جمعي  اإلدةاد والدرقي ليكون أميرا لمك  
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دارهرا أ ضراء جمعير  بعرد مرؤدمراع رويير  المردى أ( 5409)دمروح سرن  ( 42)وقد كان إ الن الدسردور فري 
اإلدةاد والدرقي الرذين كران معظمورم مرن اليورود الدونمر  أو األدرراك المدورودين الرذين ديعرب بورم أصراب  الماسروني  

 .وقد كانع الجمعي  دعدد اجدما ادوا في بيوع اليوود المندمين إلى الجنسي  اإليرالي , في مةافل سالونيك 
 :فقد كتب ستون وستون يقول

فمنررذ دأسيسرروا لررم ,   البررارح  فرري دكرروين جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري أنوررا غيررر دركيرر  وغيررر إسررالمي  إن الةديدرر) 
وكران , فرأنور باشرا هرو ابرن رجرل بولنردي مردرد , يظور بين ح ماهوا وقاددوا  ضوا واةد من اصل دركي صراف 

وكران , رنين فري مدينر  سرالونيكاان الدراو كراسو من اليوود اإلسرب, ( دونم )جاويد من الراهف  اليوودي  المعروف  
وأمررا أةمررد رضررا أةررد ح مرراهوم فرري ديررك الفدررر  فكرران نصررف  , ريعررع باشررا مررن أصررل غجررري ا دنررق اإلسررالم دينررا 

 (.غجريا إلى جانب كون  من أدباع مدرس  كونع الفيسفي  
مرن أصرل  إن أصةاب العدرول المةركر  وراء الةركر  كرانوا يورودا أو مسريمين: ويضيف سدون ودسون قاهال 

كما أن  كانع دأديوم .... ويوود سالونيكا األثرياء ( الدونم ) وأما العون المالي فكان يجيهوم  ن رريق , يوودي 
 (.من فينا وبودبسع وبرلين من باريس ولندن  –أو الشبيو  بالدولي   –معوناع مالي  من الرأسمالي  الدولي  

 :ويقول هربرت أبري
وهؤالء هم من , شركاء الثور  الدركي  الةديديين  –أي المرددون  –( بالدونم )فون كان يوود سالونيكا  ويعر )

أنوم مسيمون باإلسم : واال دداد الشاه  بين الناس هو, ولكن معدددهم قد ال يكون يووديا أصال , العرق اليوودي 
لرم يعررف أةرد مرن النراس شريها وفي ديك الفدرر  الدري نةرن بصرددها ... وأما بالفعل فإنوم من أدباع دورا  موسى , 

ولرم يكرن أةرد مرن النراس يجررؤ أن يدنبرأ أن هرذه , سوى قي  من العيماء المخدصين بدراس  الشرق األدنى ,  نوم 
 (.سديعب دورا رهيسيا في ثور  كان لوا نداه  خرير  في سير  الداري  ( بالدونم ) اليوودي  المعروف  

خاص  وأن  أةس أن االدةاديين سن  , يدخيم من الةكم الدركي وقد كان الشريف ةسين يديمس المناسب  ل
وقررد ادصررل بكدشررنر , يريرردون الرردخيم منرر  وكرران  بررد ا  بررن ةسررين ينررذاك ناهبررا فرري البرلمرران الدركرري ( 5452)
وأريعر   يرى . المسدشرار الشررقي فري دار اال دمراد البريرراني ( رونالدسردورح)وبرر ( المعدمد البريراني في مصر)

ور الشررديد بررين أبيرر  وبررين األدررراك وسررأل   ررن إمكانيرر  وقرروف بريرانيررا بجانررب الشررريف فيمررا إذا أ يررن الشررريف النفر
لرريس مررن المةدمررل أن ددررف بريرانيررا : وقررال لرر  كدشررنر, إال أنرر  لررم ييررق أي دشررجي  منومررا , الةرررب  يررى دركيررا 

 .بجانب أبيك
وكرران مؤمنررا بفواهررد الدفرراهم اإلنجييررحي , لسررري  وكرران األميررر  بررد ا  نفسرر   ضرروا فرري إةرردى الجمعيرراع ا) 

وكرران  بررد ا  مدةمسررا إل ررالن الةرررب , ( 5452)ونشرربع الةرررب الكبرررى فرري يب سررن  ( العربرري و مدةمسررا لرر 
, حار فيصررل دمشررق واسرردانبول ( 5451)وفرري سررن  . بينمررا كرران األميررر فيصررل يرررى الوقرروف معوررا ,  يررى دركيررا 

 . وأقسم  يى نصردوا ( عربي  الفدا ال)وفي دمشق انضم إلى جمعي  
 , ( 1816)ح يران سنة ( 5)وأللن الشريا الحرب للم تركيا يوم االةنين 

 (.1865) ح يران سنة ( 5)فقد كانت ه يمة العرب في يوم االةنين ! وسبحان ربي )
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بريرانيررا بالمدينرر  أ يررن الةرررب بعررد أو و ددرر   -رضري ا   نرر  –ومرن جانررب قبررر ةمررح  بررن  بررد المريررب  
واسرديم مكمراهون , وكران كدشرنر قرد أصربأ وحيررا ليةربير  البريرانير  , باسددالل بالد العرب وبددويج  ميكا  ييورا 

وو ردوه بميرك الربالد العربير  بعرد , وةردثع المكادبراع المعروفر  بينر  وبرين مكمراهون , معدمدا بريرانيا في مصر 
 .اسدداللوا

وةصريع ادفاقير  , وه رحم األدرراك ,   نار الةمير  العربير  ضرد األدرراك واندف  الشريف ةسين بكل راقد  يؤج
وكرران الجررحاء , وأ ريررع فيسرررين لييوررود بو ررد بيفررور , سرريكس بيكررو لددسرريم الرربالد العربيرر  بررين بريرانيررا وفرنسررا 

يف ولدد كانع الصدم   نيف  أل صاب الشر , الجميل ليشريف ةسين أن نفد  بريرانيا سع سنواع وسيبع ميك  
وكان يصب جام غضرب  ريير  ةيادر   يرى مكمراهون و لويرد جرورج , ةدى داهم  الفال  وذاب جسده ةسر  وألما 

 .الوحير البريراني المعروف –
 :يقول جورج ان ونيوس

... وقد قيص  الفال  وابيض وجو  الوسيم مرن شرةوب المروع , ( م5415)لدد حرد  قبل مود  بأشور سن  )
مررا  رردا صرراةب , شرررفاء : فرري السررراء والضررراء, ولرردي قرروم شرررفاء فرري أقرروالوم وأفعررالوم اإلنجييررح يررا : فدررال لرري

ةاشررا مدامرك رةررم ا  صرراةب , ثعيرب : أقررول. السرعاد  المرروقر الومرام لويررد جرورج فوررو أشرب  بررالبويوان وبالثعيرب 
 (.السعاد  كدشنر

 :العظيم  وصدق ا . كانع هذه النديج  األسيف  األليم  ليدعاون م  اإلنجييح 
  ريينو اسي لوم أوْلقوابيُكْم فوتوْنقوليُبوا خو ينو كوفوُروا يوُردُّوُكْم لو يُعوا الَّذي ُنوا إيْن ُت ي ينو آمو  . (148:آل لمران)  يوا أويُّهوا الَّذي

فررد , ولدررد ةررذر بعررض الصررادقين العدررالء الشررريف ةسررين مررن مابرر  غرردر اإلنجييررح ومررن هررذه الفاجعرر  المدوقعرر   
أددادررل العررررب : ) ب أرسررالن إلررى الشررريف  نررردما بيارر   حمرر  لاررحو سرروريا مررر  جيرروش الةيفرراء قرراهال كدررب شرركي

بالعرب أيوا األمير ةدى دكون ثمر  دماء قاديوم و مددولوم اسديالء إنجيدرا  يى جحير  العررب وفرنسرا  يرى سروريا 
 (.واليوود  يى فيسرين

أ يرم أننرا إذا كسربنا الةررب إن  وودنرا ليعررب سدصربأ لدرد كنرع : ) يدول لورنس فري أ مرد  الةكمر  السربع 
لدد كان قاد  الةرك  العربير  يفومرون , ولو كانع ناصةا شريفا ليعرب لنصةدوم بالعود  إلى بيودوم , أوراقا ميد  

 ,السياس  الخارجي  فوما  شاهريا بدويا 
العرررب وضررعفوم وبسررار  قيرروبوم وكرران بريرانيررا والفرنسرريون يدومررون بمنرراوراع جريهرر  ا دمررادا  يررى سررذاج  

, إنني أكثر فخررا أن الردم اإلنجييرحي لرم يسرفك فري المعرارك الثالثرين الدري خضردوا  ... ودفكيرهم ولوم ثد  بالعدو 
 (.ألن جمي  األقرار الخاضع  لنا لم دكن دساوي في نظري موع إنجييحي واةد

ميرك العررب  –و لرورنس الرذي كرانوا يسرمون  هرذا هر, ( لدد قردم لنرا لرورنس خردماع جييير  ) ويدول و ايحمان 
 .غير المدوج

وصيع جمعير  اإلدةراد والدرقري إلرى الةكرم واسردراةع مرن الارول الرهيرب الرذي رالمرا أقرض مضرجعوا وأرق 
 .وأصبةع دركيا اإلسالمي  دمي  في يد اليوودي  دةركوا كيف شاءع وأنى أرادع(  بد الةميد)أجفانوا 
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الدولر  )وأصربأ هرذه المرارد الجبرار , اةا ليرذهاب الاربير  مرن أ رداء اإلسرالم وأصبةع مدارعادوا ةمى مسدب
النمسرا والمجرر والبوسرن  والورسرك فري دشررين األول : فرابدي  الاررب أوال دول البيدران . يؤكل شيوا شيوا ( العثماني 

وانفصرريع , فدررر وبعررد إ ررالن الدسرردور بشررورين   -أي بعررد دسرريم اإلدةرراد والدرقرري حمررام األمررور-( 5409)سررن  
وفي هذه ( . 5454)ثم نشبع الةرب البيداني  سن  ( 5455)وا ددع إيراليا  يى ليبيا في خريف سن  , بيااريا 

وفددع ذلك الجحء من ليبيرا ( . ما دا دراقيا الشرقي )السنواع الدييي  فددع الدول  العثماني  جمي  واليادوا في أوربا 
لدد انسةبع دركيا من ليبيا بمؤامر  خيان  مكشوف  ال دخفي  –ب وبني غاحي الذي يدألف من واليدي ررابيس الار 

وفري , وال يفودنا أن نذكر أن اليوود اإليراليين هم أسادذ  المةافرل الماسروني  فري سرالونيك ,  يى كل ذي  ينين 
ن دعررري جمعيرر  فيرريس كبيرررا أ, بيرروع هررؤالء اليوررود اإليررراليين كانررع دعدررد اجدما رراع جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري 

 .اإلدةاد والدرقي ليبيا هدي  مدواضع  إلى إيراليا كرد جميل  يى صنيعوم السابق الكبير
 .وكانع ميحاني  دركيا دنوء بأ باء النفداع العسكري , وفضال  ن هذه الخسار  فددع كريع 

  
 ( : 1813 - 1814)القومية بعد الحرب االولم 

دركيررا المسرريم  ندررر  دةررول كبرررى فرري الفكررر الدررومي والدجمرر   يررى دعدبررر وقفرر  العرررب بجانررب الةيفرراء ضررد 
إذ لم يكن اإلنجييح يةيمون في يوم من األيام أن يدف العرب بجانبوم  بوصرفوم كفرار ضرد بنري . أساس الدومي  
 (.األدراك المسيمون ) دينوم و ديددوم 

 (:يسمون رجل المخابراع البريراني وميك الصةراء العربي  كما : ) يدول لورنس
هررل ددايررب الدوميرر  ذاع يرروم  يررى النح رر  الدينيرر ؟ وهررل : وأخررذع أفكررر رييرر  الرريررق إلررى سرروريا وأدسرراءل) 

هرررل دةرررل المثرررل العييرررا السياسررري  مكررران الررروةي و : يايرررب اال ددررراد الرررورني المعددرررداع الدينيررر  ؟ وبمعنرررى أوضرررأ
 (.الورني؟ ودسدبدل سوريا مثيوا األ يى الديني بمثيوا األ يى , اإللوام 

 .ويعدبر الارب هذا الموقف ندر  دةول إلى مرةي  جديد  في الدفكير الدومي
 :ماييي( اإلسالم ضد الدومي  ) دةع  نوان ( 5414)في ةحيران سن  (  االيكونومسع )كدبع 

 –لقد وضب العرب منذ الحارب العالمياة االولام القومياة فاي المكاان االول حاين  ااتلوا بجاناب اتنجليا  ) 
فلايس هنااك فاي العاالم ( اتخاوان المسالمين ) باستةناء من . من أجل التحرر من المسلمين االتراك  –الكفار 

 (. العربي اليوم أناس ذوو تفكير سياسي يضعون مجتمب الدول اتسالمية فوق  وميتهم العربية
جثرروم اإلسرردعمار : وهررو ولكررن بعررد الةرررب األولررى إن كانررع الدجربرر  الدوميرر  مريررر  إال أنرر  برررح  امررل جديررد

خاصر  بعرد , وأصبأ هذا العامل ودرا جديدا يعحف  يي  د ا  الدومي  ومفكروها , بثدي   يى كاهل العالم العربي 
 .فيسرين( . 5411)احدياد الوجر  اليوودي  إلى فيسرين وقيام ثور  سن  

 :فكير الدومي أهموافوناك ندار بارح  ما بين الةربيين األولى والثاني  أدع إلى احدياد الد
 :اإلسدعمار البريراني والفرنسي وقد ندل مع 
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المسردعد  لينفراق , المدفيد  أخالقيا , ورف  الربد  الممحق  اجدما يا , إلى أجوح  الدول  ( الالديني )العيماني   
شرعال الشرموع ليةراكم  يداد البخور واى ن كا, واى نرع مرن أبنراء الجديرد وأصربةع هرذه الربدر  هري المسردعمر الجديرد واى

 .المنرد 
وأخرذ العبرر  , المنادا  باألفكار الدومي  كبديل لإلسالم وكأساس ليدفكير والدجم  والدنفير من اإلدجاه الديني  

 .من الداري  األسود المرير لرجال الدين في العصور الوسرى في أوربا

والدي دريد أن دجعرل مرن بعرض  أصبأ نام الدةرر من اإلسدعمار ماد  دسم  ليربداع الناقم   يى اإلسالم
 !!فدراع الةكم الدركي صور   لإلسالم الذي يمثل الجمود والدأخر واالنةرار

ومرررا دبررر  ذلرررك مرررن دفكيرررر جررردي بإنشررراء دنظررريم ةركررري , إسررردار الخالفررر   يرررى يرررد مصررررفى كمرررال أدرررادورك 
 . يى يد ةسن البنا( اإلخوان المسيمين)إسالمي إل اد  الخالف  وقيام ةرك  

والدوميين العررب , وبروح ةحب البع  , بروح الدفكير الدومي  يى شكل دنظيماع يدودها المسيةيون   -1
  (5).أهر [ (نا دافها لكثير من هذه األفكاروكانع الجامع  األمريكي  مةض, السوريون  يى السرأ , والدوميون , 

                                                 
 ( .994-994/ 5ج: الذخاهر العام )  (5)
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الدرري احدهرررع أشررباهوا فرري العررالم  ولنعرررض إلررى نمرروذج مررن نمرراذج الفكررر الدررومي العربرري ومنوجرر  السياسرري

 : العربي واإلسالمي 

 :ح ب البعس العربي االشتراكي 

 :دكون ةحب البع  االشدراكي من ةحبين
 .وقد أسس  األرسوحي و  فيق:  ح ب البعس العربي -5
ثم يلع قيادد  إلرى أكررم ,  ثمان الةوراني ( 5419)الذي أسس  سن  : الح ب العربي االشتراكي -4

( 5419)إلررى الةررحب السرروري الدررومي وانسررةب منرر  سررن  ( 5411)وقررد انضررم أكرررم الةرروراني سررن  , الةرروراني 
 .لينضم إلى ةحب الشباب العربي االشدراكي

 .انضم الةحبان األول والثاني فكونا ةحب البع  العربي االشدراكي( 41/5/5414)وفي 
 

 :ح ب البعس العربي
إال , ومرنوم مرن قرال حكري األسروحي , وصرالح البيررار   فيرق لفمنوم مرن قرال ميشري, اخديف في المؤسس 

فرري سرروريا أةيررع األرسرروحي أبررا روةيررا ( 5411)شرربار الدرري  ميوررا صررالح جديررد النصرريري سررن  ( 41)أن ةركرر  
وقد , وهي  بار   ن نوا  دنظيمي كل من  فيق و األسوحي (  صب  العمل الدومي )والبع  هو وار  , ليةحب 

 (. 5414 -5414) بديع هذه العصب  من 
 (.انسةب األرسوحي منوا وشكل الةحب الدومي العربي ( 5414)وفي سن  

مدرأثر بمبراديء الثرور  الفرنسري  والناحير  ! ال يردكيم العربير  , ميةد , رجل مصيري فهو : أما  كي االرسو ي
أ يردعيم العربير  بعرد برد,  ن مروع اإللر  ونشروء اإلنسران السروبرمان ( هكذا ديم حرداشع: )وخاص  كداب نيدش  , 

 .ويعدبرها المرةي  العربي  الذهبي , وكان األرسوحي يرى الجاهيي  العربي  مثي  األ يى ( ! 5420)سن  
 (.بالدرين فعاب  يي نح دي الديني  ( 5421)ناقشد  سن  ) يدول سامي الجندي 

 :مبادئ الح ب البعس
 .ورمحه النمر( 5414)سن   المندول   ن مباديء الةحب الدومي الذي شكي  األرسوحي

 .العرب أم  واةد  -5
 .ليعرب ح يم واةد يدجيى من إماكاناع األم  العربي  يمثيوا ويعبر  نوا -4

 .وبالنسب  إلي  دددر قيم األشياء,  ن  دنبثق المثل العييا , مصدر المددساع , العروب  وجداننا الدومي  -1

ال دسدر شعر  من رؤوسكم إال بأمر أبريكم الرذي :) يل وفسرها األرسوحي مسدشودا باإلنج, العربي سيد الددر  -2
 (.في السمواع 

 :يدول الجندي
 (.أرى أن نؤسس ةحبا نسمي  ةحب البع  العربي: كنا في غرف  فدال األرسوحي. 44/55/5420وفي )
 (.أصبةع مباديء الةحب الدومي هي مباديء ةحب البع  العربي هي هي )
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 :ويدول سامي الجندي
ألةررردنا بكرررل الردررروس , أ رررداء لكرررل مرررا دعرررارف  ييررر  البشرررر , ردنرررا  يرررى كرررل الدررريم الدديمررر  كنرررا  صرررا  دم)

 (.والعالقاع واألديان 
 (.رغم كل ما ح م البعثيون فيما بعد من محا م الدبرير,ادومنا باإللةاد وكان ذلك صةيةا أيضا ) 

 :أما مشيل لفلق
ثم اخديفوا مع   فرألدى ميشريل  فيرق فري السرجن , جاء ةسني الح يم  فأيده البع  ( 5424)وفي يذار سن  

, بعرررد ةسرررني الرررح يم فاخدرررار ميشررريل وحيررررا ليمعرررارف ( الةنررراوي ) فكدرررب مرررذكر  اسررردعراف لررر  فخررررج ثرررم جررراء , 
 .فعادوا واسديموا الجامعاع اإلداراع, فاغدنموا فرص  ليرسل البعثيين في بعثاع دراسي  إلى فرنسا 

ليمررؤدمر الدرررري كررانوا ( 5411)ةدررى أنرر  فرري اندخابرراع سررن  , الةررحب كرران الصررراع  يررى أشررده بررين قرراد  
 (.والبيرار  مل ألكثر من دول , و الةوراني فرنسي ,  فيق جاسوس إنجييحي ) يدولون 

 .أما االدواماع بالسرق  والجراهم الخيدي  فةد   نوا وال ةرج 
 :وهنا نسجل بع  المالحظات

فاندبرر  , نرراقمين  يررى اإلسررالم أو الرررامعين فرري الةكررم لدررد كرران الةررحب مررأوى يدجمرر  فيرر  كررل ال -5
ودخرل فير  اإلسرما يييون مثرل سرامي الجنردي و  برد , النصيريون إلي  ودخيوه ليكون سيما إلرى دولردوم النصريري  

 .الكريم الجندي
 .مثل سييم ةاروم: والدروح

 .مثل أةمد رباح الذي كان رهيسا ليةحب في دمشق: واليوود
ثرم , وأقام صداق  مر  أمرين الةرافظ, ين الذي ذهب إلى األرجند يابر المخابراع اإلسراهييض: و إييي كوهين
وأصبأ شدد  الةصن الةصين الرذي , في دمشق (  أبو رمان)وسكن ةي , ( كامل أمين ثابع)دخل سوريا باسم 

ن يروم اإلندرالب يأوي إلي  قراد  البعر  وفروق أسرر  كروهين شررب نخرب النصرر سرييم ةراروم و برد الكرريم حهرر الردي
واسدشار برن غوريرون رهريس وحراء إسرراهيل فيرم يوافرق , و رضع  يى كوهين الوحار  , ( 5411يذار  9) البعثي 

, وكران الشرخم المردني الوةيرد الرذي يردخل المرراراع والدوا رد العسركري   , وكان يسمى الشاب الثوري األول , 
, ل اإلشرراراع الالسررريكي  الدرري يرسررريوا إلررى إسرررراهيل يوميرررا وأخيررراع اكدشرررفع السررفار  الونديررر  أن يوررودي مرررن خرررال

ولعير  و رد برأن يخيري , ي يةاكمر  هرم دالميرذه ورباهرب ةجررهوكران الرذ, وةروكم كروهين , وكانع فضية   المير  
وكان سييم ةاروم هو رهيس المةكم  العسركري  الدري ةاكمدر  .. سراة  إذا أخفى مصاهب الةحب البعثي الةاكم 

وأ ردم كروهين ليرروي فري صردره مآسري ونكبراع الصربي  البعثيرين الرذي درديرهم , اهد  رويع الدضري  وبسر    ف, 
 .اليوودي  العالمي  من خالل المرأ  والكأس

وميشررريل , إن المؤسسرررين الةرررحب البعررر  ليسررروا مسررريمين أصرررال فحكررري األرسررروحي نصررريري ميةرررد  -4
 .قيل أن  يوناني األصل – فيق مسيةي 

,  نر  دنبثرق المثرل العييرا , العروبر  مصردر المددسراع ) , كفر صرريأ  إن مباديء ةحب البع  -1
 .فالمثل العييا هي العروب  وليس اإلسالم أو الدرين والسن ( العربي سيد الددر, وبالنسب  إلي  دددر قيم األشياء 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  538  [  
 

 :قال سامي الجندي فري كدابر  البعر  . أ داء لألديان جميعا, كان أدباع البع  األواهل ميةدين  -2
 (.لدد كنا خوارج  يى الشراه  الدي دعارف  ييوا الناس فنسفناها جميعا)

إن الةحب رغم اد اهر  الدومير  والورنير  لرم يعرد دراسر   رن الدضري  الفيسرريني  أخررر : )ويدول  -1
 ( .قضي  العربي  في العصر الةدي  

( 44)وفري , نيا لدد دسيق النصيريون  يى سريم البعر  فاسردرا وا أن يسرديموا البيرد  سركريا ومرد -1
وفرري سررن   –بإقصرراء  ناصررر أهررل السررن  مررن مراكررح الدرروى –النصرريري –قررام صررال جديررد ( 5411)شرربار سررن  

 .بالةرك  الدصةيةي  جعل الدول  نصيري  خالص  – ندما جاء ةافظ األسد ( 5410)

بديرع إررارا  ولذا , دجاه الكون واإلنسان والةيا  (  ديد )إن األةحاب الدومي  ليس لوا أيديولوجي   -1
ولرذا فرإن األةرحاب الدومير  , ولذا اضررع أن دمأل فراغوا العداهردي بالماركسري  واالشردراكي  , فدر دون مضمون 

وهررذا الررذي أقررر برر  جررالل السرريد فرري كدابرر  (  ربيرر  اإلرررار والمظوررر شرريو ي  الةديديرر  والمخبررر: )كيوررا أصرربةع
ألن الرواسب قد أريع دةع , بصياغ  المواضي  اإلقدصادي   بأن هنالك ديار  فوي قام( ةديد  الدومي  العربي )

 .سدار الدددمي  واالشدراكي  وبأن الشيو ي  هي ةديد  هذا الديار
فري سروريا ( 5411)ولدرد انددرد ميشريل  فيرق سرن  , لدد اندةر الةحب بمجرد وصول  إلى الةكرم  -9

قصررراء المررردنيين مرررن اليجررران المركحيررر  برررل ةكرررم  ييررر  , فرررررد  فيرررق , ليةرررحب  دسرررير العسررركريين  يرررى الةرررحب واى
ثررم لوةررق البيرررار ةدررى اغدالدرر  النصرريري  فرري منفرراه فرري برراريس , باإل رردام هررو والمؤسررس اآلخررر صررالح البيرررار 

 يرى  برد ( 5419)وأمرا  فيرق فدرد اةدضرن  البعر  العراقري بعرد وصرول  إلرى الةكرم فري إندرالب ( . 5495)سن  
ةسررين الررذي أصرربأ ناهبررا لرررهيس الجمووريرر  ثررم بالدررالي رهيسررا لجمووريرر  فجرراء برر  ديميررذه صرردام , الرررةمن  ررارف 

 .العراق

 
 (:5495)وقد سهل صدام ةسين في مدابي  صةيف  ل  ربعع ووح ع في األردن سن  

 :ما  القدك بميشيل  فيق ؟  فرد صدام 
ان ةارسرا خاصرا ومرن المعرروف أن صرداما كر, ( ولوال ميشيل ما كان صدام شيئا . لال ة االبن بأبيه )  

( 5414)وفرري سررن  , وكرران ميشرريل يسرردعمي  لدصررفي  خصرروم  السياسرريين , لميشرريل  فيررق مررن بدايرر  السررديناع 
 .معظم قاد  الةحب لمعارضدوم المبدهي  لرهاسد  –منذ األيام األولى لةكم   –صفى الرهيس صدام ةسين 

ةرحب )ومرراع الصرفدي , ( جربر  المرر الد)وكدب  ن مأسا  الةحب بعض قاددر  مثرل الردكدور منيرف الررحاح 
 (.البع  مأسا  المولد ومأسا  المصير

وأصبةوا يدفكوون بالدعدي  يى كل األديان , لدد اندوى الةحب في سوريا إذ دسيق  ي  النصيريون ثم قديوه 
صرربأ الكفررر وأ, ثرم صررفوهم دردريجيا , فاسردعانوا أوال بررذراري المسريمين الداخيرر  فرري ةرحب البعرر  . والدريم المبرراديء

 ( : 41/2/5411)كدب إبراهيم خالم في مجي  جيش الشعب السوري : هو شعار الدول  في كل األجوح 
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والرريق الوةيد لدشييد ةضار  العررب وبنراء المجدمر  العربري هري خيرق اإلنسران االشردراكي العررب الجديرد ) 
خمين وكل الديم الدي سرادع المجدمر  السرابق الذي يؤمن أن ا  واألديان واإلقراع  ورأس المال واالسدعمار والمد

 .دعالى ا   ما ييةد المجرمون (.  ليسع إال دمي مةنر  في مداةف الداري 
 :وقال شفيق الكمالي يمدح صداما

 دبارك وجوك الددسي فينا          كوج  ا  ينضأ بالجالل
الكيب الذي سر ان ما القى جحاءه فري الردنيا ودعالى ا   ما افدرى هذا !! أسدافر ا  العظيم وأدوب إلي  } 

 .قبل اآلخر  
-5414ففرري الةرررب العراقيرر  اإليرانيرر  .. ولدوفيررق الكمررالي مرر  صرردام قصرر  هرري فرري الةديدرر  مررن ييرراع ا  

قررال هررذا الشررا ر , وفرري إةرردى جالسررد  الخاصرر  ,  رررض الخمينرري وقررف الةرررب مدابررل اسررددال  صرردام  5491
فاسررردد ى , ورفعرررع اإلسرردخباراع الددريرررر , ..لرررو أن سرررياد  الرررهيس قبرررل وةدررن الررردماء, دوفيررق الكمرررالي لجيسرراه  

.. الذي ا درف باقدراة  معدذرا بأن  رأي أن ذلك سيكون من فضاهل الرهيس الكثير   يى األم   , صدام الكمالي 
, الرذي شرب  وجور  الدرذر وهكرذا ألدري صردام اليسران ..وأخرذه بيرده وقرعر  بمدير  ةراد , فأمره صدام أن يمد لسران  

فسرربةان ا  رب , فررألدي فرري المحبيرر  الدرري يسرردةدوا بيررد ذاع الراغيرر  الررذي امددةرر  , ..بوجورر  سرربةان  ودعررالى 
 .العالمين 

 {. وقد سمعع هذه الدص  من أةد دسجيالع الشي   بد ا   حام  رةم  ا  
 :كانع دوحج قاهي ( 5412)و ندما دخيع قواع البع  ةما  سن  

 هات سالو خذ سالو         دين محمد ولم وراو
ال إلر  ال الرورن وال ( )األسرد ربنرا( )سردر ا  ) خرجع سررايا الردفاع والةحبيرون يودفرون ( 5490)وفي سن  
! الذي اد ى األلوهي  بين النصيري   في األربعيناع–ابن سييمان المرشد  –ال إل  إال ساجي ( ) رسول إال البع 

 ). 
خرجررع مظرراهر  , وبعررد الدضرراء  يررى الثررور  الجواديرر  فرري سرروريا , نصررف الثرراني فمررن الثمانينرراع وفرري ال} 

وكرانوا يودفرون , بعثي  نصيري  في مدين  ةمم الدي يضم ثراها قبور  شراع يالف الصةاب  رضري ا   رنوم  
 ( ..دعين ةافظ مةيك ..ةي ك يا ا  ةي ك: ) 

 -..أن يسررردخيف ةرررافظ األسرررد ربرررا مكانررر   ( ين  )أي (.. ةررران لررركَ  )دعنررري بيوجررر  ديرررك المنردررر  ( ةيرررك) -
 { .ولعن  ا   يى الراا  الميةدين  -أسدافر ا  العيي العظيم

وكانع الناحير  والفاشسردي  دمرأل برنينورا , ( 5414)لدد ابددأ ةحب البع  م  بداي  الةرب الثاني   -4
هكرذا دكيرم )وخاصر  بكدابر  , وحي مدرأثر بنيدشر  فييسروف الناحير  فمثال كران حكري األرسر.. العالم وذا فدد دأثر بوا 

فجراءع أفكرارهم ديخيصريا لإللةراد , ( جيرد)و( بنيدشر )وأما  فيق فوو مدأثر كذلك ....( حرداشع  ن موع اإلل  
  وأهم سماع فيسف  نيدش, ( دين الكالب العرجاء) والديق الذي كان يعاني من  نيدش  الذي كان يسمي المسيةي  

 :ددخيم في ثالث  ندار
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إذا أن, ةدرررد الضرررعفاء دجررراه ( أخرررالق العبيرررد) إن فكرررر  الديامررر  هررري الدررري جعيرررع مرررن المسررريةي   -4اإللةررراد  -5
 .و م ظالم المسيةي  العالم , فاسدسيم األقوياء لألسارير , األقوياء جعيوم يوةون لوم بفكر  اآلخر  

 .اإلنساني اليذان هما شرران داهمان ليعظم  : اليأس والديق -1

ليك مدارن  بين كالم  فيق وكالم الناحي  والفاشسدي   :واى
وهررو الةررق اإللورري ( الفاشسرردي  هرري قرردر األمر  اإليراليرر ) يدابررل كرالم موسرروليني ( البعر  قرردر األمرر  العربيرر ) -5

 (.إن الةحب الشيو ي ال يخر  ألن  دجسيد ليةدمي  الداريخي  :) يوهو نفس كالم درو دسك,  ند هدير 
الفاشسردي  ال ) يدابرل كرالم موسروليني ( العديد  البع  ال يمكن الوصول إليوا بالعدل ولكن باإليمان وةده  إن -4

 (.إنوا ددرك باإلةساس , دنافس 

وهررو نفررس الكررالم ( إن الدرردر الررذي ةمينررا رسررال  البعرر  أ رانررا الةررق فرري أن نررأمر بدررو  وندصرررف بدسررو  )  -1
 (.وندصرف بدسو  ,   الفاشسدي  أ رانا الةق في أن نأمر بدو  إن الددر الذي ةمينا رسال) موسوليني 

إن الفاشسرردي  ) وهررو نفررس كررالم موسرروليني , ( و يررى الجمرراهير أن دمشرري وراءهررا , إن البعرر  هررو الرييعرر  ) -2
 (1).أها[ .(هي ةكم الصفو  المخدار  و ييوا أن ددود الجماهير

مررا وجددرر  فرري أةررد الكدررب , ي الدرراري  فرري جامعرر  بيررروع بمررا لفررع نظررري أثنرراء دراسررد, دررذكرني هررذه الشررواهد } 
ال  –وجررردع دشرررابوا كبيررررا برررين فكرررر وأ مرررال أةرررد د رررا  الدوميررر  والوةرررد  اإليراليررر  , المدررررر   رررن وةرررد  إيراليرررا 

ومن ذلك الشرعار , وما كنا نسمع  من أفكار  فيق و األرسوحي وةحب البع  في سوريا  –يةضرني اسم  اآلن 
, وال أشررك اآلن أن أفكررار البعرر  صررنعع فرري أقبيرر  الماسرروني  . وغيررر ذلررك ..مي  جريررددوم البعرر  ودسرر, الثالثرري 

لدد نجةرع : ةدى أني قرأع في إةدى الصةف أن البابا قال لعفيق في إةدى لداءاد  مع  , ومؤامراع الصييبي  
 !يا ميشيل فيما فشيع في  الةروب الصييبي  

 
ود واهم الدومي  العربي  نموذجا شبيوا في مصر لما سيف , ر األةرار ثم كانع دجرب   بد الناصر والضبا

 { .من نموذج البع  في سوريا والعراق 
 

 :االنقالبات العسكرية والقومية
وبوررذه الرريدرر  اسرردبدل اإلسررالم , إن األفكررار الجديررد  ال بررد لوررا مررن قيرراداع  سرركري  دفرررض يراءهررا بررالدو  

 .بالدومي  و اإلشدراكي 
دد أوصع الدواهر الاربي  في بالدنرا والمسدشررقون بوجروب المجريء بديرادع شراب   سركري  يفررض مرن ولذا ف

 .خاللوم ما يريد الارب من مبادىء

                                                 
 (944-5/994ج:الذخاهر العظام )  (5)
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  :يقول  س ن ين  ريق 

وأن  يرريوم أن ينبررذوا مررن دداليرردهم , إن العرررب ال بررد لوررم فرري  ورردهم الجديررد مررن قيرراد  قرردير   و دددميرر  ) 
 ندهذ فدر دسدري  الراهف  المسدنير  أن دواصل كفاةوا ضد العناصر الرجعي  بالدعاون مر  و , العناصر الرجعي  

 (.الارب
 :ويقول جب

إن نجاو الت ور يتو ا إلام حاد بعياد للام القااد  وال لمااء فاي العاالم اتساالمي وللام الشاباب مانهم ) 
 (. خاصة

 .وول  باسم الدةرر والدددم والورني وفكر  الدومي  قضي  جذاب  براق  دسدري  أن دخدع الجماهير بس
 :يقول جب

فالدوميرر  هرري ... إن األسرريوب الررذي اسرردرا ع برر  ربدرر  المداررربين دررأمين الثابدرر   يررى السررير  فرري الدولرر  )
 (.فكر  غربي  دماما 

ولررذا درردار , ومررن المعيرروم أن العسرركريين ال  يررم لوررم بررإدار  األمررم وال ر ايرر  الشررعوب وال سياسرر  الجمرراهير 
المبعررو  مررن وحار  الخارجيرر  األمريكيرر  فهرر  العسرركر الندررالب سررن  ( سررديف ميررد)لدررد وصررف . لرربالد مررن خاللوررم ا
 :في مصر وصفا دقيدا يصيأ لكل العسكريين فيدول( 5414)

وهام فرحاون باأنهم يحملاون , اله لياة ( روباين هاود)إن هةالء االوالد يظنون أنفساهم ألضااء لصاابة ) 
إنهم ال يهتماون ... ولكني لم أجد واحد است اع أن يشرو لي ما هو هدا هذه الةور  , ( أب ال الةور ) صفة 

إنهام بحاجاة إلام مان يقاول لهام مااذا يفكارون ... ولعل هذا مان حظناا نحان ولباد الناصار معناا .. بالسياسة 
 (.ويعملون

ي ميدان المنشي  غدا  إرالق النار  يى  بد الناصر ف –ولدد سأل بعض ضبار الجيش  بد الةكيم  امر 
وأن , إنرر  ال يعرررف  مررا دةددرر  الثررور  )  مررا ةدددرر  الثررور  وأسررباب الةرراد  فدررال فرري صررراة  ( 5412)سررن   –

 (.وهو الذي يعرف خرواع المسددبل, جمال هو الذي خرر ونفذ 
 (:العالم العربي اليوم)ويدول مورو بيرجر في كداب   
يااران وباكسااتان كاناات إن النخبااة العسااكرية فااي الشاارق االدناام فااي )  مصاار والسااودان والعااراق وتركيااا وا 

 (. فأصبح العرب متغربين بدون أن يتكلفوا الذهاب إلم أوربا... لوامل هامة في جلب التغيير 
 :يقول مايل  كوبالند

 ( . إن لبدا الناصر لو لم يكن  د ولد ف ن لعبتنا كان لليها أن تخلقه أي تربي حاكما دكتاتوريا مةله) 
 –كرران بإشررار  أمريكررا كمررا بررين ذلررك مرراييح كوبالنررد ( 5412)ك فررإن منررادا   بررد الناصررر بالدوميرر  سررن  ولررذل

ومرا كران ليدوميرر  أن , ولدرد كران لمنرادا   برد الناصرر أثررا بالارا فري العرالم العربري ,  –رجرل المخرابراع األمريكري 
ورذا االندشررار الدرومي وكررذلك نجراح البعرر  ولدررد مورد  بررد الناصرر ل, يكرون لورا هررذا االندشرار لرروال مصرر وح يمورا 
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ولكرن األفكرار الدري فرضرع  يرى المنردر  برالدو  اجدثرع .  ودايال الشريو ي  وانةسرار اإلسرالم مرن المنردر  كيورا 
 :كما يدول بنارد لويس –كشجر  خبيث  اجدثع من فوق األرض مالوا من قرار  –من فوق األرض 

ن بلااد مختلااا باال ماان حضااار  مختلفااة وفرضااه بواساا ة إن أخااذ أي نظااام سياسااي جاااه  لاايس فقاا  ماا) 
فلقاد فرضات الديمقرا ياة باأوامر و فرماناات الحااكم , الغربيين أو الحكام المتغاربين فاي الشارق لمال خاا مء 

 .(5)(وال صلة له بحاجات مستقبلة, فكانت النتيجة  يام نظام ال صلة له بماضي أو بحاضر البلد ... الم لق 
ونررادى بوجرروب أخررذ ثدافرر  , (  يمانيرر  الدولرر )بفصررل الرردين  ررن الدولرر  , الدركرري ( لرربكرروك أ) ولدررد نررادى 
ومرر  االةدفرراظ بالثدافرر  الدوميرر  أو بعبررار  أدق هررو يريررد إقصرراء اإلسررالم نواهيررا  ررن الةيررا  مرر  , الارررب بةررذافيرها 

 .هدم اإلسالم سالمابل  يى الناس أن يسموا ,  دم السماح ليناس أن يسموا هذا العمل إلةادا  أو حندق  
 . أهر[ كما يدول هارولد سمي( واض  األسس النظري  ليدول  الدركي  الةديث  ) ويعدبر الاربيون كوك ألب 

 
 :القومية التركية ال ورانية

مررر  األسرررادذ  ( اسررردانبول) لدرررد برررذرع البرررذور األولرررى ليدوميررر  الدركيررر  فررري داخرررل األكاديميررر  العسررركري  فررري 
الرذين وفردوا إلرى الكيير  ليردربوا األدرراك الرذين كرانوا بةاجر  إلرى جريش قروي مردرب  يرى وسراهل العسكريين األلمان 

فدرد , والرذي يرميورا  رن قروس واةرد  , خاص  وأن دركيا ددادل العالم بأسره , الدو  الةديث  وأساليب الددال العالي  
وبدي يعمل قراب  ثال   شرر  سرن  ( فون درجولسن)يرأسوا الكولونيل ( 5991)وصيع بعث   سكري  ألماني  سن  

 .دم خاللوا بذر بذر  الدومي 
هجرر  الالجهرين المجرريين و البولنرديين إلرى دركيرا بعرد فشرل : وأما العامل الثاني لنشوء الدومي  الروراني  فورو

ء ومررن هررؤال, ةيرر  أصرربةوا مررن الربدرر  المدنفررذ  فرري الدولرر  , وا دنرراق هررؤالء اإلسررالم , ( 5929)ثرروردوم سررن  
فيدررد كرران هررذا الرجررل هررو رأس , وقررد سررمى نفسرر  بعررد ذلررك مصرررفى جررالل الرردين باشررا , ( قسرررنرين بررورحيكي)

 :يدول برنارد لويس, األفعى الدومي  الدي نديع سموا إلى  دول ونفوس األدراك 
ا وسرا ده  يرى هرذا العمرل مر, ولدد  مل يورحيسكي  يى ندرل الدومير  البولونير  ووضرعوا فري قالرب دركري ) 

وكرران لوررا دررأثير هررام فرري ددرردير الدرراري  ,  رضرر  مررن أ مررال المسدشرررقين الاررربيين البرراةثين فرري الشررهون الدركيرر  
 (.واال دداد بالووي  المميح , الدركي الدديم 

, ( منظمر  يوودير   المير ) كيورم ماسرون ( جمعير  اإلدةراد والدرقري ) وال يفودنا أن نعود فنذكر بأن أ ضاء 
إن الةديدر  : )ونعرود مرر  أخررى فنرذكر بكرالم سردون ودسرون . يك هرم اليرد المةركر  لورذه الجمعير  وأن يوود سرالون

فأراةرررع بعبرررد الةميرررد وبدركيررررا ( البرررارح  فررري دكررروين جمعيررر  اإلدةرررراد والدرقررري أنورررا غيرررر دركيررر  وغيررررر إسرررالمي  
 .وباإلسالم

الشررعوب اإلسررالمي  الدرري دخضرر  ولدررد كرران لوررذه الررد و  إلررى الدوميرر  الدركيرر  أثررر سرريء انعكررس فرري نفرروس 
خاصر  بعرد السريوك , و بردأوا يررالبون باالسرددالل ويشركيون الجمعيراع السرري  لمةاربر  دركيرا , ليسياد  العثمانير  

الذين ادخذوا ( العرب ) وكان  يى رأس هذه الشعوب , المشين الاريب الذي سارع  يي  جمعي  اإلدةاد والدرقي 
                                                 

 !رضا في البالد العربي  واإلسالمي  وهو ما دسمي  الشرق األوسر الكبير وهذا بالضبر ما دفرض  أمريكا اليوم ف  (5)
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, بجانررب بريرانيررا ضررد األدررراك فرري الثررور  العربيرر  الكبرررى بديرراد  الشررريف ةسررين  مررن هررذا السرريوك مبررررا ليوقرروف
 .وكان لوذا نداه  وخيم   يى العالم اإلسالمي 

 :يقول توينبي
إن الضبار في دركيا الةميدي  هري الربدر  الوةيرد  الدري اسردرا ع أن دفردأ نافرذ   فكرير  داهمر  دنفرذ  رن ) 

وبعررد ثالثرررين  امررا مرررن ةكررم اسررردبدادي مظيررم كررران الجيرررل ( 5409)ك ففرري سرررن  لرررذل, رريدوررا الدرررأثيراع الاربيرر  
 (.الدركي الجديد من العسكريين هو رأس الةرب  لوجوم الييبرالي  الاربي   يى دركيا

 
 :مقارنة بين القومية ال ورانية والقومية العربية 

 :لدد الددع الدومي  الروراني  والعربي   يى أشياء أهموا
 .و يى السيران  بد الةميد بالذاع, ن كل منوما هو الدضاء  يى دركيا المسيم  أن الارض م

ن كانع الدومي  العربي  دددمع قييال  يى الروراني   .لدد بدأع الدوميدان في وقع واةد ددريبا واى

 .الدوميدان  يمانيدان ادفدا  يى اسدبعاد اإلسالم  ن الةيا  

فالدوميرر  العربيرر  نشررأع فرري المةاضررن األمريكيرر  وفرري , أجنبيرر   إن كررال مررن الدرروميدين نشررأدا فرري مةررا ضررن
بينمررا الرورانيرر  نشررأع فرري المةافررل الماسرروني  اليووديرر  الدرري يشرررف  ييوررا اليوررود اإلسرربان , الجامعرر  األمريكيرر  

 .والبولنديون اإليراليون

فمرثال , يرد ون إلرى قوميدر  إن الرواد األوهل لكل من الدولدين لم يكونوا مسيمين أصال وال من الجنس الرذي 
 مرررل  يرررى ندرررل الدوميررر  البولنديررر   –بولنررردى األصرررل  –الرررذي سرررمى نفسررر  مصررررفى جرررالل الررردين ( برررورحيكي ) 

لم يظور بين ح ماهوا وقاددوا واةرد مرن أصرل , ومنذ دأسيس جمعي  اإلدةاد والدرقي لم , وصبوا في قالب دركي 
مررن اليورررود ) و كراسررو , ( الدونمررر ) د مررن الراهفرر  اليووديرر  و جاويررر, فررأنور باشرررا بولنرردي مردررد , دركرري صرراف 

وأما أةمد رضا فنصف  شركسي ونصرف  مجرري ومدرأثر , وريعع باشا من أصل غجري , في سالونيك ( اإلسبان
 (.كونع) بر 

م و ناصيف وابن  إبرراهي, الرواد األواهل ليدومي  العربي  كانوا جمعيا من غير المسيمين من بررس البسداني 
كررل هررؤالء  يررى , و الشرردياق وأديررب إسررةق وندرراش و شررميل وددررال و صررروف وحيرردان ونمررر ومشرراق  , اليرراحجي 

وميشريل ( نصريري دركمراني )حكي األرسروحي : ثم جاء الدرن العشرون وكان من  قاددوم, اإلرالق من النصارى 
  –الةرحب الدرومي السروري ةربش  مرن قراد  أسرعاد  وجرورج  برد المسري نوأنرو , قاد  البع   0( نصراني) فيق 

 !!وكيوم نصارى . من قاد  الدوميين العرب
إن المساايحية فااي الشاارق هااي التااي  رلاات الحركااات الةوريااة وحركااات : ) يدررول الكاردينررال بريدررولي ليبابررا 

ن أسماء مةل ميشيل لفلق, التغيير   (. وجورج حبش  د تفسر لك ما ألنيه, وأن وان سعاد , وا 
جمعيرر  )فالخمسرر  األواهررل الررذين أنشررأوا , كانررع دةرررك رالهرر  الةررركدين –اليووديرر   -ماسرروني إن األصرراب  ال

 .وكذلك الذين نادوا بالدومي  الروراني  هم من الماسون . كيوم من الماسون( بيروع السري  
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  حيرح فمرثال! اندديع لدواصرل  ميورا فري الدراهر  , هناك بعض الرؤوس المدبر  لإلراة  باإلسالم في دركيا 
والةاخررام اليوررودي , (جمعيرر  العوررد) و ( الجمعيرر  الدةرانيرر )ثررم أنشرا , المصرري كرران فرري جمعيرر  اإلدةرراد والدرقرري

إنددل إلى الداهر  بعد إسدار الخالف  في دركيا وكان ل  دأثير في السياس  المصري  _ناةوم ةاييم  –في اسدانبول 
( لمرراذا أنررا ميةررد )اء مررن دركيررا إلررى مصررر وألررف كدرراب جرر, وكررذلك اسررما يل أةمررد أدهررم . أيررام  بررد الناصررر , 

 ( .المجم  الشرقي لنشر اإللةاد) وأسس 

كران مرن : )ىيدول فيييرب ةدر. ودأثرع الروراني  بالثور  الفرنسي , دأثرع الدومي  العربي  بالنظرياع األمريكي 
واسرردمدع , بررادئ الدوميرر  العربيرر  الشررامي ع مندرراج االةدكرراك بررين العدييرر  السرروري  والندرراج الفكررري الاربرري أن دولررد

بخرالف الدومير  الدركيرر  الدري جراءع مدرأخر   رن العربير  والدري اسرردمدع , وةيورا براألكثر مرن النظريراع األمريكير 
 (.إلواموا من مبادئ الثور  الفرنسي  

يدول .ب بدوميدوم ال يحال اليوود يةرصون  يى ربر العر , كانع األصاب  اليوودي  بارح  في الدومي  الدركي 
يةرراول : ) فرري مةاضررر  لرر  فرري جامعرر  برنسرردون األمريكيرر   –الررذي كرران وحيررر خارجيرر  إسررراهيل  -( أبررا إيبرران ) 

وفرري ذلررك الخرررر , ( 5411) بعررض الح مرراء العرررب أن يدعرررف  يررى نسررب  المررد اإلسررالمي بعررد الوحيمرر  األخيررر  
أن نبدي العرب  يى يدين راس  بنسبوم الدومي ال اإلسرالمي ولذا كان من أولى و اجبادنا , الةديدي  يى إسراهيل

(5). أهر ( .[
 

 
 : ال الشيخ لبد اهلل ل ام

إن واقرر  العرررب يرردل داللرر  واضررة   يررى الندرراه  الدرري دوصرريع إليوررا الررد واع الدوميرر   :وأخياارا ف نااا نقااول
 :واإلقييمي  والعيماني  هي 

 .قر  صي  العرب بالدول  اإلسالمي 
ددسررابق فرري والهوررا , الم العربرري إلررى دويررالع هحييرر  ةدررى دبدررى فرري قبضرر  العررالم الاربرري والشرررقي دمحيررق العرر

 .ألمريكا أو إلى روسيا لدةمي أنظمدوا في المنرد 
 .دضخم الكيان اإلسراهييي الذي أصبأ دنينا يفدأ شدقي  يبدي  كل فدر  جحءا من بالد العرب

 .سياسي  واالقدصادي  والعسكري انوياراع في معظم النواةي االجدما ي  وال

, ال دعيررم لمرراذا دعرريش؟ ممحقرر  خيديررا , ولرريس لوررا أي مبرردأ فرري الةيررا  , نشرروء أجيررال لرريس لوررا هويرر  معينرر  
يايرون أفكرارهم كمرا يايررون أحيراهوم , دراهم كل يوم في رأي , أفهددوم هواء , مدفكك  أسريا , مدفسخ  اجدما يا 

 : مخاربا المبشرين  –ح يم المبشرين  –يدول حويمر , اف  واالجدماع في اال دداد واالقدصاد والثد

وأخرررجدم المسرريم مررن , وال يريررد أن يعرفوررا , إنكررم أ رردددم شرربابا فرري ديررار اإلسررالم ال يعرررف الصرري  بررا  ) 
يصررف  ويةرب الراةر  والكسرل وال, ال يوردم ليعظراهم , اإلسالم فجاء الرنشء اإلسرالمي ربدرا لمرا أراده اإلسردعمار 

 (. هم  في الدنيا إال في الشوواع

                                                 
 ( 941 - 941/ 5ج: الذخاهر العظام )  (5)
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ولم يكن ل  كيان إال باإلسالم الذي وةده أول مرر  , إن هذا الشرق لم يشود في يوم من األيام وةد  وال  ح  
 .ولن يجد نفس  مر  ثاني  إال باإلسالم, 

 .العربي  نفسوا بل ليفددوا الشعوب, لدد محقع الدومي  أوربا فنديوا العرب ليمحقوا أمدوم اإلسالمي  
 :كما يدول دوينبي مدساهال ومعدرفا بذنب بالده وةضارد  

لساوء  –فهل من الضروري حقا أن يتفتت العالم العربي كما تفتات اتمبرا ورياة االسابانية فاي أمريكاا  ) 
هاذا هاو الوجاه الةااني . إلم لشرين دولة مستقلة لن بعضها تعيش فاي  والاب ضايقة غربياة الانم   –الحظ 

إن ساحر القومياة . ومان المةساا أن تقلاده الشاعوب النا قاة بالعربياة تقليادا تاماا , كالح لحضارتنا الغربياة ال
ولكن القومية لن تقود هذه المجتمعاات إلام حياا  جدياد  , جذاب في أمةال هذه المجتمعات اتسالمية المبعةر  

 (. بل إلم حكم بالموت والفناء, 
وهرري محوقرر  , المدسررير  فرري العررالم اإلسررالمي والعربرري هرري نامرر  الدوميرر   إن النامرر  الدرري  حفدوررا الربدرراع
ولكنوررا مخرردراع دررذبأ الشررعوب مررن خاللوررا  يررى مررذابأ الشرروواع قرررابين , جمييرر  دشررنف األسررماع ودرربو  الديرروب 
ن الخريرررر الرررذي يعكسررر  صررروع النحيرررف الررردموي قرررد جرررذب كثيررررا مرررن , رخيصررر  فررري سررربيل الرارررا  والرررراغوع  واى

 .لدساق إلى مذبةوا ونوايدوا البهيس  األليم الدرعان 
 :يدول جب

كان ... إن االسلوب الذي است الت به  بقة المتغربين تأمين  بضتها الةابتة للم السل ة في الدولة ) 
 (. فالقومية هي فكر  غربية تماما... القومية 

ن سبب اندشار الدومي  في العالم العربي هو سيرر  الارب نفس   يى ال  .عالم اإلسالميواى
 ( :الارب والشرق والمسددبل ) يدول المؤرخ اإلنكييحي دوينبي في كداب  

ففي الو ت الحاضر الذي يجد الغرب نفسه منذ الحرب العالمية الةانية وير  أنه جا ء إلام أكةار مان أربعاين )  
 .قسامه هكذا للم نفسهدولة  ومية مستقلة ذات سياد  يهدد بانهيار البيت كله كامال للم من فيه بسبب ان

ومب ذلك ف ن التبار الغرب ال ي ال له من القاو  فاي العاالم ماا يبقاي جرةوماة القومياة الغربياة  اادر  للام 
ومن المأمول أن يست يب العالم اتسالمي للم كل حال إيقاا انتشار هذه الداء السياساي , السريان والعدو  

 (!!.  ي القومي بالوحد لن  ريق الشعور اتسالم –القومية  –الغربي 
 .بل هي داء  ضال مما أصابنا, إن الدومي  ليسع الدواء الناج  ألمراضنا 

وتاريخ الشرق االدنم الحديس يدل أن القومية المجرد  ليسات القالاد  المالئماة للنهاو  : )  يدول سمي
 (. مر الجهود البتةلن تة, وما لم يكن المةل االللم إسالميا للم وجه من الوجوه , بالواجب الشاق 

 :وما أجمل كيم  سيدنا  مر بن الخراب ننوي بوا هذا الةدي  
 (.نةن قوم أ حنا ا  بوذا الدين وموما ابداينا العح  بايره أذلنا ا  ) 

َْ   : ال اهلل تعالم    . (50:األنبياء )  لََقْد أَْزَ ْلَزا إِلَْيُكْم ِكَتابا  فِيِه ِذْكُرُكْم أََفال َتْعقِلُو

ولدرد ددردم العررب أول مرر  إلرى , فبسبب مرن هرذا الكدراب درذكر هرذه األمر  , فالمسيمون  والعرب ي ذكرون بالدرين  
 .وأمسكوا بحمام البشري  بعد أن دمسكوا بالكداب وأقاموه في ةيادوم, البشري   يى هدي هذا الدرين 
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  ُه لَِذْكر  لََك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلو  .  (22:الحخرف)  َْ َوإِزَّ

   َر ْْ نْوَراَة َواِِْزِجينلَ َوَمنا أُْزنِ لَ إِلَنْيُكْم ِمن ْيٍ  َحتَّى ُتقِيُموا التَّ ََ ُكنمْ قُلْ َيا أَْهلَ اْلِكَتاِب لَْسُتْم َعلَى    بِّ
 . (19: الماهد )

وربدروه , فري ةيرادوم  و ميروا  بر , وال وحن لوم وال قيمر  إال إذا أقراموه فريوم , فأهل الدرين ليسوا  يى شيء 
 .في واقعوم
  ِْدَيناِرُكْم َمنا َفَعلُنو ُ إِّ َقلِينل  ِمنز ْْ ِْ اْقُتلُوا أَْزفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِم ا َكَتْبَزا َعلَْيِهْم أَ ُهْم َولَنْو َولَْو أَزَّ

دَّ َتْثبِيتا   ََ َْ َخْيرا  لَُهْم َوأَ َْ بِِه لََكا ُهْم َفَعلُوا َما ُيوَعُنو  .  (11:النساء)  أَزَّ

الرررذي كدبررر  بمسرررا د  ( 54/9/5411)فررري  –الدنصرررل فرنسرررا العرررالم فررري سررروريا  –جررراء فررري ددريرررر دييسررربس 
 :ماييي ( بالنس)مسا ده 
المكاناة التاي يحتلهاا الادين فاي نفاوس , من أبر  الحقائق التي يلحظها من يريد  دراسة هذه البلادان )  
 .فالدين يظهر في كل مكان وفي كل أمر, والسل ة التي له في حيا  الناس , الناس 

وفااي االدب  و فااي جميااب , وفااي اللغااة , ففااي المجتمااب الشاار ي يظهاار أةاار الاادين فااي االخااالق العامااة 
 .المةسسات االجتمالية 

, بال إلام الادين الاذين ولاد فياه  –الشار ي لايس لاه و ان  –والرجل الشر ي ال ينتمي إلم و ان ولاد فياه 
وأمااة الرجاال الشاار ي هااي , ف نااه فااي الشاارق ينتمااي إلاام دياان , رب ينتمااي إلاام و اان وكمااا أن الرجاال فااي الغاا

وكل فرد خارج لن حظير  الدين هو بالنسبة إليه , مجمولة الناس الذين يعتنقون الدين ذاته الذي يعتنقه هو 
 (. رجل أجنبي غريب

 
 :القوميات وات ليميات الجاهلية

اع االردبرار بالجاهييراع الدري دسربق اإلسرالم ةدرى يدرر  الصري  لدد ةرك الارب ودالميذه في كل مكان نامر
 .باإلسالم ويدجاوحها 
فدامرررع بإصررردار , ةاولرررع اإلدار  الفرنسررري  أن دشرررد أحر الرررروح الجنسررري  برررين بربرررر مرررراكش  :ففاااي المغااارب
م براألةوال الذي قضى بدنفيذ األةكرام العرفير  البربرير  وقرانونوم الخرا 5410مايو سن   51الظوير البربري في 

 .الشخصي  بدل الشريع  اإلسالمي 
 .الوندوكي  –اكدشف الةضار  الجاوي   :وفي إندنوسيا
وقالوا بأن لبنان ال يندمي إلى العرب ,   أثار سعيد  دل ويوسف السودا  و فيكدور شبأ الفينيدي :وفي لبنان

 .واليونان, إيراليا  –بل هو جحء من ةضار  البةر المدوسر , 
وبعررد أن ةررل  شرراميبيون , خاصرر  بعرد اكدشرراف درروع  ررن  يمرون , أثيرررع الةضرار  الفر ونيرر   :وفااي مصاار

, ور  ةسين الد و  إلرى الفر ونير  , ثم سعد حغيول , ولرفي سيد , ودولى سالم  موسى , ( ةجر روحيدا)ألااح
وفري , يمثل نوض  مصر وادخذ أبو الوول شعارا , أبو الوول , نفرديدي , األهرام , وبدأع دظور أسماء رمسيس 

وندل دمثال , ( أبي سنبل الفر وني )حمن  بد الناصر أقيم السد العالي  فأثارع اليونسكو هم  العالم إلنداذ معبد 
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( دركيرررا لألدرررراك ) وأصررربأ األدرررراك ينرررادون بشرررعار , إلرررى الدررراهر  وكيرررف الماليرررين  –فر رررون موسرررى  –رمسررريس 
 (.ليمصريين) ومصر 
 :لويس توماس لن( كويلرينغ)يقول 
أنااه  ااد اساات اع أن يرساام الخ ااو  العريضااة للظااروا التاريخيااة واالجتماليااة للحركااة التااي انتهاات )  

وهذا المبدأ الذي ساار للياه أغلاب شاعوب المن قاة , بال لماء االتراك المحدةين إلم تحقيق مبدأ تركيا لألتراك 
) . 

 :ولذلك كان الكماليون يدولون  
ا تركيا يكون ملكا لنا وج ءا مان مجتمعناا الجدياد للام نحاو الكنيساة اتنجليكانياة نريد أن نبني إسالم)  

 . ( التي هي مسيحية للم النم  اتنجلي ي
وفررري مصرررر العربيررر  كانرررع أضرررواء هرررذه الصررريةاع ددجررراوب فدةررررك البباررراواع المصرررري  الدررري ديعرررب بورررا  

المصرري فر روني قبرل أن ) فدرال رر  ةسرين , ( رمصر  بفر ونير) فدنرادي ( اإلنجييحير  بالرذاع )األصاب  الاربير  
 ( ! .لو و ا اتسالم بيني وبين فرلونيتي لنبذت إسالمي ) : وقال ر  ةسين , (  يكون  ربيا

و يي  فان  ليس من الاريب أن درى اهدمام الارب الكبير باآلثار والمداةف الورني  ةي  دأسسرع قبرل قررن 
ديررب فرري العررالم اإلسررالمي لررربر المسرريمين باآلثررار وبررالديم واأل ررالم الررذين ددريبررا هيهرراع غربيرر  لإلشررراف  يررى الدن

( سشريمان ) و, فري مصرر (  مارييرع)و  ميرع , إلرى العرراق ( اليرارد)و( بودرا)فجاء , كانوا قبل مجيء اإلسالم 
روكفيرر )  ولريس  جيبرا بعرد ذلرك أن نردرك دبررع مؤسسر   , في دركيرا ثرم أنشرهوا دواهرر اآلثرار والمدراةف الورنير  

ولعينا بعد هرذا نصرل , بعشر  ماليين دوالر إلنشاء مدةف لخثار الفر وني  ومعود لدخري  رجال اآلثار ( اليوودي 
يجب أن دض  الدول  المنددب  ودنفيذ ( : ) 45)إلى سبب النم في صك االندداب البريراني  يى فيسرين ماد  

كررل هررذا لدررر  صرري  بإسررالموم ( . خاصررا باآلثررار والعاديرراع فرري السررن  األولررى مررن درراري  هررذا االندررداب قانونررا 
 .ةدى يدسنى ليارب أن يسدعبدهم ويذلوم دةع يده, وربروم بالجاهيي  األولى 

سرن  ( برنسردون)في مؤدمر الثداف  اإلسالمي  والةيا  المعاصر  الذي  دد في جامعر  ( ولسون)يدول الدكدور 
ومرن , واألوسر في هذه األيام نوض  ةضاري  هي مرن ناةير  جديرد   األدنى نإن في بالد الشرقيي( : ) 5414)

إن نوضرر  الارررب المسرريةي وةركرر  إةيرراء المعررارف فيرر  قامررع  يررى  مييرراع الدفكيررر , ناةيرر  أخرررى بعرر  الدررديم 
 (.والجدل فيوا  يى األ مال الكالسيكي  والوثني 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  588  [  
 

فأشررأ الةكررم البويرروي . مرر  العررالم اإلسررالمي والةكررم البويرروي بدرروهين العالقرر   نقررام الصررفويي:  وفااي إيااران 
وبررحغ مررذهب , واكدشررفع األكاديميرر  مجررد إيررران الدديمرر  , أكاديميرر  ليرردخيم مررن المفرررداع العربيرر  فرري الفارسرري  

وبرردأع العمراراع الجديرد  دبنرري  يرى لرررراح , واةدرل مكانرا مرموقررا فري بررالد السرب  والشرمس , حرداشرع مرن جديررد 
 يررى كررورش صرران  األمبرروريرر  ( 41)قررام الشرراه مةمررد رضررا بويرروي اةدفرراال بمناسررب  مرررور وأ, األخمينرري الدررديم 

 .واألكراد والعرب, البيوش : وثارع في إيران قومياع أخرى مثل, الفارسي  
ونادى األكرراد  بدروميدوم والكردير  واألدرراك , فنادى بعضوم بالدومي  العربي  , ثارع النعراع :  وفي العراق 

 .وثارع  الد واع اآلشوري  و الكيداني ,  بالدركي 
ويرررون االندررراع  ررن مرراء , وأصرربأ الونررود يفخرررون بالونديرر  , دأججررع نررار العصرربي  الونديرر  : وفااي الهنااد

 (.رام ها, بويم أرجن )ويدانون بأبرال الوندوم , ( جنجا)حمحم في مك  إلى نور
وهرذا الرذي , دبعاد واةدالل الاريب ألرض الورن وأصبةوا ينظرون إلى الفدأ العربي  يى أن  اسدعمار واس

دكرون . وبفكرر إسرالمي , مما جعل المسيمين ينادون بديام دول  يعيشون فيوا ةيا  إسالمي  , يفخر ب  المسيمون 
سالم   .فيوا جنسي  المسيم هي  ديدد  ودين  واى

 : –ةي  كان  –وقد قال إقبال يخارب المسيم 
أولهرك , فإن أم  الرسول الواشمي صيى ا   يي  وسريم فريرد  فري دركيبورا , ال ددس أمم الارب  يى أمدك )

 (.ولكن إنما يسدةكم اجدما ك أيوا المسيم بدو  الدين , إنما يعدددون باجدما وم  يى الورن والنسل 
اردفعرررع األصرررواع برررالداني باألمجررراد الدبييررر  الدديمررر  وقامرررع النحا ررراع برررين قباهرررل : وفاااي االردن وفلسااا ين

, مرؤاب :  وأصبةنا نسم   ن مدن , لشمال والجنوب في شرق األردن وبين الفيسرين وبين أبناء شرق األردن ا
 .و  مون, و فيالدلفيا 

 : لدد صدق فينا قول رب العح  
ِ ي األََذلِّينَ )  ولَها أاولَو َك  َ َوَرسا وَن هللان يَن ياَحاده  . (40:المجادل )(  إ نن النذ 
رَ )  َمىَوَمنأ أَعأ ق َياَمة  أَعأ َم الأ ها َيوأ شارا كا  َوَنحأ يَشة  َضنأ َِإ نن لَها َمع  ي  ر  كأ  .(542:رر )(  َض َعنأ ذ 

وجعال , بعةت بالسيا باين يادي الساالة حتام يعباد اهلل وحاده: ) وصدق رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 (. به بقوم فهو منهم ومن تش, وجعل الصغار و الذلة للم من خالا أمري , ر  ي تحت ظل رمحي 

وةصدنا ما حر نا من بذور الدومي  ثمار , ودجر نا يالم دنكبنا لرريق ا  , لدد ذقنا مرار  بعدنا  ن كداب ا  
 : الدريع  والدمحق والضياع والخذالن والخسران 

  َّْونو أونَُّهْم ُيْفتوُنونو فيي ُكلِّ لوام  مورَّ   أوْو مورَّتوْيني ةُم  ( .541:الدوب ) ال يوُتوُبونو ووال ُهْم يوذَّكَُّرونو  أوووال يورو

وند و أنفسنا بالعود  إلى رريق السعاد  , وننبذ من أيدينا كل أو صار الجاهيي , لدد ين لنا أن نرج  إلى ا  
 لُّ ووال يوْشقوم   (5).أهر.[ م أو الدمار إما اإلسال, إما ا  أو الفناء   (.541:ر )  فوموني اتَّبوبو ُهدوايو فوال يوضي

                                                 
 (  405/ 5ج : الذخاهر العظام ) (5)
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  الشيوعية في العالم العربي خالل القرن العشرين: 
 .لدد أشرف اليوود  يى دنظيم ودكون األةحاب الشيو ي  في العالم العربي فوم قاددوا ومخرروها ]

 ( :روبنسون ) يدول الشيو ي اليوودي الفرنسي 
ةيدرراع األجنبيرر  فرري البيرردان العربيرر  فرري مصررر لررم ددأسررس أةررحاب شرريو ي  ومنظمرراع مدعارفرر  إال فرري ال)  

واندورع دون أن دثيرر اهدمامرا , ولم دجد إال الدييرل مرن األدبراع وكانرع مدرو ر   رن واقر  ديرك الربالد , وفيسرين 
 (.كبيرا 

 :وفيما ييي نورد األسماء اليوودي  المؤسس  ليشيو ي  في البيدان العربي 
 :الح ب الشيولي في مصر  -1

) دصرةب  ابندر  ( جوحيرف روحنبررغ )في اإلسكندري   يى يد روسري يورودي اسرم  ( 5445)ن  بدأ الدنظيم س
 .أوفدع موسكو ثالث  يوود لدشكيل الدنظيم ومدابعد ( 5441)وفي سن  ( . عشار لو 

فري مصرر ( بنرك كوريرل) وأمدد  بأموال راهي  أسس بورا ( هنري كوريل)ثم انددبع روسيا اليوودي المصري 
 (.ةددو)  الديمدراري  ليدةرر الورني وشكل الةرك, 

أي الشرررار  وهررو نفررس اسررم الجريررد  الدرري كرران يصرردرها لينررين فرري سويسرررا قبررل ( منظمرر  األسرركرا)ثررم دشرركيع 
نةو ةحب (: ) نةشم ) ثم غير اسموا  فيما بعد إلى , ( اييي شواردح)شكل هذه المنظم  اليوودي , نجاح الثور  

 (.ةددو)ى ثم انضمع إل, ( الشيو ي مصري
( ش. د )ثرررم أصررربأ اسرررموا , أسسررروا اليووديررران يوسرررف درويرررش  و ريمرررون دويرررك ( منظمررر  الفجرررر الجديرررد)

 .الديمدراري  الشعبي 
 .أسسوا اليووديان أوديع وحوجوا  لمون سدني(: م.ش .م ( )المنظم  الشيو ي  المصري )
 (.مارسيل إسراهيل)أسسوا (: منظم  دةرير الشعب)

 :ي العراقالح ب الشيولي ف -4
نراجي شرميل , و يرى رأس قاددر  ساسرون دالل , أسس  اليوود وكان معظم أفراده في بداي  األمر من اليورود 

 .وكيوم من اليوود,  لويوسف ةح قي, وصديق يووذا , 
يروي األسداذ بدر شاكر ( 44-45)م ( دجرب   ربي في الةحب الشيو ي ) ويروي قدري قيعي في كداب  

كيرررف كررران يعمرررل مررر  رفاقررر   –ف  إلرررى مرررا رواه مرررن فضررراهأ أخالقيررر  ال نريرررد الوقررروف  نررردها باإلضرررا –السرررياب 
بثثنرا برين , رةنا نضرب  يى كرل ودرر دخررج نامدر  موافدر  لمرا نريرد : )الشيو يين العراقيين لنشر الشيو ي  فيدول

وأخرذنا نسرب الدومير  العربير  , الرالب األكراد أن الدروميين يكرهرون األكرراد وقروميدوم بينمرا نعدبررهم نةرن إخواننرا 
, ونررح م أن الدرراري  العربرري مررا هررو إال مجمو رر  مررن المررذابأ والمجرراحر , بررل رةنررا ننررددم مررن العرررب , أمرراموم 

ومررنا  يى إخواننا اليورود دون ةاجر  إلرى د رو  , وح ماؤهم العظام ما هم إال إقرا يون جالدون إلى غير ذلك 
 .ثير  يى بعض الريب و اسدايينا بعض الرفيداع ليدأ, 
 :الح ب الشيولي السوري اللبناني -3
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جراكوب )وكران يرأسر  فري لبنران , بعرد الةرحب الشريو ي الفيسرريني والمصرري ( 5442)دأسس الةحب سرن  
 .مولر, أوسكار , ميك : وكان يسا ده ثالث  يوود هم, اليوودي الروسي ( دايبر

, وهم  يون موسكو الثالث  جوحيف بيرجر , الروس  ثم دخل بيروع يوود ثالث   ن رريق ةيفا  وكيوم من
 .نخبمان لدفينسكي, اليووبيدر

ثررم دبرر  الةررحب الشرريو ي , وقررد كرران الةررحب السرروري اليبنرراني دابعررا ليةررحب الشرريو ي اليوررودي فرري فيسرررين 
 .الفرنسي

 :الح ب الشيولي الفلس يني واالردني -4
ومنرذ األيرام األولرى , شرال رؤوس قراد  الثرور  البيشرفي  لدد كران الدفكيرر بفيسررين مرن الدضرايا الكبررى الدري د

 .أصدر لينين  في روسيا قرار  ذا شدين بةق اليوود: من الثور 
 .جريم  قانوني ( ليسامي ) ا دبار العداء لييوود : أوال
 .دأييد إقام  ورن قومي لييوود في فيسرين: ثانيا

دشررررين الثررراني سرررن  ( 4)فررري  –جيررر  بريرانيرررا وحيرررر خار  –وقرررد صررردر هرررذا الدررررار قبرررل صررردور و رررد بيفرررور 
 .بأقل من  شرين يوما( 5451)

أول ةرحب فري ( 5454)فكران الرذي دأسرس سرن  , ولذا اهدم شيو يو روسيا برالدنظيم الشريو ي فري فيسررين 
وأوفرردع موسرركو قربررين يورروديين مررن أقررراب الةررحب , ( روحشررداين ) وقررد شرركي  أوال اليوررودي الروسرري , المنردرر  

رادول كرارن برورغ  وكران جمير   ناصرر الةرحب , جراك شرابيييف : وهمرا,  ي الروسي ليدنظيم في فيسرين الشيو 
 .الشيو ي الفيسريني في بداي  األمر يوودا روسيين

( افربروخ. س)ثرم اندردب , فنشر نشرارا ميةوظرا فري فيسررين ( فالديمير جابو دينسكي ) ثم أرسيع موسكو 
وكرران األخيررر صررديدا ليينررين فرري , لدنظرريم الةررحب الشرريو ي فرري الرربالد العربيرر   –الميدررب بررأبي حيررام  –اليوررودي 
( 5444-5442)وقد دولى رهاس  الةرحب الشريو ي فري فيسررين مرن , وأبرح الشيو يين في الفيسرين , سويسرا 

. 
, قاصر   يى اليوود و دخي  قي  من الفيسررينيين العررب , وكانع  ضوي  الةحب الشيو ي الفيسريني أوال 

دأسسررع أو ( 5411)وفرري سررن  , وقررد كررانوا غيررر موثرروقين لرردى األكثريرر  الشرريو ي  وغيررر مررؤدمنين  يررى أسرررارهم 
 .ةرك   يني  ليةحب الشيو ي الفيسريني وراء سدار نداب   مال في ةيفا سكرديرها إميل دوما

 .وفي الناصر  نداب   مال سكرديرها إميل ةبيبي , وفي يافا سكرديرها  فؤاد نصار
ومسررا ده , ( بررن فكرري)وكرران سرركرديرها اليوررودي , أنشررأ الشرريو يون  صررب  الدةرررر الررورني ( 5414)سررن  

 .ثم دشكيل ةكوم  مشدرك  بين اليوود والعرب, وكانع مرالب هذه العصب  جالء بريرانيا , دوفيق روبي 
الفيسرريني يذبةون الشرعب , دةول أ ضاء  صب  الدةرر إلى قاد   صاباع مسية  ( 5429)وفي ةرب 

في ةين وقف الشيو يون المدةمسرون يردفعون  رن اليورود ويدفرون بجرانبوم , فانسةب بعض الشباب المارر بوم 
وغيررررهم مرررن قررراد  الشررريو يون العررررب فررري , وفرررؤاد نصرررار فررري يافرررا , مرررنوم المةرررامي إبرررراهيم بكرررر فررري الناصرررر  , 

 .فيسرين
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, ودي يشررف  يرى بدير  فيسررين غيرر المةدير  صرار الةرحب الشريو ي الفيسرريني اليور( 5429)وبعد نكبر  
األخيرين  ضوان في الكنيسع اليوم وهذان , وكان في رهاس  الةحب إميل دوما  و دوفيق روبي  و إميل ةبيبي 

ضررررابر إسررررراهييي وسرررركردير صررررةفي مررررن ) وكانررررع الصرررري  بررررين الشرررريو يين فرررري قسررررمي فيسرررررين  ررررن رريررررق , 
ربعرع : وكانع نشراع الةحب الشريو ي درذيل بعبرار  فري أسرفيوا بالعبرير  , ( لجن  الودن   الشيو يين يعمالن في

 (.الدسم المةدل) أي , بمراب  الةحب الشيو ي الفيسريني 
ضررمع الضررف  الاربيرر  إلررى األردن وقررد ا ددررل  ريعررع ةرررب الشرريو ي فرري رام ا  وهررو ( 5410)وفرري سررن  

 ثررررع قررواع األمرررن فررري  مررران  يرررى , ( 5415)  سرررن, يرروحع المنشررروراع الشررريو ي  الدررري أةضرررها مرررن إسرررراهيل 
 .مربع  ليشيو يين وهي مسجي  بأرقام و باراع  بري  

, ردنري  رن الةرحب الشريو ي الفيسررينيصدر األمر من موسركو بفصرل الةرحب الشريو ي األ( 5414)سن  
صرربأ قاهرردا مررن قرراد  فسررمةع لرر  الدررواع اإلسررراهييي  بررالخروج لي, وكرران  فرراهق وراد  ال حال فرري المنردرر  المةديرر  

ويومورا قردمع , ناهبرا  نورا فري مجيرس النرواب األردنري ( 5411)ولدددمر  منردر  رام ا  سرن  , الةرك  الشريو ي  
 .ناهبا  نوا –الشيو ي النصراني  –الددس يعدوب حيادين 

نصررار وألدرى فرؤاد , ةرل الةررحب الشريو ي األردنري وا ددررل قاددر  وأود روا معددرل الجفررر ( 5411)وفري سرن  
سررراهيل)سركردير الةررحب الشريو ي األردنرري  ررد  مةاضرراع أولوررا  إننررا نعيرم ويعيررم الجميرر  )جرراء فيورا ( الشريو ي  واى

ن اليورود شرعب كبراقي الشرعوب لرر  , برأن إسرراهيل أمرر واقر  ودولر  لورا كيانورا السياسرري واإلقدصرادي والعسركري  واى
 (.ري باربالوأنا أ درف باليوود كدول  ألن الشمس ال دا, ةق الةيا  

 الر  ةفرال دأبينير( راكراح)أقام الةحب الشيو ي اإلسرراهييي (: 5411)و ندما ماع فؤاد نصار في  مان سن  
ميررل دومررا , ( مرراير مينررر)فرري الناصررر  ديررك فيرر  ح رريم الةررحب  ودوفيررق حيرراد صرراةب فكررر  , وكررذلك دوفيررق ررروبي واى

( 5419)إلسرراهييي وكران يجمر  الدبر راع سرن  ودوفيق هذه  ضو فري الكنيسرع ا,  –يذار  10 –( يوم األرض)
 .بالعيم اإلسراهييي من أمريكا

منورا مرا جراء بالنشرر  الشريو ي  األردنير  , وال حالع البرقياع ددبادل بين الةحب الشيو ي األردني اإلسرراهييي 
الدددميررر  فررري كمرررا قررردر المجيرررس  اليرررا المواقرررف المبدهيررر  والثابدررر  ي الدررروى : ) مرررا ييررري( 5411)فررري نيسررران سرررن  

 (.راكاح )إسراهيل نفسوا وفي مددمدوا الةحب الشيو ي 
 –الممررثالن لررألرض المةديرر   –وقررد كرران مةمررود درويررش وسررميأ الداسررم الشررا ران الفيسرررينيان الشرريو يان 

 .يةمالن  يم إسراهيل في مؤدمر صوفيا الدولي
, ودخررير , ودررابر  داهردي , موةرد وقد ثبع بما يدرر  كرل شربو  قيرام دنظريم : ) يدول األسداذ سعد جمع 

ومرن  رانى , ودكامل في الدخرير والودف  بين كل من الةحب الشيو ي اإلسرراهييي واألةرحاب الشريو ي  العربير  
مرررن العربيررر  كانرررع دأدينرررا  برررر الةررردود  يعررررف أن الكثيرررر مرررن المنشررروراع الشررريو ي , مدا رررب الةكرررم فررري األردن 

ن كثيرا من قاد  الة, إسراهيل  حب الشيو ي األردني قرذفوا  يينرا مرن إسرراهيل بعرد أن دديمرذوا ودردربوا  يرى أيردي واى
 ( .411 -412:الذخاهر). هر [  .(دهاقن  الةحب الصويوني المضييين
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 الشيوعيون العرب وقضية فلسطين: 

وأمررا , ا كيوررا أشررف  ييرر  اليوررود وسروروا  ييورر, رأينرا فيمررا سرربق أن الدنظيمراع الشرريو ي  فرري العرالم العربرري 
قاد  الشيو يين الذين يندسبون إلى العروب  فدد دربوا  يى أيدي دهاقين  اليوود بعد أنري غيرروا  درولوم فأصربةع 

 .في المنرد   وقد كان اليوود يعيدون يماال كبير   يى هؤالء الدالميذ و يى الدددم اإلشدراكي, يوودي  
إن جعرل فيسررين : )يكدبرون إلرى موسركو –يسررين من أبناء ف –كان الشيو يون العرب ( 5429)وفي سن  

 (.ورنا قوميا لييوود هو الرريق الوةيد والوسيي  الناجة  لبيشف  العالم العربي
 رراد الشرريو يون العرررب , وبعررد أن أ ينررع روسرريا  ررن دأييرردها الصررارخ ليدرررار . و نرردما كرران قرررار الددسرريم 

الةكومررراع الرجعيررر  : ) قررراهال –خالرررد بكرررداش  –يون العررررب فدرررد أ يرررن السررركردير العرررام ليشررريو . يؤيررردون الددسررريم 
صةأ أن . لدد  ارضع اإلدةاد السوفيدي الصديق ةدى اليةظ  األخير  ولم دخرب وده , العربي  هي المسؤول  

 (.اليوود  ليسوا أم  لكنوم شعب ل  ةق الةيا 
انشرق  يرى خالرد بكرداش وكران الرذي (  ضو قياد  الةحب الشيو ي اليبناني السوري)ولدد كشف رفيق رضا 

كانررع قيرراد  الةررحب الشرريو ي بمثررل ةمرراس ابررن غوريررون  يررى بعرر  الدولرر  ليووديرر  فرري : ) فيدررول, مسررا دا لرر  
والشعب اإلسرراهييي المشررد ال برد , فإسراهيل في نظرها واة  من واةاع الديمدراري  في الشرق األدنى , فيسرين 

ن واجررب , وأن ييددرري فرري أرض الميعرراد  الدضررامن األممرري فرري  رررف الديرراد  المررذكور  هررو مررن صرريب المبررادئ واى
 (.الماركسي  ولذا فوجود إسراهيل ل  في  رفوا مبرراد  اإلنساني  الدي ددخرى المبرراع و الوقاه  الدومي 

فدرررد رمررروا العررررب , ولدرررد  ررررف النررراس جميعرررا موقرررف الشررريو ي  المخرررحي دجررراه إخررروانوم مرررن أبنررراء جيرررددوم 
وهراجموهم وا دبررهم .  رن قروس واةرد   –لذين يدافعون  ن كيانوم و ن ةيادوم ودينوم وأ راضوم ا –المشردين 
وقررد كرانوا يعدبرررون الرردفاع  ررن فيسرررين رجعيرر  دينيرر  ومررؤامر  , وكررانوا يصررفون اليوررود بررأنوم مظيررومين , معدردين 

 .ضد اليوود
 .(ةارب الشعب اإلسراهييي الشديق يإن الشعب العراقي يرفض بإباء أن : ) ففي العراق قال الشيو يون

مرةبرا بإنشراء دولدرين  ربير  ويوودير  فري ( : )يوسرف سريمان الميدرب بفورد)وقال سركردير الةرحب فري العرراق 
 (.فيسرين واشدرر لوما اإلشدراكي  والدةالف ضد الرجعي  الديني  العربي 

غحع جيوش البالد العربي  :)ن دةع  نوا( 5429)مايو سن  ( 51)وكدبع المنظم  الشيو ي  المصري  في 
الثورير  فري ( اليورود)وهذه الةرب ةرب رجعي  دخدم البرجواحي  العربير  و دكبرع البروليداريرا الصرا د  (: )فيسرين
 (.فيسرين

فدررد كرران الشرريو يون يوح ررون باسرردمرار مدرراالع . وبعررد قيررام إسررراهيل أخررذ الشرريو يون ينررادون بالصرريأ معوررا
دةرع  نروان ( الكومنفرورم)الةحب الشيو ي اإلسراهييي الدي كران ينشررها فري جريرد   سكردير( صموهيل ميكونيس)
 (.في سبيل سيم داهم)
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إننا نعيم : ) مةاضر  في الجفر قال فيوا( 5411)سكردير الةحب الشيو ي األردني سن  )وألدى فؤاد نصار 
ن اليورود شرعب كبراقي , دي والعسركري ويعيم الجمي  بأن إسراهيل أمر واق  ودول  لوا كيانوا السياسري واإلقدصرا واى

 (وأنا أ درف باليوود كدول  ألن الشمس ال داري باربال, الشعوب ل  ةق الةيا  
الدفريرق )وساروا وصراروا ينرادون بمدرالدوم وبعد قيام الثور  الفيسريني  واشدداد  ودها اندس الشيو يون في أ

 .ريني وذلك لدميي  الدضي  الفيس( بين اليوودي والصويوني 
 .نةن ال ندادل اليوود الشرفاء إنما ندادل الصويوني : قالوا

بينما يرى قاد  ,  يى ةد ح موم وبين صويوني ! وال ندري كيف نفرق في الميدان العام بين يوودي شريف؟
جبرررل )برررل صرررويون يريرررق  يرررى الجرررحء الجنررروبي مرررن الدررردس . المنظمررراع الصرررويوني  أن كرررل صرررويوني يورررودي 

درنمي يا ابن  صويون ) وفي الدورا  ( ابن  صويون)ثم أصبأ اليوود يريدون   يى الددس ويسمونوا  ,( اليبوسيين
 (.إهدفي يا ابن  أورشييم, 

 (.الصويوني  هي العود  إلى ةظير  اليوودي  قبل أن دصبأ العود  إلى أرض الميعاد: )يدول هردحل 
ال ددررادي برررأن دولرر  إسررراهيل أوجرردع ألجرررل , لررك أنررا يورررودي أوال و إسررراهييي بعررد ذ: ) ويدررول بررن غوريررون

 (.الشعب اليوودي بأسره ونياب   ن  
وثورير  لينرين . ثدافير  مراو وجيفرارا !! وأخذ قاد  الثور  الفيسريني  ومنظمادوا  يثدفون الشرباب الثدافر  الثورير  

, إمبريالير  ... ورون ةولورا لدنروا الشرباب  شررين اصررالةا ييفرون ويرد. ويراء ماركس وةيا  كاسردروا , وسدالين 
 ...بروليداريا, ديماغوجي  . برجواحي  

واشررردروا بآيررراع ا  ثمنرررا قيررريال  – رررح وجرررل  –وظرررن الشرررباب أنورررم قرررد ميكررروا شررريها جديررردا اسررردبدلوه بررردين ا  
 .وبالمددساع 

خير  وبررين إلرى صررراع داخيري ندرل إلررى كرل بيرع بررين األخ وأ, ( ديرن اإلسررالم) وأ ينروا الةررب ضررد الرجعير  
 .وبين الفدا  وأموا, االبن وأبي  

يةضرررون فرري  –الدرري ماسررمعنا بوررا إال مررن خررالل األوراق  –( الشرريو ي )وصررار مسررؤلوا منظمرر  األنصررار 
 !!(.اإلمبريالي  الصويوني  وليس اليوود الشرفاء)أ داؤنا : ويدولون( 5410 -5414)مجم  النداباع سن  

أسربو ا كرامال بعيرد مريالد ( 5410)نيسران ( 50)العاصرم  فري  مران فري  واةدفيع الفهاع الثوري  في أمان 
إال وألصردع  يير  صرور لينرين العظريم , وال ةرانوع , وال بدال  , وال باب , وما بدي مفرق رريق , لينين المهوي 

 .–غارس دول  اإللةاد في األرض  –!! 
و , و جيفررارا , و مرراو , أبررو لوررب , جوررل وأسررماؤهم الةركيرر  أبررو , أمررا فرري قوا رردهم فدررد رأينرراهم  ررن كثررب 

 .هوشي من 
فدررد كررانوا يصرررادون الكررالب ببنررادقوم ثررم :  وأمررا رعرراموم , فوررو شرردم الرردين الرررب : أمررا سررر الييررل  نرردهم 

إذ د روى الدفريرق خرافر  رجعير  جراء بورا أةرد األ رراب فري , ألن  ال فرق  ندهم برين الكيرب والخرروف , يأكيونوا 
 (.مةمد صيى ا   يي  وسيم ) الصةراء اسم  
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, يرفر  األذان فري الدجمعراع الفداهير  , ولدد رأيناهم  ندما كان الشباب المسيم المجاهد الرذي يةمرل السرالح 
 :كان أبناء لينين و ماودسي دون   يصفدون وييعنون ويرفعون أصوادوم قاهيين

 !إن تسل لني فهذي  يمي     أنا ماركسي لينيني أممي  
 :العظيم وصدق ا 

   َق لاون م  ال َيعأ ْامأ َقوأ با  َذل َك ب أَنن وا  َولَع  زا وَها ها َخذا الة  اتن تامأ إ لَى الصن  .(19:الماهد )   َوإ َذا َناَديأ

 – نرردما يدرروم الصررال   –وال يررحال الشررباب المسرريم المجاهررد الررذي يرررحح دةررع األغررالل فرري سررجون إسررراهيل 
وكررم ةصرريع خالفررراع , الررذين يعميررون لةسرراب جررورج ةررربش و نررايف ةوادمرر  يعرراني مررن الضررج  الدرري يفدعيورررا 

 .وصداماع بسبب دعرض أةد الشباب المسيم لماو أو لجيفارا أو ليينين أو لماركس
رأينررا بعررض قرراد  اليسرراريين مثررل جررورج ةرربش يظوررر مررر  أخرررى فرري , وبعرد اندورراء العمررل الثرروري فرري األردن 

 .ينظم جامعاع ومعاهد و لماو وماركس ولينين –أرض  اد  –( اليمن الجنوبي  الديمدراري )
لروال أنورا جبور  واةرد  سرخرع لمةاربر  , و جبع كيف يدعاون اإلنجييح م  د ا  الدومي  العربي  الشريو يين 

 .اإلسالم وأهي 
بي  ودنظم راله  الدومي  العر ( شاكوشدوم ) الصييب اإلنجييحي يمكن ليشيو يين في اليمن ليرف  منجيوم و) 

وإلرسررال العبررواع , وذلررك لدرويرر  الشررعب اليمنرري المسرريم بفرردرر  ( –اسررم  لرريس  ربيررا  –ممثيرر  بشررخم جررورج 
 .الناسف  إلى اليمن الشمالي  لودم المنشآع وقدل األرفال والبناع

 أمررا الدرريم واألخررالق فيرريس لوررا أي ا دبررار  نررد. وأدركررع  نرردها أبعرراد المررؤامر  العالميرر  ضررد اإلسررالم وأهيرر  
فرري  –خاصرر   –قررد غررر بوررن باسرم فيسرررين وكنرع درردخل قوا ردهم !! فكرم مررن الرفيدراع , الثروريين االشرردراكيين 
فدجررد ذواع البنرررال الضرريق اليرروادي يررنمن  يررى أناررام الموسرريدى ويسررديدظن  يررى أودررار , مكادررب المرردن كعمرران 

 !!.العود بين مجمو اع الخنافس و الويبيين
 :كانع أصواع هؤالء دردف  فددول ( 5414)ردني  سن  وفي مظاهر  في الجامع  األ

 (.مرالبنا شر ي  خبح وةري  والشاب بجنب الصبي  ) 
: فدرال هرذا الشراب الريرب لورم, وقد رأيع أةد الشباب اقدرب منوم وقد بدأع بعض النعراع اإلقييمي  دظور 

مرالبنرا  يررى : )دراء االشرردراكيين الثروريين فدرام لرر  أةرد الماررر بوررم مرن الرف, أيورا اإلخرو  أخراربكم باسررم اإلسرالم 

 (1).أها[ال نريد أن نرى اإلسالم : أي( الكشوف رجعي  ما بدنا يشوف
 

************* 

                                                 
 ( .491 -492: الذخاهر العظام )  (5)
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     هزائم العرب والمسلمين وتفككهم و مسيرهم نحو قعر الهاوية خالل النصف الثواني مون القورن
 :العشري

وكرران اسررددالال شرركييا , ل الرردول العربيرر  واإلسررالمي  وهكررذا شررود النصررف الثرراني مررن الدرررن العشرررين اسررددال
مبرمجا لم يكن في ةديدد  أكثر من  ميي  دةول في أسيوب المةديين المسدعمرين إلى ما  رف باسم اإلسردعمار 

وفدرع العرالم اإلسرالمي إلرى مرا بير  بمجمو ر  , دولر   44ةي  فدع اإلسدعمار العالم العربي إلى نةو . الةدي  
نمراذج مدعردد  مرن , وقرد دسرير  يرى ةكرم ديرك الربالد بدرديرب دقيرق ومباشرر مرن اإلسردعمار , دول   11أكثر من 

والسريما فري منرارق الثررواع الربيعير  الكبيرر  الوامر  والسريما , المالكر    فكان منوا األسر الو راثي, أنظم  الةكم 
والسريما فري منرارق الةركر  والنشرار والرو ي  ,وكان منوا األنظم  الديكدادورير  العسركري  الدمعير  . منارق النفر 

وكرران منوررا أنظمرر  ديكدادوريرر  دسرردرع بالنظررام الييبرالرري الاربرري . كمررا فرري بررالد العررراق والشررام ومصررر , والثدافرر  
 . وغير ذلك ..

, لدجويرلومارسرع  يريوم سياسراع اإلفدرار وا, ولكن كل ديرك األنظمر  ساسرع شرعوبوا برالدم  والظيرم والدورر 
 ..والدي  والضالل , بوم نةو دروب الفسوق ونشر الفواةش والسير 

بالدوانين الوضعي  المسردورد  مرن برالد الاررب المسردعمر كرال أو  –كما ةكمع كل ديك األنظم  بال اسدثناء 
 ..جحءا 

 وخالل ديك األ وام انةر العالم اإلسالمي إلى أسفل قاهم  الدول المدخيف  الدي دعاني من
وبسربب مرا أوجرد الاررب فري ديرك الربالد مرن الديراراع الفكرير  , وبسربب ذلرك ..ن األحمراع كم هاهل ومدنوع مر

و هرردررراع الاررررب , ..والسياسرري  المدعررردد  المشررارب واألهرررواء بررين فيسرررفاع الشررررق الشرريو ي االشررردراكي الميةررد 
نع كدل سياسي  مناوهر  ودمك, قام صراع مرير  يى السير  في كثير من ديك البالد ..اإلباةي الييبرالي المدودك 

, وقدمع نماذج مااير   نوا لم دكن أقل منورا كفررا وظيمرا وديورا وانةرالال , لألنظم  الةاكم  من الوصول ليةكم 
 . واسدمر مسيسل الضياع واألحماع 

وال ةدرى روابرر , ولم يةل الدين الواةد , كما دخيع كثير من األنظم  المصرنع  ةروبا إقييمي  فيما بينوا 
وبررين الرريمن , وبررين العررراق والكويررع , فةرررب بررين إيررران والعررراق . وميرر  بررين الةكررام وبررين قيررام ديررك الةررروب الد

وبين سوريا واألردن وبين , وةروب بين ليبيا ودشاد وبين الجحاهر والمارب . وبين السعودي  ومصر , والسعودي  
وبين قررر والبةررين ,بين السعودي  وقرر , خيي  ونحا اع ةدودي  بين إماراع ال, سوريا وقوى مدعدد  في لبنان 

وبرررين الدررروى اليبنانيررر  , وبرررين النظرررام السررروري والفيسررررينيين , وقدرررال ضرررار برررين النظرررام األردنررري والفيسررررينيين , 
وبرين السرودان , وبرين سروريا والعرراق , ادع دشرعل الةررب برين سروريا ودركيراودوديداع كر, المخديف  والفيسرينيين 

إلى يخر ديك الصرا اع والةروب الدي أهيكع مهاع يالف األرواح وأفدرع البالد ...وبينوا وبين دشاد  ,واريدريا 
.. أو أن في  راهة  من دوا ي الددال الشر ي , والعباد ولم يكن منوا صراع واةد يمكن ا دباره  يى ةق وبارل 

نما قدال  يى نحواع الميوك والةكام  من  الجرابير  الةاكمر  فري برالد المسريمين , ن لدكون العح  لفالن أو لعال, واى
 . 
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بخيانرر  قيرراداع ,  5429فاةدررل اليوررود ثيثرري فيسرررين سررن  , وفرري ظررل هررذه األوضرراع رمرر  األ ررداء فينررا 
ما دبدى من فيسرين و الددس الشرقي  والمسجد األقصرى المبرارك  5411ثم اةدل سن  . الجيوش العربي  السبع  

كرل , أضرعاف مسراة  فيسررين  1وريا ومصرر ولبنران واألردن دحيرد مسراةدوا  يرى باإلضاف  إلى أراض مرن سر, 
ونظام , ومصر  بد الناصر والدومي  العربي   , ذلك بسبب خيان  األنظم  في كل من سوريا البع  و النصيري  

لخراهن ونظرام ا, ةرول النظرام النصريري فري سروريا  5411وفري سرن  . الماسوني العريق الميك ةسرين فري األردن 
في ةرب رمضان الشوير  , وود  إلى هحيم   سكري  ثم سياسي أنور الساداع النصر العربي اليديم الوةيد ضد الي

والحةف الراهر  ليدرواع السروري  الدري . بعد  بور الدواع المصري  الداريخي لدنا  السويس دةع صيةاع ا  أكبر 
 .. ن وصيع بةير  ربريا وأنحلع قوادوا في مردفعاع الجوال
ثرم ادفاقيراع فصرل الدرواع برين سروريا األسرد النصريري  5490ومنذ االدفاقاع الخياني  ليرهيس السراداع سرن  

سراهيل   ثم ما دال ذال من الخيانراع الدري درولى كبرهرا ياسرر  رفراع ومنظمر  الدةريرر الفيسرريني  ثرم مرا سرمي , واى
أمرا م إسرراهيل , أرضروم ومددسرادوم برل وكررامدوم  خسرر العررب كرل شريء بمرا فيورا, بالسير  الورني  الفيسرريني  
وأما في العالم اإلسالمي فدد قضمع قوى الكفر المخديف  كثيرا مرن بدا ر  واةديدورا .. المد وم  من أمريكا وأوربا 

وفدررد المسرريمون اسرردداللوم وأكثررر , واةدفظررع روسرريا الدفدرراس والجمووريرراع وسررر يسرريا , فاةديررع الونررد كشررمير ..
 ..وكذلك في العديد من الدول األفريدي  وجنوب شرق يسيا , ي دول أوربا الشرقي  بالدهم ف

) ومنرررذ دسرريمع أمريكررا رايررر  العرردوان ودةكمررع فررري العررالم وادخررذع مرررن الشرررق األوسرررر ,  5440وأمررا منررذ 
فدرد , عماري وهم معظم العرالم العربري واإلسرالمي مجراال لاحوادورا ورموةادورا اإلمبرارورير  ونوبورا االسرد( الكبير 

اةردالل أفاانسردان ودخرول , وصل العالم العربي واإلسالمي إلى قعر االنةالل والدفكك والوحاهم وكان فادةر  ذلرك 
 .4001في ابريل ( باداد )الدواع األمريكي  اليوودي  الصييبي  المشدرك   اصم  الرشيد 

ليعررب والمسريمين امردألع فير  األرض  فدد سجيع العدرود السربع  األخيرر  داريخرا أسرودا مةحنرا, وباالخدصار
 . بين جور الةكام و دوان المسدعمرين جورا وظيما وبالءا وظيماع وهحاهم وبالءاع ال يعيم مداها إال ا  
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  جذور البالء  و أسباب الهزيمة: 

 ]: قال الشي   بد ا   حام ريب ا  ثراه 
 .واةد  أسباب الوحيم  في سرر -لدد لخم رب العح  جل جالل  

ِ ي األََذلِّينَ  : فدال دعالى  ولَها أاولَو َك  َ َوَرسا وَن هللان يَن ياَحاده   (40:المجادل )  إ نن النذ 

ُ يرٍ  : وقال دعالى  فاو َعنأ َك مأ َوَيعأ يكا د  ب َما َكَسَبتأ أَيأ َِ يَبٍة  نأ ماص  مأ م   . (10:الشورى)  َوَما أََصاَبكا

ينَ َيا أَيه  : وقال دعالى   ار  َقل بااوا َخاس  َتنأ َِ مأ  َقااب كا مأ َعلَاى أَعأ وكا ده وا َيارا يَن َكَفارا اوا الناذ  يعا يَن آَمنااوا إ نأ تاط  ا النذ  َْ  (  يل

 . (524: مران
ل   :وقال دعالى   نأ أَوأ ون  هللان  م  نأ دا مأ م  ارا َوَما لَكا ما النن كا َتَمسن َِ وا  يَن َظلَما َكناوا إ لَى النذ  ونَ َوال َترأ َصارا امن ال تانأ ُا   َياَء 
  . (551:هود)

 :وفي الةدي  الصةيأ الذي رواه أةمد  
الذلة للم من  وجعل الصغار و, وجعل ر  ي تحت ظل رمحي , بعةت بالسيا حتم يعبد اهلل وحده ) 

 . (ومن تشبه بقوم فهو منهم , خالا أمري 
 :إذن فخالص  أسباب الوحيم  

 .لصينا اهلل فه منا  -
 .اهلل فنسينا  نسينا -

 .تحدينا اهلل فأذلنا  -
 

 :وأضاف رةم  ا  
 :وأنا أسوق لك بعض أخبار العالم العربي خالل السدينياع و السبعينياع  لإلثباع 

فبرررادره مررردير اسررردخباراع در رررا , ( شرررمال غررررب األردن ) مررردير مخرررابراع إربرررد, اخدررررف الجررريش السررروري 
 .فأجاب هو  يى رأس الداهم : ل ل  أال دسدثني الرسول الكريم فدي, بشدم يل البيع ( جنوب غرب سوريا )

لو امددع إلينا يرد : ) قبل فدن  أييول األسود , قاد  المنظماع الفيسريني  في األردن ( المال ين ) قال أةد 
 .دعالى ا   ما يشركون ( ا  لدرعناها 

ا  )وكران بريورا , ( بكر الشررقاوي )ألفوا ( أصل الةكاي ) مسرةي  اسموا  5411 رضع في مصر سن  
 .دعالى ا   ما ييةد الجاةدون . وددول المسرةي  أن اإلنسان خيق قبل ا  (  سبةان  

أي الررذي ( ! ناصرررنا ناصررر ) كرران مكدوبررا  ييوررا  5411الرردباباع المصررري  الدرري دخيررع سرريناء فرري ةرررب 
 .دبابادوم نصوصا من الدورا   بينما كدب اليوود  يى( ! جمال  بد الناصر) سينصرنا هو 

دخيررع الرردباباع ألول مررر  فرري درراري  دمشررق مسررجد بنرري أميرر  بالمصرريين فاسدشررود ( 42/5/5411)بدرراري  
 .منوم ماهدان وأغيق الجام  أياما إلحال  ما  يق بسداهره ومةراب  من دماء المسيمين
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ي هذه البالد قبل ألف وأربعماه  سن   أن إننا لن نسمأ لمن كانوا يعيشون ف) وفي ذلك اليوم قال مذي  دمشق 
 (.يفرضوا  يينا أنظمدوم الدديم  وأن يضعوا لنا أسس ةيا  نعيشوا في هذه العصر

فيسرين قامع مظاهر  خرجع من مدرس  جنين الثانوي  وهجمروا  يرى دار / الضف  الاربي /في مدين  جنين 
باألقدام  يى رول الشارع العام وذلك في شور نيسان  اإلخوان وأخرجوا المصاةف والدفاسير و محقوها و داسوها

 .قبل الوجوم بشورين( 5411)سن  

/ وحع أهرررل مدينررر  نرررابيس  –رةمررر  ا   – نررردما أ ررردم جمرررال  برررد الناصرررر المفكرررر اإلسرررالمي سررريد قررررب 
 .فيسرين الكناف  اةدفاء بوذا النصر

: مثل  بد الناصر فاضرب حوجورا وقرال  مر بن الخراب لم يعمل: قالع لي إةدى المثدفاع وهي دناقشني
 .وا  إن مةمدا لم يعمل مثل  بد الناصر

وشردم ,   سرب الررب ( 5414)في بعض قوا د الجبو  الديمدراري  فري األردن سرن  ( سر الييل)كانع كيم  
 (.ةرثا)و يى سبيل المثال قا د  , الدين 

اإلخررروان ) نررردما كررران الشرررباب المسررريم ( 5414)سرررن  ( األردن/ إربرررد/ الررررام)فررري دجمررر  ليفرررداهيين فررري قريررر  
جرورج / نايف ةوادم  والجبور  الشرعبي  / يؤذنون ليصال  يصرف مدابيوم الجبو  الشعبي  الديمدراري  ( المسيمون

 :ةبش ينشدون

 إن دسل  ني فوذي قيمي         أنا ماركسي لينيني أممي
 .وقد رأيع هذا بنفسي

وأنورا أكبرر مرن ( ماركسري )ودعين في صةيف  لبناني  أنورا ( جيفارا) دسمى مجمو دوا مجمو  ( لييي خالد)  (5
 .أن دؤمن با  ألنوا سخاف 

لوررذا ) فددررول لوررا الكادبرر  اإلسررراهييي  :  فرري صررةيف  إسررراهييي  أنوررا دنكرر وجررود ا ( فرردوى روقرران ) أ ينرع  (4
 (وغيبنا وانوحمدم... بنينا وهدمدم 

ع أن المخابراع األمريكي  والبريراني  كانرع وراء إندرالب البعر  فري في يدنا وثاهق دثب:  )يدول سعد جمع  (1
لرفري ) وكان همرح  الوصرل مر  المخرابراع األجنبير  هرو العميرل الشروور ( 5419)أييول سن  ( 51)العراق في 

 (.وكان العبيدي  يى ادصال مسدمر بعدد من البعثيين وفي رييعدوم أةمد ةسن البكر( العبيدي

لردي دصرور : ) وهرو يسردعير لسران األديرب الفرنسري مرالرو( : 51/5/5415)د األهررام يدول هيكل في  رد (2
ن مصر داهما دبةر   رن فر رون يمثرل سرمو روةورا ,  ن اندشار اإلسالم في مصر بسر    إن اإلسرالم ... واى

لحمنير  بالسريران ا –لكنر  اندشرر بسرر   بعرد الخالفر  ةرين أصربأ الخييفر  , لم يندشر بسر   بعرد الفردأ العربري 
 (فر ونا ييبس بدل الداج  مام   –والروةي  في يده 

وقرال ( ا  العاهرد ) فري أول مرر  اسرديم فيورا البعر  لعرراق  رن ميشريل  فيرق  –كدبع جريد  البع  العراقي  (1
 :شا رهم

لوي        ةسبي ألم فدادكم ةسبي  .ياسيدي ومعبدي واى
 :(قبل الوحيم  بشور واةد( )41/2/5411)في ( جيش الشعب السوري )قال إبراهيم خالم في مجي   (1
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والرريق الوةيد لدشييد ةضار  العرب وبناء المجدم  العربي هري خيرق اإلنسران االشردراكي العربري الجديرد الرذي ) 
أن ا  واألديان واإلقراع ورأس المال اإلسدعمار والمدخمين وكل والديم الدي سادع المجدم  السابق ليسع : يؤمن

 ( . في مداةف الداري إال دمي مةنر  
يسردر :  )الفدراع ددرول مراييي –الدرابعون ليسرير  فري سروريا  –كدبع  ناصر الوةداع والسررايا والةحبيرون  (1

 (األسد ربنا( )ا 

 (ال إل  إال الورن وال رسول إال البع )

 (.م5490)الموافق أيار سن  ( هر5200)كان هذا في رجب سن  
 .يكفي وأظن أن هذا الندل من هذا الاثاء

 .–ليوود  –وأنديك إلى صفة  أخرى  ن أ داهنا 
لدرد كانرع فراهصرنا دردعرد  نردما سرمعنا أن العردو  يرى (: جنردي مرن إسرراهيل ) ددول ابن  دايان فري كدابورا  -5

 .الجبو  الجنوبي  ولكن  ندما جاء الةاخام وصيى بنا دبدل الخوف أمنا
و نرردما أةضررروا لنررا رعامررا , م ليجنررود يرروم السرربع معيبرراع أن يدررد –فرري الدررورا   0إن مراسرريم الردرروس : وتقااول)

رفررض الجنررود األكررل فررأفدى لوررم الةاخررام األكبررر ( 1/1/5411) –يرروم السرربع  –راحجررا مرويررا قبررل المعركرر  
 (.جواح هذا أثناء اإلسدنفار

 (  إن أساس قودنا الوةيد هو اردبار كل يوودي في الدنيا بنا اردبار العديد) ددول جولدا ماهير  -4

فسارا  يرى أقرداموما ةروالي  –السبع  –ةضر ابن غوريون وحلمان شاحار دشيي  جناح  دشرشل وكان اليوم  -1
 .م  أنوما قد بياا من العمر  دبا, كم ألن ركوب السيار  ممنوع  ندهم يوم السبع  1

الدرردمير إن سررر بداهنررا بعررد : ) يدررول( 5411)سررن   –رهرريس وحراء فرنسررا  –كدررب ابررن غوريررون إلررى ديجررول  -2
, البابيي والروماني  وةدرد المسريةيين الرذين أةراروا بنرا ألرف  رام يكمرن فري صرالدنا الروةير  بالكدراب المدردس 

االندررداب : لدرردرس مسررددبل االندررداب قيررع لوررا( 5441)و نرردما جرراءع اليجنرر  الميكيرر  البريرانيرر  فرري يخررر سررن  
 (. الما  اديا ولنسدمر في اإليمان بعوددنا إلى بالدنا لدد اسدخرجنا من  قودنا لنداوم , الخام بنا هو الدورا  

هرردفنا هررو بنرراء  –وهررو مررا يعدبررر دوصرري   امرر  إلسررراهيل   –وفرري الصررفةاع األخيررر  مررن مررذكراع وايررحمن  -1
فرإذا اسردودف اليورود .... ةضار  ددوم  يى المثل الصارم  لرخداب اليوودير   رن ديرك المثرل يجرب أن ال نةيرد 

 ندما يرل ا  بعرف  يى أبناه  الرذين  رادوا بعرد دير  رويرل إلرى بيردوم ليخردموه ... يدي  في نشاروم قيما ةد
 (.مةيين بالدهم الدديم  وجا ييوا مركح ةضار  إنساني , و يى شفاهوم محمور 

وقررال الجنرررود اإلسررراهيييون وأنرررا سرررمعع , يرررا لثرراراع خيبرررر : قرررال( 5411) نرردما دخرررل دايرران الدررردس سررن   -1
 .وخيف بناع.. مةمد ماع..مةمد ماع :   من اإلذا   اإلسراهييي أصوادوم مسجي

, رهريس وحراء إسرراهيل ألن أمورا ليسرع يوودير  ( ابنر  ابرن غوريرون)لدد رفض الةاخرام أن يكدرب  درد قرران  -1
 .والدورا  دعدبر النسب لألم 
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ربراني األب الروةري , أنرا رجرل مرؤمن برالدورا  : ) يدول بيان أثنراء لدراء مر  السراداع ةرول الضرف  الاربير   -9
وأنا أ دبر االنسةاب من الضف  الاربي  مخالفر  ليدرورا  , كما ربى ةسن البنا  ندكم  سيد قرب  –جابودنسكي 

 (ولمبادهي الروةي  

 .الذين قاموا بدرجمدوا من العبري ( 5429)ةدثني هذا اإلخو   ن إخواننا في المنرد  المةدي  سن     
 (هذا أ ح يوم  يي منذ دخولي أرض الميعاد( )5411)ل الددس سن  قال ابن غوريون  ندما دخ 

جاء ليفي اشكول يةمل ورق  صاير  كدب فيوا أمانير  ووضرعوا فري شرق مرن شردوق ( 5411)بعد اةدالل الددس 
 .كما دفعل العجاهح  ندنا( ةاهر البراق ليمسيمين ) ةاهر المبكى 

أنرع شراب : يدرول المرذي  لر ( 5414)سويس صريف سرن  في مدابي  إذا ي  م  جندي إسراهييي في جبو  ال -55
في العشرين مرن  مررك وقرد قردمع إلرى إسرراهيل بعرد ةررب األيرام السرد  مرن كاليفورنيرا فمرا الرذي ةفرحك ؟  قرال 

لدررد ةفحنرري دينرري ودفعنرري إيمرراني ليمجرريء إلررى األرض المددسرر  ألةدررق رسررال  األنبيرراء والسررعاد  الدرري : الشرراب 
 .معدددادي الديني  ال دعدلوا سعاد  في الدنياأةسوا في الدفاع  ن 

الوسددروع : فأسماء –بعد أن درسع منذ ثالث  يالف  ام  –لا  الدورا   –لدد أةيع إسراهيل اليا  العبري   -54
 .إيالع أصبةع هي أسماء مؤسساع ومدن, الكنيسع , 

نرا مسريمون أفضرل مرن اليورود أن: هل  رفرع بعرد هرذه المدارنر  لمراذا اندصرر اليورود ؟ وال يارر الربعض قولر  -51
فررإني , أمررا بعررد : ) فدررد كدررب  مررر بررن الخررراب إلررى سررعد بررن أبرري وقررام رضرري ا   ررنوم ,  يررى أيرر  ةررال 

فررإن .... فررإن ددرروى ا  أفضررل العررد   يررى العرردو , أوصرريك ومررن معررك مررن األجنرراد يددرروى ا   يررى كررل ةررال 
نمرررا ينصرررر المسررريمون بم, ذنررروب الجررريش أخررروف مرررن  ررردوهم  يررراهم فررري ... عصررري   ررردوهم   واى فرررإن اسررردوينا واى

ن ا  سير المجوس الكفار  يى اليوود وهم أهل الكداب ... المعصي  كان لوم فضل في قو    (5).أهر (.[ واى

  

 .رةم  ا   الشيخ لبد اهلل ل اماندوى الندل من كالم 

 
 

************* 

                                                 
 (.419 - 5/411ج: الذخاهر) (5)
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  بية الثالثة  بقيادة أمريكاوانطالق الحمالت الصلي0331النظام العالمي الجديد 
 

لي  و ونجةررع خردرر  فرري دوليرر  أولياهرر  مسررؤ . اسررددب األمررر ليارررب بالسرريرر   يررى مدرردراع العررالم اإلسررالمي
واألوربيررر  الكبررررى حبرررد  خيرررراع بالدنرررا  األمريكيررر  االةدكررراراعوامدصرررع . ر ايررر  شرررؤون  دون أن يدكبرررد أي خسررراهر

وانورررار اإلدةررراد السررروفييدي بعرررد غيردررر  الداريخيررر  فررري . در  مداومررر وثروادورررا دونمرررا رقيرررب وال ةسررريب ودون أي برررا
ويدررع الةمررالع .. وأ يررن رؤسرراء ةيررف النررادو أنوررم اخدرراروا اإلسررالم  رردو اسرردراديجيا بررديال. أفاانسرردان كمررا رأينررا

ادي ودشررردع كررروادر الديرررار الجوررر. ضرررد الرررروس أكيورررا األفارررانيبعيرررد الجوررراد  اإلرهرررابلمكافةررر   واإلقييميررر الدوليررر  
وادخيرع  أةحابورادجنرع  ودنظيماد  ودةدق ليارب ما يريده من دفكيكوا وةوصررع الصرةو  اإلسرالمي  السياسري  و

واسددب الوضر  إلسرراهيل وانخررر الثوريرون الفيسررينيون فري مسراراع ... الجدوى ودروب اإلنةرافلفي مداهاع ا
كما أفدرو بشرر ي  الدربير  مر  ! في الجحير  العربي  األمريكيوأفدى  يماء المسيمين الكبار بشر ي  الوجود ! أوسيو

 !! اإلةدالل اليوودي لفيسرين وبيع المددس
فيرررم يكرررن هنرررراك فيمرررا يبرررردو أي سررربب ظرررراهر يرررد و الارررررب ليعرررود  إلررررى أسررريوب الةمررررالع العسررركري   يررررى 

وروسريا قرد قررروا الحةرف ولكن المفاجأ  كانع في أن الارب بدياد  أمريكا ودبعي  بريرانيا وأوربا النادو . المسيمين
مباشرر  اةرداللفيمرا يبردو وكأنر   ميير  إ راد  ,  ام  و يى الشررق األوسرر خاصر  اإلسالمي سكريا  يى العالم 

 . بيكو أمريكي  بريراني  صييبي  جديد  وسيكس, جديد
 بإيصرالواوال دمراء يدكفرل  ءبرال  نرافيماذا أقدم الارب  يى هذه الخرو ؟  يما أن غناهم  كانع دصرل برارد  

 !ح ماء العرب والمسيمين
ومنورا مرا . منوا ما يدعيق بالصييبيين وقيراددوم الجديرد  أمريكرا وةيفاهورا. في رأيي يعود ذلك إلى  د  أسباب

سرررالمي ومنوررا مرررا يدعيررق بمرررا اسرردجد مررن ظرررروف  المنررا اإل. إسررراهيليدعيررق برراليوود ومشررررو وم الصررويوني فررري 
 :الندار الدالي واخدصر ذلك في . وصةود  الجوادي 

 
  0331منذ  اإلسالميأسباب الحمالت الصليبية الثالثة على العالم: 

 
 (:روسيا –أوربا  –أمريكا )االسباب المتعلقة بالروم الجدد : أوال
, الاربري بشركل ةراد االقدصادي والركود والدضخم ودراج  الوارداع المالير  فري العرالم الصرنا ي الددهور .5

دراكورا  االسدعماري ا دديم العاهداع نديج  أسباب كثير  أهمو من العالم الثال  نديج  صةو  الشرعوب واى
لديمر  ثروادورا ونشروء بعرض األنظمر  الورنير  الدري دعمرل  يرى سرد أوجر  الفدرر فري بالدهرا ووقرف نحيررف 

كمرا  انررع الةضررار  الاربير  نديجرر  الدرررف ورفرراه . اإلسرردعمار النورب مررن مخحونوررا الرورني نةررو الارررب 
ن دراج  الدرراع المنرد  فري المجدمر  فري مجراالع الحرا ر  والصرنا اع األساسري   يرى ةسراب العيش م

 – األمررن –الفنررون . )دوسرر  هاهررل فرري مجرراالع الشررراهأ المسرردويك  غيررر المندجرر  مررن الةرررف الكماليرر 
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 رن كمرا دراجر  الميرحان الدجراري نديجر   جرح الردول الفديرر  ( ال ........الرياضيين –الدجار  –البةو  
اسدوالك ما دندج  الدول الاني  وانخفراض قردراع الشرراء لرديوا وبالدرالي انخفراض قردر  الاررب الصرنا ي 

 أرنب, كما أن هناك  اميين قاديين نخرا في بني  الةضار  الاربي  اقدصاديا واجدما يا.  يى الدصريف
دفشري ) نراقوس الخررر وهمرا كثير من البةاث  والكداب الارربيين فيومرا مرؤخرا بجررأ  وصرراة  ودقروا لورا 

خالهورررا ) وكرررذلك ( الاربررري االقدصرررادالربرررا فررري كرررل مفاصرررل   مرررل المررررأ  فررري مجررراالع  مرررل الرجرررال واى
 (المةرق) ما بشر ا  من أ مرل بر  مرن(  الربا) الاربي بسبب  لالقدصادفدد دةدق ( لموقعوا في المنحل

.  مييرا( المةرق)ومعظرم العرالمي يصرير إلرى  فاالقدصاد الاربي ( . يمةق ا  الربا : ) كما قال دعالى 
دمررار البنيرر  االجدما يرر  أدى إلررى وكررذلك . البرالرر  فرري أوسررار الرجررال  كمررا خيررف  مررل المرررأ  اندشررار

و يرى رأسروا أمريكرا وبريرانيرا بةاجر   االسردعماري كرل هرذا وغيرره جعرل الردول . االقدصادلألسر  ودراج  
 ررن رريررق السرريرر   يررى منرراب  الثرررو  والسرريما  االقدصرراديحهررا لسررد  ج االسرردعماري إلررى رفرر  واردادوررا 

وةدرى . الخيري  العربري الفارسري ومةرير بةرر قرحوين األوسررفري الشررق ( البدررول والاراح)مناب  الراقر  
 .حف  لصالأ اقدصادهادندسدري  أمريكا أن دسيرر  يى  صب االقدصاد العالمي وبالدالي دس

 :اإلمبراروريوجنون الةيم  األمريكي    اإلدار سةر الدو  الذي سيرر  يى  .4

ةدى غدع بمفردها أكبر من مجموع قردراع النرادو وروسريا ,  بشكل هاهل األمريكي دضخمع الدو  العسكري  
كمررا ددرردمع قرردرادوا الدكنولوجيرر  بشرركل . مجدمعرر  بةسررب ددررارير مراكررح الدراسرراع االسرردراديجي  العالميرر 

ع والسريما فري مجرال الدردراع الجوير  والصرواري  العرابر  والسريرر  مذهل جعل منورا قرو  أسرروري  ال دنراح 
بالدرررردراع الدجسسرررري  الواهيرررر  لألقمررررار الصررررنا ي  وقرررردردوا  يررررى دوجيرررر  الرمايرررراع  األرض يررررى أنةرررراء 

كررل ذلررك ولررد بشرركل ..... وبامدالكوررا ألضررخم درسرران  نوويرر  فرري العررالم. الصرراروخي  والجويرر  والبةريرر 
الةيم براالنفراد بةكرم العرالم وقرد رفةرع كدابراع منظريورا برذلك ةدرى قبرل  مريكي األ اإلدار ربيعي  لدى 

الدضرررراء  يررررى االدةرررراد السرررروفييدي ربمررررا بعدرررردين مررررن الررررحمن ةيرررر  دبنرررروا ونظررررروا لإلنفررررراد بةكررررم العررررالم 
والدخرير ألن يكون الدرن الةادي والعشرون قرنا أمريكيا وأن ددود أمريكا ةضار  الروم ودر  أمجادهرا 

 باإلمسرراكوكرران مررن الربيعرري أن دفكررر أمريكررا مررن أجررل دركيرر  ةيفاهوررا ودةررر خصرروموا . داررحو العررالمو 
والسريرر  . بشريان الةيا  و صب الةرك  ليعالم الصنا ي وذلك براةدالل منراب  الرنفر وامدالكورا مباشرر 

  لوا وامدالكوا هناو  يى المعابر االسدراديجي  ليعالم ونشر قوادوا في كاف  أرجاه  ومن  نووض أي قو  م
 . ألسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررية  دمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررامل اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردراديجي 

هررذه الدنا رراع  الدرري دبيررورع أواخررر الدرررن العشرررين لرردى مجمو رر  مررن المنظرررين والساسرر  فرري الةررحب 
والررذين دبنرروا لسرروء الةررظ  داهررد الةيررم الصررويوني (. المةررافظون الجرردد) الجمورروري ممررن أسررموا أنفسرروم 

إلرى يخرر .... يورا كمددمر  لنرحول المسريأ بعرد ةررب كونير  مر  المسريمينواجدماع اليوود ف إسراهيلوقيام 
 .درهادوم الدي دخدير فيوا أسارير الدين بأةالم االسدعمار

ليررداف  العدرردي الصررييبي المدجررذر  باإلضرراف وروسرريا لمعاونرر  أمريكررا خوفررا ورمعررا  األوربيرر سررعي الرردول  .1
. يرا منراب  الراقر  ومصرادر الدرو  وأن دردةكم بورافالخوف من أن دمديك أمريكا وةدها فعي :لدى جميعوم 
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جعيوررا دشررارك . ورمعررا فرري مررا يمكررن أن دجررره لوررا المشررارك  مررن مكاسررب درقرر  بوررا اقدصررادها المنوررار
فري ةرين % 41وبياع نسب  المشرارك  األوربير  مرا ال يدرل  رن . جميعا في ةرب الخيي  الثاني  بفا يي 

% 11  األمريكان في الدواع الدي بياع مييون جندي  يرى وحادع نسب% 51شاركع بريرانيا وةدها بر
كمررا أسررموها  ررن درردمير العررراق وجيشرر  ( دةريررر الكويررع)أو (  اصررف  الصررةراء)ةيرر  أسررفرع ةرررب .

كمررا شرراركع أوربررا  .5445ودرسرري  أقرردام بريرانيررا وأمريكررا فرري قيررب المنردرر  العربيرر  واإلسررالمي  سررن  
-5442)رهيسررري  برررالةرب الصرررييبي   يرررى المسررريمين فررري البوسرررن   وفرنسرررا وبريرانيرررا والفاديكررران بصرررور 

أمرا روسريا . من أجل دوةيد الدين في الدار  األوربي  السا ي  إلرى الوةرد   يرى الووير  الصرييبي ( 5441
لرى اليروم ةير  مرا حال المسيسرل ( 5442)فدد دولرع فصرال صرييبيا مسرددال فري الشيشران الدفدراس منرذ  واى

إلررى أن  .اإل الميرر   أوربيرر  أمريكيرر  بالررد م بالصررمع أو بررالمواقف السياسرري  والرردموي يجررري بمشررارك  
والدري !( ةرير  العرراق )ةميع أمريكا ةميدوا الكبرى  يى العرراق فري ةررب الخيري  الثالثر  الدري أسرموها 

قامررع بوررا أمريكررا وبريرانيررا بمشررارك  لوجسرردي  فا يرر  مررن قبررل كامررل دول النررادو رغررم الموقررف الفرنسرري 
لمررراني والروسررري المعرررارض الرررذي مرررا لبررر  أن لةرررق بالركرررب االسررردعماري مرررن أجرررل ةصررر  فررري كعكررر  األ

ثم دابعوا الددةرج نةو  األمنبةال  االةدالل األمريكي ليعراق في مجيس  باإلجماعالعراق ةي  ا درفوا 
وهكررررذا ةضرررررع . المسررررار األمريكرررري  يررررى اسرررردةياء خررررف مرررر  الوقررررع ليصررررير إلررررى الوقاةرررر  الصرررررية 

 . الع الصييبي  بسبب هذا الداف  الذاديالةم
الااالن مملكااة  نضااوج المشااروع الصااهيوني وا تااراب اليهااود ماان مولااد هاادم المسااجد اال صاام و: ةانيااا  
 :التلمودية   االحالمالكبر  بحسب  إسرائيل

الفرراع الكبررى مرن  إسرراهيللم يخف كبار ح ماء الصواين  في كدابادوم ومدابالدوم ةيموم األكبر وهو إقامر  
قام  هيكل سرييمان المح روم  يرى أنداضر . إلى النيل كمرا لرم . ولم يسدةوا من إ الن  حموم  يى هدم األقصى واى

يخفو  حموم  يى إقام  دول  يوودي  صرف  وما يددضي  ذلك مرن رررد مرا دبدرى مرن المسريمين والعررب مرن أرض 
 .فيسرين

برردول الررروق ودمكنررع  ىمررا يسررمكررم فرري الجرروار أو وبعررد أن دجنررع إسررراهيل بالدعرراون مرر  أمريكررا أنظمرر  الة
واخدصراره ألقرل مرن الثير   ردديا ودسرييةا وبعرد أن كفرل لورم الميرك  بواسر  الساداع من دفكيك الجريش المصرري

ودكفررل النصرريري  فرري سرروريا أيضررا . وولررده مررن بعررده أرررول ةرردود لوررم مرر  الجرروار األردنالةسررين الخرراهن ةرراكم 
وضرررمن نصرررارى لبنررران أمررران ةررردودها , جيررروش المنردررر  وأشررردها دسرررييةا دررردريجيا بدفكيرررك الجررريش السررروري أكبرررر

انددل اليوود لمرةي  فرض الدربي  السياسي واإلقدصرادي والثدرافي  يرى الردول العربير  برل ورمةروا ألن . الشمالي 
دوى اإلسالمي  إال ولم يبق في المنرد  من الدوى العسكري  العربي  إال العراق ومن ال. يشمل ذلك العالم اإلسالمي

ثرم الباكسرداني ولمرا كرانوا ال يسردريعون . الباكسدان فوض  اليوود نصب أ ينوم هردف دردمير الجريش العراقري أوال
ذلك بأنفسوم كان ال بد من اسدددام الجيوش الصييبي  والسيما الجيش األمريكي ليدوم بالموم   كما أن اليوود بما 

ال يرمهنون لجيشوم المدفوق  ددا ودسرييةا  يرى مجمروع مرا دبدرى مرن  فرروا  يي  من ذل ومسكن  وخوف وجبن
رأس نووي جراهح لدردمير مرا يريدونر  مرن أهرداف مرن  410قو   سكري  في دول الجوار ةدى م  وجود أكثر من 
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فوم يخشون أن ددمرد الشعوب العربي  واإلسالمي   يى صرناهعوم الةاكمر  فري  واصرم العررب والمسريمين . ةولوم
ن أنفسرروم بمالييررنوم السررد  مةررارون بمهرراع ماليررين الشررعوب الااضررب  الدرري دناصرربوم العررداء ودةمررل مررن ويجرردو 

ولررذلك  مررل اليوررود  يررى اسرردددام جيرروش . األةدرراد المددسرر  مررا يكفرري لسررةدوم إن اديةررع الفرصرر  لديررك الشررعوب
دعرل ةروبررا داخيير  مذهبيرر  النصرارى لدررابر فرري المنردر  ودبدررى ودعمرل  يررى دفديرع دولورا إلررى كيانراع أصررار ودف

والسياد  والدفوق العسكري برل دضرمن أن دكرون إسرراهيل هري الدولر  الوةيرد  الدري دمديرك  االسددرارو رقي  دضمن 
ولرم يكرن هرذا الوردف صرعبا  يرى الصرواين  بعرد أن أدع دساهسروم ومكررهم وأ مرال االخدرراق . جيشرا فري المنردر 

أدع إلرى سريرر  اليورود  يرى ةكومر  . اليوودي  يى مردى نصرف قررن والدجسس وشراء الذمم والدايال باألسيوب
اإلةصاهياع إلى نسب   الير  مخيفر  مرن الروحراء وأ ضراء الةكومراع  ودشير. أمريكا وةكوماع معظم دول النادو

نما العالميرر  وأجوررح  السرري اإل ررالموأ ضرراء البرلمانرراع واألجوررح  النافررذ  واألةررحاب السياسرري  الرهيسرري  وكافرر  وسرراهل 
بةسررب  ديررد   ميوررود يرردووهررذا يعنرري . كيوررم يوررود أو أوالد أو أحواج ليووديرراع ... واإلندرراج الديفحيرروني والصررةف 

هررذا فضررال  ررن سرريرردوم الدامرر   يررى النظررام المصرررفي والمؤسسرراع الماليرر  .. يوررودي اليووديرر الدرري دعدبررر أبررن 
لدررد وصرل اليورود إلررى مرا ذكررره ... ا مررن مؤسسراع الكبررى فري العررالم ودةكمورم فري األمررم المدةرد  ومررا ينبثرق  نور

واسرردراع أةبررار اليوررود المدسررييون إلرررى .. الدرررين مررن العيررو الكبيررر وهرررا هررم يفسرردون فرري األرض كيررف يشررراؤون 
ويؤسسروا فري أمريكرا مرذاهب  ايخدر وهرأن .. النصراني  والسيما ليمذهب البرودسداندي الساهد في أمريكا وبريرانيا 

 المدةرد صييبي  مدررف  ددوم  يى احدواجير  المصردر العدردي بةير  دكرون العديرد  فري الواليراع ومنظماع كنسي  
هرذه المنظمراع والكنراهس  شرراع  ةدرى بير  أنصرار. الصويوني  ويمال إسراهيل وأةالموا وأفضيي  شعبوا المخدرار

 يجعيورامرا  اإل رالمون ووسراهل الماليين و صارع مواردها المالي  بالميياراع وما أصبأ دميك  مرن شربكاع الديفحير
.. األمريكيرر  كيفمررا أةررب  واالندخابرراعإمبراروريرر  راغيرر  مكنررع اليرروبي الصررويوني مررن أن يدال ررب بررالكونارس 

وهكذا ظور المنظرون الجدد في السياس  األمريكي  في الةحبين الديمدراري والجمووري وخاص  في الثاني ودولروا 
وهكرررذا سررراق اليورررود الجررريش األمريكررري وجيررروش أوربرررا .... أهررردافوان دةديرررق الدررري اقدربرررع مررر إسرررراهيلد رررم بررررام  

يفددةرروا ذلررك بدرردمير يخررر الجيرروش المدبديرر  وهررو الجرريش العراقرري  بررر ةرررب  الصررييبي  ليةديرروا الشرررق األوسررر و
البررابيي  فيثررأروا لييوررود مررن العررراق وأرض بابررل بةسررب معددرردادوم ويثررأروا لمرةيرر  األسررر. 4001وةرررب  5445

ودجردد الضررار .. ويرذيدوا أةفراد أولهرك األجرداد أبشر  ألروان الرذل والورروان كمرا ضرمنوا دفكيرك العرراق وسرةق قدرادر 
ألول مر  في داريخوا منذ االسددالل مما سيديم  دد الجريش  اإللحاميبادجاه سوريا الدي ألاي فيوا نظام الدجنيد 

وم  يرى المدررو ين الرذين ددكرون غرالبيدوم السراةد  منر  ليدر% 40السوري الذي يناهح مييون جندي إلى أقل مرن 
الديني  األخرى ويبدى المسيمون السن  وهم الاالبي  الساةد  من سكان سروريا أكثرير   األقيياعمن النصيري  وأبناء 

 أمريكررا  ينررا لدفكيررك وددسرريم دركيررا و كمررا ددجرر  أنظررار. غيررر مسررية  يسرري  اليوررود و مالؤهررم جيرردهم مدررى شرراؤوا
االدنى وهو ما يسمون  منرد  العميياع الوسرى أكثرر   األوسرودنشر في الشرق .. ان والسعودي  ومصرالباكسد

مييون جندي أمريكي يرابر نةو مييون مرنوم فري الربالد العربير  مرن بارداد إلرى رنجر  مرنوم نةرو الثيثرين  5.1من 
واى الم بوش هذه . ضور الصييبيينوهكذا كانع االسباب الصويوني  أساسي  في ة!!!  األوسرفي منرد  الشرق 

 (..الشرق األوسر الكبير)أسماه ا األيام إرالق مشروع م
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 :اتسالمي أسباب متعلقة بظروا العالم : ةالةا
لصرةو   فدرد أدى نشرارا. الجوادير  اإلسرالمي الدفصيل في الفصيين الداليين  رن مسرار الصرةو   سيأديكما 
إلررى أن دكرررون شررربةا مر برررا يوررردد . جواديررر  مسرررية  /سياسررري   / ويررر الدررري سرررارع فررري مةررراور ثالثرر  د اإلسررالمي 

 اإلسرررالميالدررري دبنررري المشرررروع  األةرررحابفدرررد اندشررررع . مصرررالأ الصرررييبيين والمشرررروع الصرررويوني فررري المنردررر 
برل بعضروم أن يشركل . اإلسرالمي   واسدرا ع أن دكون كدال نيابي  كبير  في  دد مرن برلمانراع الردول العربير  و

كما أدى النشار الد وي لمخديف مدارس الصةو  إلرى أسريم  .. كما في دركيا أو كاد كما في الجحاهر  الةكوماع
ولكررن األخرررر مررن ذلررك أن قمرر  السرريراع لمخديررف مجرراالع الصررةو  . قرا رراع كبيررر  مررن المجدمرر  ولررو  ارفيررا

اد منجحادورا وخبرادورا والسريما السيمي  والرذي كران درديبرا لةصرار الصرةو  أدى إلرى امدرداد الصرةو  الجوادير  واحدير
فدررد (. 5444-5492)بعررد نضرروج كوادرهررا ودضررخموا مررن خررالل دجربرر  األفارران العرررب األولررى فرري أفاانسرردان 

شكيع الظاهر  اإلسالمي  دوديدا ةديديا لألنظم  العربي  واإلسالمي  وأصربأ الصرييبيون غيرر مرمهنرين إلرى ةسرن 
ردرر  وال إلررى مصرريرها ورغررم نجرراح هررذه األنظمرر  فرري قمرر  كافرر  مرردارس الدرري أقاموهررا فرري المن األنظمرر أداء ديررك 

دخالورا فرري ضةضراح األحمرر   مييرا يصررالوا إلرى الفشررل فري دةديررق أهرردافوا واى إال أن الارررب بمررا درس , الصرةو  واى
ورأى أن وجرروده العسرركري , مررن دكويننررا الةضرراري يعيررم مرردى خرررور  الجررذو  الكامنرر  دةررع الرمرراد السرراكن ةاليررا

المجرحأ مرن  ئدجرح  وأن  يي  أن يدوم بدنفيذ سيكس بيكو جديد  ددسرم المدسرم و. ي هو خير ضامن لمصالة الفعي
 .هذه الكياناع ودضمن بةسب ما يدخيل مصالة  بنفس  وبةراس  ةراب جنوده

مررن  األوسررروهكررذا دضررافرع األسررباب الثالثرر  ألن دحةررف ديررك الةمررالع الصررييبي  الثالثرر  ودجدرراح الشرررق  
 .جديد

************* 
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  (:0119-0331)محطات الحمالت الصليبية الثالثة 
 (:حرب تحرير الكويت –لاصفة الصحراء )حرب العراق االولم    -1

مباشرررر  بدنفيرررذ برنامجورررا الرررذي ( 5440)افددةرررع أمريكرررا ةمالدورررا الصرررييبي  بعرررد انويرررار االدةررراد السررروفييدي 
ذاك قواع الدردخل السرري  ليسريرر   يرى منراب  الرنفر ودةردثع أ دع ل  من أواسر السبعيناع وشكيع من أجي  ين

العديد من الدراساع والكدب في ةينوا  ن سيناريوهاع افدعال دوديد لدول الخيي  إمرا مرن العرراق أو إيرران لدبريرر 
 . الددخل األمريكي

األمريكير  فري وفعال وكما صار معروفا في وساهل اإل الم فدد دم اسددراج صدام ةسين  رن رريرق السرفير  
غراهرر  برراةدالل الكويررع وكرران الجرريش العراقرري قررد بيرر  مسرردوى رفيعررا بعررد ةرررب الخيرري  األولررى مرر  إيررران . باررداد واى

وكمرا ذكررع ينفرا . ومنذ ذلك الةين ضرربع الدرواع األمريكير  والبريرانير  بجرانورا فري المنردر (. 5414-5491)
الباكسرردان  ى رأسرروا السررعودي  ودول الخيرري  والمارررب وفرري مريرر  البةرر  فدررد قرردمع ةكومرراع الرردول العربيرر  و يرر

ولكرررن . فداديرررع جيوشررروا الجررريش العراقررري دةرررع الديررراد  األمريكيررر . وسررروريا واألردن ومصرررر ودركيرررا مشرررارك  فعالررر 
العامل األبرح فري دةروالع معادلر  الدروى فري  الةمرالع الصرييبي  الثالثر  كران فري دخرول األجورح  الدينير  الرسرمي  

ةير  .  يماء السيران وقسم كبير من قياداع الصةو  اإلسالمي  إلى جانب هذا الةيرف بديراد  أمريكراومؤسساع 
الفدرراوى الدرري دضررفي الشررر ي   يررى ةضررور الصررييبيين ودمركررحهم فرري جحيررر   إصررداردفرر  بوررم الةكررام الخونرر  إلررى 

المرردجنين والفاسرردين مررن  هررو انررحالق ولكررن أدهررى مررا فرري هررذا األمررر. العرررب وسرريرردوم  يررى  دررر دار المسرريمين
بعض قياداع الصةو  إلى الدوقي   يى فداوي دشرع لذلك وذلك نديج  دخولوم  بر بوابراع الديمدرارير  ليصربةوا 

فكانرع هرذه الفدنر  جرحءا مرن الرثمن الرذي يدفعر  المدخوضرون فري . جحءا من السيراع الرسرمي  فري ةكومراع الررد 
 :ا ما روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيمالشر ي  أنوم دجاوحو لمسدندعاع السياس  ا

 (. وما أحداد  بد من السيران قربا إال احداد من ا  بعدا( ) السالرين افددن أبوابومن أدى )
ألف قديل بين المدنين والعسركريين ودمررع  100وسةدع الدواع األمريكي  الجيش العراقي وخيفع أكثر من 

 بر نصف قرن من اإلسددالل ثم ضربع الةصار الدادل  يى العراق لمد  ثالث  البني  الدةدي  ليعراق الدي بنيع 
 شر  اما قديع خاللوا أكثر من مييون ونصف المييون رفل مرن أرفرال العرراق  ردا مرا قديرع مرن ذويورم نديجر  

 . الندم الةاد في الاذاء والدواء
 .4001في مارس وابريل وهكذا أهيع أمريكا العراق ليةرب الدالي  الدي أجوحع  يي  فيوا 

اةدياري ضد المداوم  المفدرض  الدي سدنشرأ كررد فعرل  يرى  كإجراء وبعيد الةرب العراقي  األولى مباشر  و
, والدي من المفدرض أن ددوم بوا أوسار الةركاع الجوادي  وشرباب الصرةو  اإلسرالمي ,  هذه الةمالع الصييبي 

ودصررا دع . اإلرهررابمرروح الصررةو  الجواديرر  دةررع د رروى مكافةرر  أريدررع أمريكررا ةميدوررا لمرررارد  الجورراديين ور 
الررذي خيررف برروش األب لددرراب  أمريكررا هجمادوررا  نكييندررو وديررر  المررؤدمراع األمنيرر  العالميرر  و اإلقييميرر  خررالل واليرر  

الدربيرر  مرر   مشرراري  يررى العررالم اإلسررالمي فددرراب  ةصررار العررراق وددررولى إجبررار الرردول العربيرر  واإلسررالمي   يررى 
 .كما وصفوه( اإلسالمي اإلرهاب)اليوود وددولى بنفسوا مكافة  
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 (:1885-1884) البلقان و القفقاس المذابح الصليبية للمسلمين في  -2

ومرررحا م مكافةررر  اإلرهررراب واألصرررولي   اإلسرررالميالعرررالم  فررري حةمررر  حخرررم الوجمررر  األمريكيررر  الصرررييبي   يرررى
مواجورر  المسرريمين وشررنوا ةررربوم الدمويرر   يررى الشيشرران ةيرر  اسرردال الررروس الظررروف العالميرر  فرري . اإلسررالمي 
 ...المجاحر ودعرض المسيمون الشيشان لةرب إباد  ما حالوا يددمون قرابينوا باآلالف إلى اليوم أبش اردكبع 

المسريمين فري   يرى إبراد كما شن الصرب والكرواع بد م من الفاديكان ود م وسكوع الدول األوربي  ةررب 
ةيرر  اردكبررع أبشرر  المجرراحر الدرري راح ضررةيدوا مهرراع األلرروف مررن المسرريمين دةررع سررم  .. وسرروفوالبوسررن  ثررم ك

ةيرر  انسررةبع قررواع الةمايرر  ( سيربيندسررا)وبصررر األمررم المدةررد  بررل فرري داخررل مةميادوررا كمررا ةصررل فرري مذبةرر  
مردني  9000مرن  الفرنسي  الموكي  بةراس  مةمي  لألمم المدةد  لدفسأ المجال لمييشياع الصررب أن دددرل أكثرر

بوسررني مسرريم أكثرررهم مررن النسرراء واألرفررال والعجرراهح فرري أكبررر سيسرري  مررذابأ إبرراد  جما يرر  فرري أوربررا منررذ الةرررب 
 . العالمي  الثاني 

 
 (:2111)تدميرها سنه ةم في أفغانستان  اتسالميةحصار اتمار   -3

فصراهل المجاهردين فري أفاانسردان لم يرق لألمريكران وأوربرا النرادو الدري خرررع ونفرذع الةررب األهيير  برين 
الاربرري بعرررد  األةمررررمررن أجرررل دنفيررذ برنرررام  األمررم المدةرررد  الررذي يدضررري بررأن يةكرررم الصررييب ( 5444-5441)

المررق  والمنجل األةمر الشررقي أفاانسردان وبعرد ةررق مرا دكردس فري أفاانسردان مرن سرالح وخبرراع جوادير  فري 
قامرر الدرردر بظوررور رالبرران ودمكنوررا مررن دةكرريم الشررريع  لررم يرررق لوررم أن يفرراجهوم , ديررك الةرررب األهييرر   إمررار   واى
العالمي  لكوادر الديار الجوادي واألفاان  اإلرهابكما لم يرق لوم أن دسفر ةمالع مكافة  . أفاانسدان اإلسالمي 

 العرب  ن  وددوم إلى أفاانسدان ودشركييوم إلرى جانرب رالبران برؤر  قضرع مضراج  أمريكرا والاررب ونروابوم مرن
 . الةكام المرددين

والسياسي  يرى اإلمرار  اإلسرالمي  منرذ نشرأدوا وددراب  ذلرك  االقدصاديفبدأع أمريكا وأوربا  ميياع الةصار 
صرراروخ كررروح  يررى بعررض معسرركراع المجاهرردين العرررب والرالبرران  11الررذي اخددمرر  بدصررف  نكييندررو فرري  وررد 

مكيرف مرن قبرل الررب برسرال  إصرالح العرالم وأنر  الرذي أريرق صريةد  بأنر   االبرنواسدمر الةصار في  ود بوش 
ةيررر  افدررردأ ةميدررر  ديرررك بعرررد أةررردا  سررربدمبر بارررحو  اإلسرررالميمدوجررر  لديررراد  ةميررر  صرررييبي  ومكافةررر  اإلرهررراب 

مررن الالجهررين العرررب والمسرريمين إلررى أفاانسرردان فرري  إباددرر مررا اسرردراع  إبرراد أفاانسرردان ودرردمير اإلمررار  اإلسررالمي  
 . 4005ديسمبر
 
 : وال حا االمريكي للم الشرق االوس .  (2113مارس ) العراق  حتاللاحرب  -4

 .بما ياني  ن اإل اد  فيما سبق وقد دكيمنا  نوا 
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  ووقوف التيار الجهادي وحيدا في مواجهة الحمالت الصليبية  اإلسالميحالة المرجعيات  في العالم

 : الثالثة
 

 :أما المرجعية السياسية للمسلمين

برل إن الرذي . ا فدد دمرها اإلسدعمار الصييبي منذ إسدار الخالف  ولم ددم لورا بعرد ذلرك قاهمر  فكما مر معن 
ةصل أن ةكام بالد المسيمين صاروا جحءا من معادل  الدوى إلرى جانرب الصرييبيين وقرد احداد هرذا فظا ر  خرالل 

 .الةمالع الصييبي  الثالث 

 :وأما المرجعية الدينية
هن  العميي  دصفيدوا في كاف  بيدان العرالم العربري وأكثرر العرالم اإلسرالمي كمرا مرر فدد دولع الةكوماع الخا 

خصوصررا أن . أن ددرردم بررديال وددسرريم حمررام المرجعيرر  اإلسررالمي وقررد ةاولررع الصررةو  . معنررا فرري الفدررراع السررابد 
وألسرباب  ديرد   يماء مرموقين وقاد  برارحين مرؤهيين وقيراداع  ديرد  مرن مخديرف مدارسروا لمعرع ودأهيرع ولكرن 

سندناولوا في الفدراع الدالي  بالدفصيل لم دسدر  الصةو  أن دددم برديال  رن المرجعير  الكالسريكي  المدمثير  بأهمر  
ولم دسدر  بالخالص  أن دكون مرجعير  شرعبي  ودمديرك . المذاهب األربع  والمراج  الفدوي  وأهم  الررق الصوفي 

 ...را   الشارع المسيم ودبعيد 

 . لم يكن هناك مرجعي  ديني  مؤهي  لمواجو  الةمالع الصييبي  الثالث  وهكذا

 :وأما المرجعية االجتمالية
 االجدمررا يفدررد كنررا قررد دةرردثنا  ررن دفككوررا منررذ مندصررف الدرررن العشرررين نديجرر  اإلسرردعمار ونديجرر  الدرررور  

ودراجرر  دور .. سرريره بدسررارع كبيررر فدرراب  ذلرك. نةرو الدصررني  والوجررراع نةررو المرردن الكبررى ودفكررك الررروابر الدبييرر 
وباسرردثناء . البرروادي واألريرراف فرري السياسرر  لصررالأ المرردن الكبرررى والةيررا  المدنيرر  الدرري ال ددرريم وحنررا لوررذه الررروابر

كانررع هرررذه المرجعيرر  أضررعف مرررن أن . وبعررض البيررردان األخرررى.. بعررض البيرردان اإلسررالمي  كأفاانسررردان والرريمن 
كرران مررن سياسرر  الةكررام جميعررا قدررل هررذه المرجعيرر  ونررحع سررالح الدباهررل والعشرراهر  وقررد. دمررارس دورا فرري المواجورر 

وبربيع  الةال كانع هذه المرجعيراع داهمرا دبعرا ليمرجعير  ..وسياساع الدفرق  بينوا وأضعاف كل منوا  يى ةد  
شأنوا شأن سابدادوا  ولذلك كانع هذه المرجعي  غاهب   ن ساة  المواجو  أيضا. الديني  أو ليديني  والسياسي  معا

 في هذه المواجو  األخير  

 
لم 1881منذ  إذن من و ا للحمالت الصليبية الةالةة  : ؟؟ 2111 وا 

 ..في الةديد  وباخدصار
فدررد قضررع  يررى . المداومرر   إمكانيرراعدررد قرردمع الةمررالع الصررييبي  الثالثرر  بعررد أن صررفع مررن أماموررا كررل ل

جوررر  فررري الشرررعوب العربيررر  ايرررد  يرررى مدومررراع نشررروء المداومررر  والمو وقضرررع إلرررى ةرررد بع. كيورررا ددريبرررا المرجعيررراع 
ن كانرررع الةمرررالع الثانيررر  قرررد قررردمع  يرررى بصرررير  وخبرررر  مرررن دجرررارب قررررنين مرررن الرررحمن خرررالل هولررر. واإلسرررالمي 
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فإن هذه الةمالع . سن  بعدها 100 بر  األصعد  يى كاف   األم لوذه  وأبةا و يى دراساع  األولىالةمالع 
وودي  األمريكي  الجديد  دأدي  يى خيفير  كرل ذلرك باإلضراف  إلرى دجرارب الةمرالع الثانير  ومرا وفردر  الصييبي  الي

 .من الحمن قرن أو أكثر نصف ين  بربخدماع ربد  المرددين من الةكام و مالهوا من المسدار 
 يى األرض ن كان هناك شيء من الدواحن في معرياع المواجو  هول. دوفرع لوا كل إمكانياع النجاحكما 

فرإن ددودرر , بين قواع الةمالع الصييبي  األولى وةدرى الثانير  وبرين قرواع المجاهردين الدري واجودورا  رددا و رد  
ونورروض الةضررار  األمريكيرر  دكنولوجيررا  سرركريا إلررى قمرر  . المسرريمين إلررى ةضرريض الدخيررف فرري معظررم الميررادين

لمداومرر  جعرررل السرراة   مييررا شرررب  خاليرر  فرري هرررذا ومررا سرربق مرررن درردمير نرروابوم الةكرررام لكررل إمكانيرراع ا, الدرررور
 . غير مدواحن  البد اليوم الصراع وصارع المواجو  

 -1881)وأما خالصة نبضات المقاومة للحماالت الصاليبية الةالةاة وألوانهاا المرتادين والمناافقين خاالل 
 :شكل التالي للم ال اآلن أتذكرهأهمها بحسب التسلسل ال مني بحسب ما  فيمكن ذكر( 2111سبتمبر

  والدرري دررم الدضرراء  ييوررا خررالل السررندين الدرراليدين مررن ( 5441 -5445)ةركرر  الجورراد المسرريأ فرري الجحاهررر
خررررالل  مررررل اسرررردخبارادي نرررراجأ وبررررال  الدعديررررد مررررن الدعرررراون بررررين المخررررابراع الجحاهريرررر  والفرنسرررري  وبعررررض 

)       جمورروره بسرربب انةرافرر  المخررابراع العربيرر  ةيرر  أخرررج الجورراد  ررن مسرراره ودمررره بعررد أن  حلرر   ررن
 –اهرر ح الج          وراد فري جشواددي  يرى ال –يمكن لمن أراد دفاصيل  ن ديك الدجرب  العود  إلى كداب 

 .(ليمؤلف 
  والدرري كرران أبرحهررا ( 5441-5441)المواجورراع الجواديرر  المسررية  الدرري قامررع فرري ليبيررا ضررد نظررام الدررذافي

  في ليبيا والدي دمكن النظام من دةديد نشاروا العسركري فري داخرل ليبيرا مةاول  الجما   اإلسالمي  المدادي
 .العمل الدنظيمي الد وي السري والنشار في الموجر ودةولع إلى

   والدي قضع  ييوا الةكوم  الباكسداني  أمرام دخراذل ( 5441)ةرك  نفاذ الشريع  شمال غرب باكسدان سن
 .باكسدان  ن نصردواالشارع اإلسالمي ودخيف ةركاع الصةو  في 

  ةركرر  جرريش  رردن أبررين فرري الرريمن بديرراد  الشررويد أبررو الةسررن المةضررار رةمرر  ا  والدرري قضرري  ييوررا فرري
 (.5449)مودها 

  ةرك  الشباب الجورادي فري جبرال النبرير  شرمال لبنران بديراد  الشرويد أبرو  اشر  اليبنراني والدري قضري  ييورا
 (.5444)في مودها 

 وكانررع بمررن  4005وسرردرع أواخررر  5441سررن   اإلمررار  وأقامررع 5442سررن   ةركرر  رالبرران الدرري انريدررع
لةررق بوررا مررن الدجمعرراع الجواديرر  العربيرر  والباكسررداني  والوسررر يسرريوي  أهررم الظررواهر الجواديرر  خررالل العدررد 

 .المنصرم

   ور  وما حالع إلى اآلن وهي من أهرم فصرول المواج 4000اإلندفاض  الفيسريني  المسية  الدي انريدع سن
 .والمداوم  الجوادي  ليةمالع الصييبي  اليوودي  الثالث 
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  رردد مررن المةرراوالع الجواديرر  المةرردود  والمبررادراع الفرديرر  الدرري قررام بوررا المجاهرردون ضررد مخديررف أشرركال 
والدري ةصريع فري بيردان مخديفر   خرالل العدرد المنصررم ومرن  واإلسرالميدواجد الصييبيين في العالم العربي 

اع المداوم  المدواضع  في السعودي  ضد األمريكان والدري كران أهمورا دفجيرراع الريراض و ذلك بعض  ميي
 .الخبر

  ميياع المداوم  والدفاع  ن النفس الدري قرام بورا ةررام الديرار الجورادي فري مواجور  ةمير  المررارداع بعرد 
لباكسرداني  خرالل مالةدر  سبدمبر في مخديف دول العرالم والسريما فري مواجور  الكارثر  الدري نفرذدوا الةكومر  ا

مررنوم  100النرراجين  يررى أراضرريوا والدرري أسررفرع  ررن مددررل  شررراع المجاهرردين العرررب وأسررر مررا يحيررد  يررى 
 ..وغيره من السجون األمريكي  في أماكن  د . سيمدوم إلى أمريكا ليسددروا في معددل غواندانامو الداريخي

  الشررريو ي  المد ومررر  مرررن االدةررراد السررروفييدي ةركررراع الجوررراد الدررري نشررررع فررري وسرررر يسررريا ضرررد الةكومررراع
 . (5441/4005) أوحبكسدانثم ما دالها في ( 5441/4005) كسدان يوالسيما في راج

   ضد الةكوم  الصيني  ( 5441/4005)وكذلك جواد المسيمين في دركسدان الشرقي 

  اةاع الجوراد المخديفر  إلى ةركاع المداوم  والمواجو  الدري دمرع ضرد الدروى الصرييبي  فري سر باإلضاف هذا
وكررذلك فرري الشيشرران خررالل نفررس ( 5442/5441)خررالل هررذه الفدررر  مثررل الجورراد الررذي ةصررل فرري البوسررن  

. وكرذلك المواجور  البرولير  الدري قرام بورا المجاهردون فري الصررومال . الفدرر  ومرا دالهرا والرذي مرا حال مسردمرا
ارديريرا وبورمرا واندونيسريا    في الفيبين وكشرمير ووكذلك ةركاع الجواد الدديم  والمسدمر  خالل هذه المرةي

وغيرهررررا مررررن الجبورررراع الدرررري اشرررردعيع أو كانررررع مشررررردعي  واسرررردمرع ضررررد الصررررييبيين وغيرررررهم مررررن الكفرررررار 
 .المسدعمرين

 باإلضاف  لبعض العميياع الدي قام بوا دنظيم الدا د  ضرد الدواجرد األمريكري فري المنردر  والدري كران أهمورا 
ثرم كرران . ردي أمريكرا فري نيروبري ودار السرالم ونسرف البارجر  األمريكير  كرول فري  ردن  مييراع دفجيرر سرفا

والدري افددةرع فصرال جديرد مرن ( 4005سربدمبر -55)وواشرنرن  كنيويرور فري  االسدشروادي يخرها العميياع 
 .  المواجو  بين الصييبيين والمسيمين وغيرع وج  الداري  ومعرياع الصراع

لررى اةرردالل العررراق  5440لرر  الصررراع بررين المسرريمين والةمررالع الصررييبي  الثالثرر  منررذ وبررالنظر  الدارسرر  لمعاد واى
 : نجد أن معادلد  قد أخذع الشكل الدالي 4001

 
 

( + أمريكاا وبري انياا ودول النااتو وروسايا رأساهاللام )أماة النصاار ( + للم رأسها إسرائيل)أمة اليهود
المنااافقين وللاام رأسااها المةسسااة الدينيااة الرساامية وللماااء   ااو +  اتسااالمي وائااا حكااام الاارد  فااي العااالم 

 ←لتيار الجهادي المسلح جمالات وأفراد     ا  ×السل ان ومن فسد من  يادات الصحو  في بالدنا   
 ..اتسالمية وشلت الصحو   ..وحصر التيار الجهادي.. المقاومة ه مت  و 
 .من المعركة االمةوخرجت 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  622  [  
 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  623  [  
 

 
 الحمالت الصليبية الثالثةوادالت الصراع بين المسليمن وقفه تأملية مع مع: 

 :وجدنا أن معادالع الصراع كانع م  ديك الةمالع  يى الشكل الدالي
 

 : وكانت معادالتها( :  1151/1281) الحمالت الصليبية االولم 
 

 (5)                 اتسالمانتصرت أمة  ← اتسالمأمة  ×أمة الصليب              
 

 

 (:1311/1851( )مرحلة اتستعمار القديم)الحمالت الصليبية الةانية 

 

 (2)    اتسالمانتصرت أمة  ← اتسالمأمة  ×أمة اليهود + أمة الصليب 
 

 

 (:مرحلة اتستقالل ( )مرحلة اتستعمار الحديس)الحمالت الصليبية الةانية 
 

 ←   اتسالميةالصحو  ×  وائا الحكومات المرتد  + أمة اليهود + أمة الصليب 

   (3) من المعركة  االمةه مت الصحو  اتسالمية وخرجت 
 

 

 ( :2113-1881( )المرحلة االمريكية)الحمالت الصليبية الةالةة 

 

 وائا حكام الرد  في العاالم  ( +للم رأسها أمريكا وبري انيا)أمة النصار ( + للم رأسها إسرائيل)أمة اليهود
ساد مان  ياادات الدينياة الرسامية وللمااء السال ان ومان ف افقين وللام رأساها المةسساة و  المنا+  اتسالمي

  ←التيار الجهادي المسلح جمالات وأفراد   × الصحو  في بالدنا
 (2) وخرجت االمة من المعركة ..وشلت الصحو  .. وحصر التيار الجهادي .. ه مت  و  المقاومة 

 
 

ذا  دوضيةي  لمحيد من الفوم لوذه المعادالع الداريخي  الرهيب  وما أن نض  بعض المالةظاع ال أردناواى
الوحيم  ونديمس مدوماع النصر ةي  ةصل كي يدكرر  أسبابنسدخيص  منوا من دروس  ظيم  كي ندرك 

 :ا  نجد من ذلك  بإذنمعنا 
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وانوحمنرا ( 4)و( 5)ن إن أول ما درالعنا ب  هرذه المعرادالع مرن ةدراهق أن خالصردوا أننرا اندصررنا فري المعرادلدي .5

وواضأ دماما أننا اندصرنا  ندما واجوع األم   دوها  سركريا رغرم الفرارق الواهرل فري ( 2)وانسةدنا في ( 1)في 
وفي واقعنا المعاصر الةالي أمثي  مدكرر   يى هذا كما ةصل في أفاانسردان  نردما واجورع األمر  , العدد والعداد

 .جحهي في الشيشان وفي البوسن  رغم أننا في حمن الوحيم  والدراج  دوها بكامل ربدادوا ودكرر ذلك بشكل 
وكررذلك دوضررأ المعررادالع أننررا انوحمنررا  نرردما واجوررع شرررية  مةرردود  العرردو ووقفررع االمرر  ددفرررج  ييوررا وانسررةدنا 

  ندما خرجع معظم هذه الشرية  من المواجو  بل وانضم قسر 
وكررأن المعررادالع يمكررن اخدصررارها . ةفنرر  قيييرر  مررن الجورراديين إلررى العرردو ولررم يبررق فرري المواجورر  إال األمرر مررن 

 :ببسار  بمعادلدين
      

 انتصرنا      ←      أمم الكفر  × أمة اتسالم    
 

 انه منا    ←   االمةمنافقي + أمة الكفر × مة نخبة من اال
 

 
دعرررود )ألمررر  إلرررى المواجوررر  بةيررر  فرررأول الررردروس المسررردفاد  مرررن هرررذه العبرررر  والمعرررادالع هرررو أن  يينرررا أن نعيرررد ا

وأول مررا يسررديحم هررذا أن ددنرر  النخبرر  األمرر  . كمررا هررو ةاصررل اآلن( المواجورر  معركرر  أمرر  وليسررع صرررا اع نخبرر 
نما من العدو  وأن مواجودر  مرن صرميم الجوراد ( ومن يدولوم منكم فإنر  مرنوم)بأن من وقف م  العدو ليس منوا واى

 .وليسع فدن 
ا دوفرع لوا المرجعي  الشر ي  الددو  الدي دةركوا في ةين لم دسدر  الصةو  وال نخبدوا أن األم  قد دةركع لم .4

الجواديرر  أن دشرركل مرجعيرر  ددنرر  األمرر  بررالدةرك معوررا وأن  يررى أي نخبرر  سددصرردى ليمداومرر  أن دعمررل  يررى أن 
 .من ةولوا األم ورموحه وأن ديف   دشكل مرجعي  دشمل قياداع الجواد و يماه  ومفكري

فرري سرراةاع المواجورر  العسرركري  ولكنرر  اندصررر  يينررا  نرردما موررد لاررحوه باررحو فكررري  أمامنرران العرردو قررد انوررحم أ .1
لمرا  باإلضاف ةضاري وفكك البنى الدةدي  الدي دولد بذور المداوم  في األم  وأن  يينا أن نبدأ بدرميم هذه البني  

 (المداوم  المددم مسدوياع / راج  . )المداوم  كما اشرنا ينفا إرالقيجب من 
ولكرنوم دةولروا إلرى رييعر  . الثانير  كعنصرر مسرا د فري اإلسردعمار الدرديم أن اليوود قد دخيوا الةمالع الصرييبي  .2

ويجرب  يينرا أن نرواجووم بورذه الصرف  ونعرري دردمير رييعردوم إسرراهيل . قاهد  ومةرك  ليةمالع الصرييبي  الثالثر 
 .وخرره في المرةي  الدادم  وأدادوم أمريكا أولوي  دناسب ةجم دورهم

وذلرك بخرداع , أن المردردين قرد ةسرموا المعركر  لصرالأ العردو الصرييبي اليورودي  مييرا( 2( )1)دبين المعادلدين  .1
فيجب  يى راله  الجواد والمداوم  واى الموم الموج  . األم  باندماهوم المحيف ليمسيمين وهويدوم الورني  المحور 

ليمردردين وهرم الصرييبيون ودةريرك  األساسري  لمسددبل العمل أن دعيد إبراح دور المةرك وقيادادوم المفكر  والمنظر 
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المداوم  دجاهوم ألن ذلك سيعيد إدخال األم  في المعرك  ويدنعوا بددال المرددين دبعا ليصرييبيين  يرى أنورم جرحء 
 .من العدو الةديدي واألساسي وأنوم ليسوا أكثر من مجرد سدار ل 

األخير  دور أمريكا كدو  قاهرد  ليةمرالع وككدير  رهيسري  فري الروحن العسركري ممرا يعرري مواجودورا  دبرح المعادل  .1
 –أمريكرا ) أولوي  كبرى كما ييفع النظر بفوم الدناقضاع الداخيي  داخل الةيف الصييبي وما بين مةاوره الثالثر  

ف واإلنفرراد برالمةور الصرويوني األمريكري إلى ضررور  العمرل  يرى فرك هرذا الةير( روسيا/أوربا الاربي  / بريرانيا 
 .ما أمكن ذلك وسيأدي دفصيل  يى هذا في النظري  السياسي  من الفصل الثامن إنشاء ا 

مررن خررالل المدابعرر  نجررد أن الشررعوب األوربيرر  كيوررا قررد وقفررع وراء جيوشرروا وميوكوررا دا مرر  مؤيررد  فرري الةمررالع  .1
دشار مفاهيم الدواصل الةضاري وةركاع السالم في كثير مرن شرراهأ ولكن ان. الصييبي  األولى وكذلك في الثاني 

واحديراد المعرفر  باإلسرالم فري أوربرا جعرل جمراهير غفيرر  مييونير  العردد ددرف موقرف المعارضر   األوروبريالمجدم  
فري ةرين وقفرع الاالبير   السراةد  مرن المجدمر  األمريكري المدصروين . والشجب لديرك الةمرالع ةدرى فري بريرانيرا

 .راء رهيسوا الصييبي المدوود بوش  و ساكره وهذا أمر يجب الدفكير في  ونةن نصي  نظرياع المداوم  الدادم و 

 :إن نظر  في الصور  األخير  ليمعادل  نجدها قد  ادع إلى صيادوا أيام االسالم االولى لدكون  .9

 

 المةمنين المجاهدين  ×منافقين   + مرتدين + مشركين + نصار  + يهود 
فروبى ليارباء من .. ويعود اإلسالم وأهي  المؤمنون المصابرون غرباء كما بدؤوا غرباء, هكذا نعود كما بدأناو 

 .ونسأل ا  أن يجعينا منوم واآلخرين األولين
وهي في غاي  األهمي  ودشكل ركنا أساسيا في فوم ربيع  صرا نا الةالي ويجب أن دكون . المالةظ  األخير   .4

 :العديد  الجوادي  ليمداوم  في هذا الحمن وهي الفدر  الوام  الدالي   ركنا أساسيا من
 
 

  فوي هزيموة األموة     اإلسوالمية   والفاسدين مون قيوادات الصوحوة   . دور المنافقين من علماء السلطان
 :أمام األعداء المسلمة وطليعتها المجاهدة

 . ةمي  الصييبي  األمريكي  الجديد أمام الةمالع الصييبي  المعاصر  خالل اإلسددالل والسيما بعد ال
فكما مر معنا في الفصل السابق  ن كيفير  نشروء مدرسر   يمراء السريران فري الدراري  اإلسرالمي منرذ دةرول 

وكيررف ادبرر  المسرريمون سررنن مررن كرران . الخالفر  الراشررد  إلررى الميررك العضرروض ثررم الجبررري ثررم قيرام ةكررم الرواغيررع
لسير  فريوم كمرا كانرع  برر الدراري  فري كرل الممالرك الضرال  ددروم  يرى وأصبةع ا. قبيوم من اليوود و النصارى

فدررد اصرررف  يمرراء السرريران  يررى أبررواب سررالرين بنرري أميرر  منررذ النصررف الثرراني . ( الةرراكم والكرراهن واأل رروان)
وسررجيع لنررا أقرروال . ليدرررن األول الوجررري ولررم يمررض  يررى وفررا  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم إال خمسررين سررن 

ء الةررق الررذين ا دحلرروا أبررواب األمررراء بعررض النصرروم فرري نورري أولهررك والدشررني   يرريوم ودةررذير العامرر  مررن  يمررا
فدررد قررام فرري مدابيرر  ذاك الفريررق الدعرريس مررن  يمرراء السرريران  يمرراء ليةررق صررد وا برر  واةدسرربوا  يررى .. ؟ فسررادهم

دل في ةين ددوس  فرق   يماء السالرين وما حالع هذه الراهف  د. األمراء وقاموا بةق ا  في الةكام والمةكومين
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م  الوقع و دفسرد دورهرا مر  احديراد ودررور فسراد الميرك مرن العضروض إلرى الجبرير  إلرى ميرك الرواغيرع إلرى أن 
ع ةررب األفكرار مرن  يمراء مكافةر  اإلرهراب دةرع يالوفدواء البنداغون وجوح  قامع اليوم فه   يماء اإلسدعمار

 .مر من قبل ومن بعدو  األ.. ! قياد  رامسفييد
وقد كان دور هذه الفه  الخبيث  من  يماء السيران مةدودا في دأييد الةمالع الصييبي  األولى ةير  وقفرع 

واقدصرر دور الفاسردين مرنوم  يرى دأييرد الميروك واألمرراء . األم  ومرجعيادوا الديني  فري وجر  ذلرك الارحو الصرييبي
ل الصررالأ اسرما يل أيرروب ميررك دمشررق الررذي والررى الصررييبيين وأدخيوررم الرذين خررانوا أمرردوم ودعرراونوا معوررم مررن أمثررا

الررذين دعرراونوا مرر   األنرردلسأسررواق دمشررق وبررا وم السررالح وميكوررم بعررض ةصررون المسرريمين وكررذلك بعررض أمررراء 
مثررل مررا قالرر  مررن وقررد ذكرررع وثرراهق الدرراري  ررفررا مررن ذلررك .النصررارى وميكرروهم ةصررون المسرريمين ودعرراونوا معوررم

قررال ابررن ةررحم . حم الررذي  راش ذلررك الةررين فرري الدررن الخررامس الوجررري أي الةررادي  شرر المرريالدي ابررن ةرر اإلمرام
 ( : التلخيش في وجوه التخليش)  في كداب ,  ن أمراء األندلس في حمان  

لوجاوه . وهي فتنة سوء أهلكت االديان إال من و م اهلل تعاالم . فهذا أمر امتحنا به نسأل اهلل السالمة ] 
أولهاا لان , ولمد  ذلك   أن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء مان أندلسانا هاذه . ل لها الخ اب كةير  ي و

للاذي تروناه لياناا مان شاانهم . ساااع فاي االر  بالفسااد , آخرهاا محاارب هلل ورساوله صالم اهلل للياه وسالم 
بااحتهم لجنادهم. الغارات للم أموال المسلمين مان الرلياة التاي تكاون فاي ملاك مان ضاادهم  .   اب ال رياق وا 

مسال ون لليهاود و النصاار  للام   اوارع  ارق . ضاربون للج ية والمكوس والضرائب للام ر ااب المسالمين 
 .غرضهم منها استدامة إنفاذ أمرهم ونهيهم . معتذرون بضرور  ال تبيح ما حرم اهلل . المسلمين 

البسااون جلااود الضااأن للاام  لااوب ال, وال يغاارنكم الفساااق والمنتساابون إلاام الفقااه , فااال تغااال وا أنفسااكم  
 .الناصرون لهم للم فسقهم . الم ينون الهل الشر شرهم . السباع

فالمخلش لنا منها   اتمساك بااللسنة جملاة وتفصايال إال لان أمار باالمعروا أو نهاي لان المنكار وذم 
راهم يساااتمدون فااانحن ناا.واهلل لااو للماااوا أن فااي لباااد  الصااالبان تمشااية الماااورهم  لبااادروا إليهااا . جماايعهم 
فأخلوهااا ماان اتسااالم , وربمااا أل ااوهم الماادن والقااالع  ولااا, ويمكنااون لهاام ماان حاارم المساالمين , النصااار 

 .ولمروها بالنوا يس 
. فمان لجا  لان ذلاك رجاوت أن تكاون التقياة تساعه .  لعن اهلل جميعهم وسل  لليهم سيفا من سايوفه 

 .أهر (  ر بقلبه لما غلبوا للم أمرهمهذا مب أنه لو اجتمب كل من ينك. وأن ينكر بقلبه 
لرررى  هكرررذاو  لرررم يافرررل االسررردعمار الصرررييبي الرررذي قررراد الةمرررالع الصرررييبي  الثانيررر  منرررذ الدررررن السررراب   شرررر واى

جورراض المداومرر  ودجفيررف جررذورها فرري  مندصررف الدرررن العشرررين دور هررذه الشرررية  الخبيثرر  فرري إسررناد اةداللرر  واى
لمسرريمين فرري ديررك الةدبرر  دورهررم فرري دركيرر  الشررعوب واسرردعبادهم واندررحاع فكمررا لررم يومررل ميرروك وسررالرين ا. األمرر 

فدررد اسرردراع اإلنجييررح فرري كررل مكرران اةديرروه مررن العررالم اإلسررالمي .. لررم يومررل المسرردعمر ذلررك . را رر  النرراس لوررم
 فدررد. بعررض الصروفي  أهمر  الررررق لورم فري مصررر والسرودان وشرب  الدررار  الوندير  وغيرهرا. دجنيرد بعرض العيمراء  و

 شررري  )المنررردوب البريرررراني المشررررف  يرررى اسررردعمار مصرررر كثيررررا مرررن الرسررراهل إلرررى مةمرررد  برررده ( كرومرررر)كدرررب 
إلى ةكومد  ينعي فير  أخيرم ( كرومر)ولما ماع مةمد  بده كدب . في ةينوا وأثنى  يي  و يى دعاون ( حهراأل
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دورا بررارحا فرري ةركرر  الداريررب مررن قبررل  األفاررانيةيرر  كرران لمةمررد  بررده وأسررداذه !! بريرانيررا فرري مصررر أصرردقاء
أول مةفررل ماسرروني فرري الشرررق  كونرروا أ ضرراءا فرريوالاررحو الفكررري فرري أوسررار المسرريمين بررل وصررل الةررد إلررى أن ي

 !!  األوسر
فيدرد اسردةدثوا مرذاهب جديرد  مرن العردم وأوجردوا لورا ,  بل ذهب اإلنجييح ألبعد من اسدخدام  يماء السريران

 أهردافالرذي كران أهرم .. واهير  وسرواهابوال.   الدار  الوندي  مثل مرذهب الداديانير ماليين األدباع م  الوقع في شب
وأهمر   إفريديراكمرا اسردرا ع فرنسرا دجنيرد بعرض  يمراء الشرام وشرمال .. اإلنجييحاسدةداث  أن  يسدر الجواد ضد 

ا  ويررفض مرا قردر ومرن يةاربورا فورو كمرن يةرارب قردر (. فرنسرا قردر ا )بعض الررق الصوفي  الذين أفدوا بأن
 ! وكدب  يى المسيمين

فري الدفدراس ومرا ةولورا  اإلسرالمي كما لعب بعض  يماء المسيمين وشيوخ الرررق فري وسرر يسريا والممالرك 
والوثاهق مدوفر  لمن أراد جمعوا وليس هنا ... دورا بارحا في النفاق ليدياصر  وليثور  البيشفي  وليينين ولسدالين ذاد 

 .االسددصاءمةل 
فيما رةل اإلسدعمار وقامع الةكوماع الورني  واألةحاب السياسي  المةيي  صار لكل ةرحب شريوخ و يمراء  

وصرار لكرل ةكومر  منرذ ذاك الوقرع وحراء أوقافورا ومراجر  . وقرواهموم مرن المرشرةين االندخابير دين في ةمالدورم 
الةالي وريي  ةكم النصيري  في سوريا  قافاألو وحير ( أةمد كفدارو)ومما نذكره في سوريا أن .. دنافق لوا  إفداء
لى اليروم  5410منذ  لخالرد )يدرود الةمير  االندخابير   5412كران سرن  (. وابنر  بشرار أسردأي ريير   ورد ةرافظ )واى

فدرد قراد ةميدر  . والشيو ي  إلى بالد الشام اإللةادالذي أدخل . مؤسس الةحب الشيو ي السوري واليبناني( بكداش
فرري مواجورر  الةمير  االندخابيرر  لإلخروان المسرريمين ومرشررةوا الردكدور مصرررفى السرربا ي ! سراجدفرري الم االندخابير 
فدررد كرران يخرررب اثررر صررال  الجمعرر  فرري المسررجد األمرروي ليثنرري  يررى خالررد بكررداش الررذي يصرريي سررن  . رةمرر  ا 

فدأمرل .. ير  االندخابير فيما يندظر الناس والشي  فراغ  من النوافرل ةدرى يبردؤوا الةم! الجمع  البعدي  ثمان ركعاع
( سرعيد رمضران البروري)وهكذا كان لةحب البع   يماء سرير  فري سروريا ةدرى وقرف الشري  الردكدور العالمر  !! 

ألرف مسريم مرن  10في مةاضر  في اسدانبول في دركيا يدول لما سألوه  ن مذبة  ةما  الدي راح ضرةيدوا حهراء 
لدررد ددرررس بوررم المجرمررون : )قررال البرروري. أسررداهررده ةررافظ الشررعب المسرريم السررني  يررى أيرردي الجرريش النصرريري وق

ومشرراهد البرروري كثيررر  (! أن يدررديوم األمرررفةررل لررولي ( يدصررد المجاهرردين لمررا اندفضررع المدينرر  مرر  المجاهرردين)
وخنددرر  الرردموع وهررو يررد و رافعررا  أسررديرررول ذكرهررا هنررا ةدررى كرران يخرهررا أنرر  أم صررال  الجنرراح   نررد مرروع ةررافظ 

أي هو ومن يصيي خيف   –اليوم إنا ) :  في صال  الجناح  فدال!( الجوري)فحيون الرسمي د اءه صود  ليندل الدي
قد لديك يشود أن ال إل  إال أنرع وان مةمردا  -أي ةافظ اسد -أن   –من اإلسدخباراع وكبار النصيري  والبعثيين 

مراموم البروري) بدك ورسولك اليورم اجمعنرا  وليبروري . !!!!!!!!  األ يرىردوس معر  فري الفر( أي الةفرل الكرريم واى
. وبعرض ةكرام دول الخيري ( الماسروني ) واألردنير ( النصرراني )هذا صروالع وجروالع فري د رم الةكومراع اليبنانير  

الجورراد )وكدرراب البرروري العجيررب . وكرران لرر  مدررام رفيرر  فرري النرردو  الةسررني   نررد الميررك الةسررن الثرراني فرري المارررب
دوصل في  إلى أن المجاهدين ليةكام في هذا الحمان ليسوا شروداء ةرق وال بارا  الذي ( كيف نمارس  وكيف نفوم 

نمررا مفسردون فرري !! ةدرى وأرجيورم مررن خرالف أو ينفرروا مررن  أيررديومةكمورم أن يدديرروا أو يصرريبوا أو ددرر   األرضواى
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فري الجحاهرر  وكان من يخر مآثره وقوف  بشراس  م  ةكومر  الجحاهرر ضرد االندفاضر  الجوادير  الراهرد ... ! األرض
ةمل فلإلنداذ  اإلسالمي الجبو   ولم يعجب  وال ةدى! قبل أن دسدولي االسدخباراع  يى قياددوا ودصباوا بالدكفير

 !!.وا دبرها خارج   يى الةكوم  الشر ي  يوا ي
خوانرر  وبعرردم  األحهرررمصررر كرران لعبررد الناصررر فرري مصررر بعررض شرريوخ  وفرري  الررذين أفدرروه بددررل سرريد قرررب واى
وكان ليساداع من بعده في مصر فدواء ليدربي  والسرالم مر  اليورود مثرل الشري  . وم بعد أن قدر  ييومجواح دوبد

الميررك الناصررر ضررد  مرردح فرراروق ثررم كدررب الشررعر فرري الثنرراء  يررى إندررالب  برردفرري الشررعراوي الررذي كدررب الدصرراهد 
داع بعد حيارد  الخيانير  ليدردس وكان هو الذي رد  يى من  ارض السا   الساداعل  أثم  !خيروامددح األ! فاروق 

فأنحلرر  منحلرر  الرررب سرربةان  ودعررالى  مررا !! بدولرر  بررأن الرررهيس هررو بمنحلرر  مررن ال يسررأل  ررن مررا يفعررل وهررم يسررألون
وهرو الرذي .. بأيام في واقعر  مشروود  قبره   يي  قبيل أن ييدهم  ةدىارك بلمالشعراوي ثم نافق !  يجةد الجاةدون

والشري  مةمرد الاحالري  األوقرافومفدري الدولر  ووحيرر األحهرر سد  من العيماء منوم شي  البيان الذي وق   يي   قرأ
نمرا  مةرمرا وقررالوا  إرهابراوالشري  الدرضراوي وجراء فير  أن مرا يجررري مرن أ مرال  نرف ضرد الةكومر  لرريس جورادا واى

مبرارك الرذي ور   وكان ذلك فري  ورد ةسرني! (  ذلك بأننا ال نعيم بأن ةكام مصر قد ردوا   ةكما:) بالةرف 
البيررد  ! (مصررر)فيررم يرررو أنرر  رد   ةكمررا فرري . العرررش الفر رروني فررور  معرر  مررن ضررل مررن سررةر  مصررر وكوانوررا

وأمرا !!.المسيم الذي ددف  في  العاهراع ضريب  الدخل بموجب الدانون لوحار  المالي  با دبرارهن مرن مرافرق السرياة 
 . مررن أدررذكر وأكثررر مررن أن دةضررر رفأشررو( سرريد رنررراوي) سيسرري  الرنراويرراع مررن فدرراوى شرري  األحهررر األخيررر

  !..الةجابمن لبس وكان يخرها د م  لفرنسا في من  المسيماع 
والدضررراء األ يرررى وغيرهرررا مرررن , كمرررا كررران آلل سرررعود فررري السرررعودي  هيهررر  كبرررار العيمررراء والرررد و  واإلرشررراد

وقررل مثررل ذلررك  ررن  يمرراء المارررب . فيصررلالمؤسسرراع الدينيرر  الرسررمي  الدرري كرران لوررا مآثرهررا منررذ أسسرروا الميررك 
يدعرذرون برد وى سرجود المالهكر  آلدم وأنر  سرجود شركر ولريس سرجود  الذين يركعون ويسرجدون ليميرك و األقصى

 ! -  يى األرجأ - باد  وكيف ال يسجدون كما سجد المالهك  آلدم والمالهك  خير منوم والميك من أوالد يدم 
فوجررد أن مجرردد  األمرر الررذي قررال أنرر  نظررر فرري ةررال . فرري األردن( السرريفي) أبررو شرردر  العررالم شررواد وال ننسررى 

م   يمراء  اإلشكالوال ندري كيف ةل . الدرن الخامس  شر الوجري هو جالل  الميك الةسين المعظم ةفظ  ا 
وجردوا أن السعودي  الذين  ددوا مؤدمرا في الذكرى المهوي  لدخول الميك  بد العحيح الرياض م  أ وان اإلنكييرح و 

وموقرف  يمراء  اإلسرالمي  وهكذا قل مثل ذلك  رن كافر  الردول العربير  و! يل سعود المجدد هو الميك  بد العحيح
السرريران مرر  ميرروكوم ورؤسرراهوم وأمررراهوم و ررن دسرروياوم لةكموررم بايررر مررا أنررحل ا  ومررا يسررومون النرراس برر  مررن 

 .. العذاب والمكوس وصوال إلى مواالدوم لييوود والنصارى
ولكن األنكى من الدور البش  الذي لعب   يماء السيران إلى جانب ةكوماع الرواغيع والةمالع الصييبي  

فررإذا كرران . ذادوررا اإلسررالمي هررو الرردور المفرراج  الررذي لعبرر  بعررض الفاسرردين مررن قيرراداع الصررةو  ,  الثانيرر  والثالثرر 
فدرررد دخرررل بعرررض قيررراداع الصرررةو  أولهرررك فررري , العيمررراء المنرررافدون قرررد لعبررروا دور مفدررري السررروء إلرررى جانرررب السرررير 
وهكرذا . ا  إنشراءكمرا سرنرى فري الفصرل الدرادم . السير  ذادوا وصاروا من أركانوا بد وى المصية  وفن الممكن
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فدكامررل الرربالء بوررم ليكّونرروا مرر  . ويندمرري بعضرروم إلررى قررراع العيمرراء  اإلسررالميوبصررفدوم يمثيررون الرردين والعمررل 
 .الديني  الرسمي   كاح الكوان  إلى جانب الةكام  يماء السيران والمؤسس 

األخبررر  لراهفررر   يمررراء السررريران بررررح مررر  قررردوم الةمرررالع الصرررييبي  الثالثررر  بديررراد  أمريكرررا منرررذ  ولكرررن الررردور
درولى . وةيفاهوم المردردين و سراكرهم ناألوربيي فيما حةفع إلينا جةافل األمريكان و. األوسر يى الشرق  5440

الصررةو  كسررأ األلاررام أمررام ديررك العسرراكر ودةررريم أي إمكانيررر   ين فرريفاسرردالفدورراء الضررالل  و  يمرراء السرريران و 
وقد دولى دنظيم ذلك النظرام الةراكم فري السرعودي  وجوراحه الرديني . مداوم  قد دنشأ ونحع غراء الشر ي   نوا سيفا

ضرفاء الشرر ي  بالكفار ليضرور  مرن قبرل أوليراء ا االسدعان الذي بادر إلى إرالق فداوى جواح  ألمرور الشرر يين واى
 251الرذي د ري لر   5440وشركل مرؤدمر مكر  . الرريرق  يرى مرن يفكرر بالجوراد اوبرذلك قرعرو .  يى مرا ةصرل

شخصرري  مررن كبررار  يمرراء المسرريمين وقيرراداع الصررةو  والرمرروح الدينيرر  مررن كافرر  دول العررالم اإلسررالمي الثمانيرر  
يانا خداميا شرع ليوجود األمريكي والدعاون مع  ضد العرراق أصدروا بف.شخصي   149وةضر منوم . والخمسين 

ثم ددالى البالء لدصدر الفداوى من السعودي  بجواح الدربي  م  اليوود ةي  دولى مفدري . بصفدوا اسدعان  شر ي 
راهيل رهيس وحراء إس( بيريح )الديار الشي  ابن باح إصدار الفدوى الدي ال يعبر  ن مدى فداةدوا إال أن نعيم أن 

 يررى الشرري  المعدرردل ود ررا شررباب ( بيريررح)فرري ةينوررا لمررا ذكرهررا أمررام أ ضرراء الكنيسررع وقفرروا يصررفدون لوررا وأثنررى 
فدأمرررل إلرررى أيرررن .. هرررذا الشررري  الجييرررل و ررردم السرررعي وراء يراء أمثرررال ةرررحب ا  المدرررررف يراء إلدبررراعالمسررريمين 

 !وصيع الفدن  والبالء
دررولى الجورراح الرديني الرسررمي و يمرراء السرريران و مررالء ( 5440/4000)و يرى مرردى  دررد أسررود مرن الررحمن 

في السيراع المردد  الةاكم  وبرلمانادوا ووحارادوا مكافة  الديار الجوادي جنبرا إلرى جنرب مر   اإلسالمي الصةو  
الررذي قاددرر  أمريكررا وانعدرردع مررن أجيرر   شررراع المررؤدمراع األمنيرر  فرري العررالم وفرري بررالد  اإلرهررابمشررروع مكافةرر  

 .مما أدى إلى دشريد الجواديين ودمحيدوم شر ممحق. لعرب والمسيمينا
دولررع هررذه المرجعيرراع الدينيرر  ( 5442/4005)ولمررا قامررع دولرر  الشررريع  فرري أفاانسرردان  يررى يررد رالبرران 

وةدرى فري المسراهل الصرارخ  . جنبا إلى جنب م  الجوود األمريكير  الصرييبي  برداف  مرن ةكراموم إسدارواالعميي  
 يرى  األمثي ومن أوضأ وأفظ  . ي  لم يسدأ أولهك العيماء والداد  العمالء أن يسدوا خدمادوم الجييي  ديكالةساس

هررع ,قررارا بوردم األصرنام األثرير  العمالقر  لبروذا( مال مةمرد  مرر)ذلك أن  لما ادخذ أمير المؤمنين في أفاانسدان 
الشرري  الدرضرراوي إلررى أفاانسرردان برردف  مررن ةكرراموم كرران  يررى رأسرروم و ,  اإلسررالم فريررق مررن هررؤالء العيمرراء ورمرروح

وكانع فضرية  ! هدم األصنامليةييول  دون  ,  بدةريك من المنظماع الصييبي  الدولي , المدفو ين من أسيادهم 
الرذين ادخرذوا مرن ديرك الفعير   .والسريما فري السرعودي  ومصرر واإلسرالميليجواح الديني الرسمي فري العرالم العربري 

بمشارك  فعالر  مرن  4005 أواخرأمريكا وهو ما ةددد  .  إسداروملبان قضي  لدشويووم والعمل  يى المجيد  لرا
 .ةكوم  باكسدان ودول الخيي  وهياكيوا الديني  المنافد 

لررى سررن   5445ولمررا قامررع بعررض األ مررال الجواديرر  المةرردود  بعيررد ةرررب العررراق األولررى  ضررد  4000واى
وأن  األرض المجاهرردين باإلفسرراد فرري  بررار العيمرراء أقرربأ الفدرراوى بررالةكم  يررىأصرردرع هيهرر  ك , الصررييبين الاررحا 

د وا النررراس لةرررربوم ودو ررردوهم بعررردم دخرررول الجنررر  الدررري صرررارع ميكرررا لبابررراواع فررر.  درررابوم الددرررل والدرررر  والنفررري 
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كمررا ,  يررروح ةوررا ومررن اليويةررددون مررن يررروح ر  , يررى النرراس المسرريمين الدررابعين فرري السررعودي  يوح ررون أمالكوررا 
 !فعل باباواع النصارى في العصور الوسرى

ودررذر ع بوررا أمريكررا وحةفررع  يررى أفاانسرردان وأسرردرع اإلمررار  الشررر ي   4005ولمررا جرراءع أةرردا  سرربدمبر 
هرررب الويكرررل المنرررافق مرررن  يمررراء . اإلرهرررابفيورررا ثرررم أريرررق جرررورج بررروش ةميدررر  الصرررييبي  دةرررع شرررعار مكافةررر  

خالم ودفاني المسيمين وكثيرون من قياداع الصةو   . لينضموا إلى ديك الةمي  بكل جدار  واى
ويكفري كري يمدير  الديرب ةحنرا والرنفس كمردا أن ددراب  البررام  الدينير  وخررب الجمعر   برر الفضراهياع اليرروم 

إلرررى كبريررراع المسررراجد فررري  واصرررم برررالد العررررب  األحهررررمرررن المسرررجد الةررررام إلرررى المسرررجد النبررروي إلرررى المسرررجد 
ةدرى . ور الراهد الذي دؤدي  المؤسسر  الدينير  الرسرمي  ومرا دددمر  مرن خردماع جييير  ألمريكرا والمسيمين لدشود الد

أصررربأ لبررررام  مكافةررر  اإلرهررراب وصرررب جرررام الاضرررب والدضرررييل والدومررر  باالندمررراء ليخررروارج و صررراباع اإلجررررام 
كرام بالدنرا المردردين  يى كل من دسول ل  نفس  مداومر  أمريكرا فري غحودورا الصرييبي  ومدار ر  ة.... والمخدراع 

وال يدس  المكان ليشواهد هنا وقرد جمعرع كثيررا منورا مر  مسروداع بةر  كنرع أ رده . الذين يدودون راله  ةميدوا
ونماذجوم منذ  يماء بني أمي  إلى ( الفر ان بين للماء الرحمن وللماء السل ان)قبل سدور كابل وكان بعنوان 

خراج يعينني  يى جمع  مر  أخرى وأسأل ا  أن . اليوم فدواء البنداغون   .واى
ن مررن قيرراداع الصررةو  إلررى جانررب الةمررالع و وألخررم الرردور الررذي لعبرر  ومررا يررحال ييعبرر   يمرراء السرريران والفاسررد

المرردى البعيررد وهررذه األهررداف   يررى الصررييبي  الةديثرر  فرري أربعرر  أهررداف أساسرري  باإلضرراف  لخررامس أشررد شرررا منوررا
 :هي

 

لمرتدين الحاكمين لبالد العرب والمسالمين رغام تشاريعهم مان دون اهلل وحكمهام الحكام ا ب سالمالحكم   -1
بغير ما أن ل اهلل ووالئهم لأللداء الكفر  وسهرهم للم مصالحهم والقتال دفالا لنهم إلام جاناب لسااكرهم 

أن  فضااال لمااا يرتكبااوه ماان ألااوان الكفاار والفساااد والتبااار كاال ذلااك فسااو ا وظلمااا ال يعاادوا, وتحاات  يااادتهم 
وبالتالي الحكام بشارليتهم كأوليااء أماور لهام للام الرلياة . يكون كفرا أصغرا ال يخرجهم من ملة المسلمين
 .المسلمة كافة حقوق ال الة والوالء والتعاون 

 

بااادلو  أن ذلاااك استنصاااارا وغياااره لااابالد المسااالمين  االمريكااايالحكااام بمشااارولية اتحاااتالل الصاااليبي   -2
سااباغ الشاارلية للاام احااتالل . مشاارولية الت بيااب مااب اليهااود بفتاااء توا.  مشاارولا بهاام تباارره الضاارور  وا 

فلساا ين باادلو  أن كاال ذلااك  ااد تاام بموجااب اتفا يااات ومعاهاادات سياسااية ولسااكرية وا تصااادية تماات بااين 
 .و مدريد وخار ة ال ريق صاحبة أوسلو تهبما فيهم لرفات وسل . الكفار وأولياء االمور الشرليين

 
وخروجاا للام , بوصفها إرهابا للمستأمنين والمعاهادين, قاومة للمحتلين الصليبيين واليهود تحريم الم  -3

 .وسحب الشرلية بذلك لن أي شكل من أشكال جهادهم. أولياء االمور الشرليين 
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باحااة . المقاااوميين بااأنهم مفسادون فااي االر   الحكام للاام المجاهاادين و -4 تلهم وسااجنهم وتعااذيبهم  ااوا 
 !(المسلمين)  بل أولياء االموروم اردتهم من 

مااان الاااذين صااااروا بكامااال لتاااادهم ومئاااات آالا !( المعاهااادين)و!( المساااتأمنين)وأسااايادهم !( الشااارليين) 
وتحاريم خفار ذماة ولاي االمار الاذي أمانهم  . !( ذميين)جنودهم و ائراتهم و نابلهم الذكية وصواريخهم المدمر  

 !!يخيفهم اترهابيون فكيا!. وجاء بهم من أجل مصلحتنا ونصرتنا
 
الفاجعااة االخبااس ماان كاال هااذا واالبعااد أةاارا فااي تح اايم جااذور اتسااالم والمقاومااة لنااد  أمااا الخامسااة -5

فهو ما يقوم به للماء النفاق وفقهاء البنتاغون والقيادات الفاسد  فاي الصاحو  مان إفسااد لقياد    المسلمين
 و (الشافافية) و( حاوار الحضاارات)و( م العصري المنفاتحاتسال)و( اتلتدال)  و( الوس ية)المسلمين بدلو  

 .اليوم( أمركة اتسالم)وغيرها من الشعارات ال ائفة التي يتم لبرها ....و... و( الحكمة في الدلو )

 التي تنتشر سمومها القاتلة انتشار السر ان في جسد االماة وكاذلك أجها   اتلاالم و الفضائياتو د تولت 
ويأخاذ  !ناترهاابيولليها جريمة تادل للام أن صااحبها مان  اتلرا الدلاو  التي أصبح االخر  هذه  النشر

 .وأ ل لقوباتها اتلدام , لليها بالنواصي واال دام 
 

, وهذا البند موضوع يسدأهل أن دكدب في  الكدب الكثير  لاحار  مادد  وكثر  شواهده وليس كدابنا مةل ذلك
بل داه المرقعون وسر مهاع الخروق الدي داوم األم  . س  الخرق  يى الراق فةسبنا ا  ونعم الوكيل فدد اد

 .في أنةاهوا وا  المسدعان

 

وهناك ةال  خاص  من بين كل أجوح  السةر  والكوان و يماء السيران في كاف  أنةاء العالم العربي 
 :واإلسالمي دسدأهل الوقوف معوا بشكل منفصل لخصوصيدوا وخررها  وهي 

 

************* 
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 إلوى جانوب الحموالت الصوليبية      اللمملكة العربية السعودية ودورهو  ة الرسمي ةالديني المؤسسة
 :الثالثة

ودورهرررا الشررريراني فررري ةررررب ا  ورسرررول  , يةدررراج الةررردي   رررن هرررذه المؤسسررر  الخبيثررر  المدشرررعب  العريدررر  
فداويوا ورصيدها في  والمراج   ن نشأدوا و كان بإمكاني دوفير الوثاهق عويا لي. والمؤمنين إلى مجيداع مسددي 

وأسال ا  أن يديض لذلك أقالمرا ليةرق مرن أهرل برالد الةررمين . لدفرغع إذا إلخراج هذا السفر الوام,  الم النفاق
ذادوم من يدوم بذلك وهم أدرى وال شك بشعابوا فوناك مواضي   ظيم  يجب الدةديق فيوا قد قامع بورا الةكومر  

: هرذه المؤسسراع الدينير  الرسرمي  وأذكرر مرن ذلرك بالعنراوين لمرن أراد البةر  والدةديرق ميفراع مثرل السعودي   برر
دردمير الجوراد العربري  )     (  المجاهردين األفاران العررب  مررارد دردمير الجوراد األفاراني و )دور السعودي  في 

خوانومةصار المجاهدين العرب  ( ) في البوسن  يا وا دبرار المسرأل  الشيشراني  شرأن ود رم روسر(  فري الشيشران واى
ا  برررررن  برررررد العحيرررررح أثنررررراء حياردررررر  لموسررررركو  كمرررررا صررررررح مرررررؤخرا ولررررري العورررررد السرررررعودي  برررررد –داخيررررري روسررررري 

دورهرررا فررري اخدررررراق  ( )دورهرررا فررري اخدررررراق ودوظيرررف األقييررراع اإلسرررالمي  فرررري العرررالم) وكرررذلك  – 4001سررربدمبر
دورهرا فري ةررب ( )اإلسرالمي  فري أفاانسردان اإلمرار  إسردارفري  دورهرا( )ودوظيف الجالياع اإلسالمي  في الموجر

دورهرررا فررري د رررم ( )اإلرهرررابدورهرررا فررري مكافةررر  الديرررار الجورررادي ضرررمن ةميررر  مكافةررر   ( )العرررراق األولرررى والثانيررر 
والدضايا ( ... العربي  الدي دعرضع ليمواجو  من قبل ةركاع جوادي  مثل ما ةصل في سوريا والجحاهر األنظم 

نجاحادوررا بةرر  يررول ولكررن وليفاهررد  و يررى سربيل النبررذ  ألفررع النظررر  كثيرر  ودور هررذه المؤسسرر  الدينير  وداريخوررا واى
 :إلى ندار مخدصر 

 الررذي اسرردراع أن يضررةك  يررى لةررى  برردأ دكررون نرروا  هررذه المؤسسرر  الدينيرر  منررذ  وررد الميررك  بررد العحيررح
فيمرررا . مرررد بررن  بررد الوهررراب رةمرر  ا بعررض الريبررين فررري نجررد ويدررنعوم بأنررر  جرراء ليجررردد د ررو  الشرري  مة

فررري أبرررادهم , سررريرانا  يرررى نجرررد والةجررراح اإلنجييرررحبعرررد أن نصرررب  ,  خد دررر  وواجوررروه( اإلخررروان)اكدشرررف 
قرف بعضروم معر  برد وى و و  ,اإلخروان  يرى أنفسروم  بدعراون مرن اإلنجييرح ةير  اندسرم( السربيي  ) معرك  

 .ومن هناك كانع البداي . األمرأن  ولي 
  برد العحيرح خير  سرعود  بعرد األسرر سس  الديني  الدي لم دكن قد دبيرورع بعرد بالدعراون مر  أمرراء دولع المؤ 

مؤسرررس العيمانيررر  فررري )فكررران مرررن بررراكور  أ مرررال هرررذا الداهيررر  . ودنصررريب الميرررك فيصرررل ولررري أمرررر جديرررد
 وهيهررراع( هيئاااة كباااار العلمااااء)أن قرررنن لورررذه المؤسسررر  وجعيورررا رسرررمي  فدأسسرررع مررر  الوقرررع ( السرررعودي 

هيئاة القضااء ) و( االمار باالمعروا والنهاي لان المنكار) و(  الادلو  واترشااد ) ومؤسساع أخرى مثرل
ةديدرررري  (فاتيكااااان)هندسرررردوا ليدرررروم مفدرررري الررررديار  يررررى رأسرررروا وليدكررررون أول  عودمرررر  . إلرررر (.... االللاااام

 ن أن يفرضروه  يرىوةرمر  الةررمي( دوالر البدرو)سعى السعوديون بدو   ,ليمسيمين  (بابا)ليمسيمين يرأس  
وسا د  يى ذلك الشق الخارجي من المؤسس  .. .ونجةوا في ذلك إلى ةد بعيد. ميالعالم العربي واإلسال

النادو  )و( الهاالل االحمار الساعودي)و( راب اة العاالم اتساالمي)الديني  السعودي  الدري جراء فري رييعدورا 
يرهررا مررن المؤسسرراع الرسررمي  باإلضرراف  إلررى وغ( هيئااة اتغاةااة العالميااة)و( العالميااة للشااباب اتسااالمي
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 وقرد مكنرع الميحانيراع المييارير  و –نظريرا  –الةكومير    شراع المؤسساع الد وير  الخيرير  األهيير  غيرر
مكندورا مرن أهردافوا الدري , الةرمين وما أسباد   يى ميروك السرعودي  و يماهورا مرن شرر ي  ومرجعير  دأثير

ومر  الوقرع ودروالي الميروك . بعد واشرنرن ونفرذدوا الريراض بكرل ةذاقر رسمع بعناي  في لندن وورثدوا من 
الديني  والسيما بعد وفا   الموا الذي ةاول اإلصالح مةمد بن ابرراهيم  بعد فيصل حاد فساد هذه المؤسس 

يل الشرري  رةمرر  ا  الررذي اكدشررف بررداياع الكفررر والضررالل فرري المؤسسرر  الةاكمرر  واصررردم معوررا برسررالد  
ثرم . ثرم  اجيدر  المنير  قبرل أن يةدرق شريها . أمرراء يل سرعود ورسراهي  مشروور  إلرى( ةكيم الدروانيند) الديم 

الشايخ اباان لةيمااين  والرركن المدررين اآلخرر ,الشاايخ لباد الع ياا  بان بااا دأصرل اإلنةرراف فرري  ورد خيفر  
ثررم .   سرويدوم الرذي شركل مرر  مفدري الررديار الركيرح  األساسرري  لشرر ي  يل سررعود والجبور  األماميرر  فري درقيرر

لبد الع ي  واسديم راي  الكوان  في بالد الةرمين الشي  , من ذلك بعد أن أفضيا إلى ما قدما أخيفوم األسو 
 !الميوك( ماكيناع)الشي  و( يالع) وان من األوبدي  . 4000سن   آل الشيخ

 

  ساعد على نجاح هذه المؤسسة عوامل عدة كان في طليعتها وقد: 

 .وجودهما دةع ةكم يل سعود الديني  ليةرمين و المرجعي  اسداالل .5

 .الميحاني  المالي  الواهي  الدي صرفع لعمل ونشاراع هذه المؤسساع  .4
نجاحادورا ةدرى حر رع  .1 الميحاني  الواهي  الدري صررفع  يرى الد اير  لورذه المؤسسراع ورجاالدورا و يماهورا واى

 .في  دول المسيمين وواقعوم في كل العالم العربي واإلسالمي

وجود كم هاهل من الرد ا  المخيصرين والعراميين ليرد و  واإلسرالم بكرل دفراني خردموا فري هرذه المؤسسراع  .2
من باب إيصال الخير ألهي  والدعاون  يى البر والددوى غير وا ين لينديج  النواهي  ومن سيةصد ثمر  

 .الجوود من يل سعود ثم الصييبيين واليوود

وهابي  يى صراةب  رةمر  ا  والرذي اندشرر وصرار لر  قوا رد وقبرول اسداالل الووي  السيفي  والمذهب ال .1
فري أوسررار الصررةو  وال سرريما الجواديرر  منوررا فرري العرالم العربرري واالسررالمي ومررا مارسررد  هررذه المؤسسرراع 
. مرن ربا ر  الكدرب ودوحيرر  النشرراع الدري دةمررل العديرد  السريفي  وغيرهررا مرن العيروم ومررا فيورا مرن الخيررر

إلررى أن وجرردع الةكومرر  السررعودي  نفسرروا مررؤخرا   .مررل مررن الدبررول فرري العرالم اإلسررالميومرا لديرر  هررذا الع
أكثرر جما راع الديرار  مدورر  في ةمرل  بر  رسرال  الرد و  الوهابير  الدري شركيع أساسرا فري قا رد  فكرر

فري أحمرر  ةديديرر  مر  أمريكررا فدرررع بررإكراه منورا مةاربرر  هررذه  األيررامعاصررر ممرا أوقعوررا هرذه مالجورادي ال
لوويررر  فجرررأ  بعرررد أةررردا  سررربدمبر  نررردما اكدشرررف األمريكررران مصررريبدوم فررري  ديرررد  الررروالء والبرررراء  نرررد ا

 .المسيمين والدي ركحع الد و  الوهابي   ييوا جدا

   المشررركي  الةديديررر  الدررري سرررببدوا هرررذه المؤسسررر  السرررعودي  لألمررر  اإلسرررالمي  والعربيررر   مومرررا هرررو أن كافررر
 مرروم بررالد العرررب والمسرريمين يددصررر دورهررا المخرررب ونفاقوررا  مؤسسرراع وشخصررياع  يمرراء السرريران فرري

إال  , يرررى اإلررررار المةيررري ويدسررر  جحهيرررا بمرررا يدناسرررب مررر  ةجرررم دولدورررا وقرررو  ةكومدورررا ودورهرررا اإلقييمررري
فإنر  ولألسرباب ينفر  الرذكر يدعردى ضرررها ليشرمل كافر  العرالم اإلسرالمي ةير  صرار . المؤسس  السرعودي 
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وذلك بسبب الدداخل المربك الذي ةصل بينوا وبين الصةو  اإلسالمي  . البالد لوا مرجعي  مدبول  في كل
المباركررر  الدررري نشررررع فررري السرررعودي  وصرررار لورررا  يماؤهرررا ود ادورررا خرررالل العدررردين األخيررررين مرررن الدررررن 

وكانع المشكي  أن ديك الصةو  خرجرع مرن رةرم ديرك المؤسسر  الدينير  ( هجري  5240-5200)العشرين
فرري نةررع األصررنام العظيمرر  مررن , ع  يررى  يماهوررا ودررورر كبررار الررد ا  المخيصررين فيورراالرسررمي  ودخرجرر

ابررن برراح وابررن  ثيمررين اليررذان لعبررا دورا مشررينا إلررى  سرريها الررذكر ارمرروح المؤسسرر  الدينيرر  ديررك و يررى رأسررو
ء هرررذه ةدرررى ضررر  مرررن برررال. جانرررب الةمرررالع الااحيررر  والةكومررراع العمييررر  الداهمررر  فررري السرررعودي  وغيرهرررا 

برحج خيرارهم وكبرارهم  عبعد أن أفدر, كبار قاد  المجاهدين والد ا  في السعودي  ذادوا  مؤسس  الكونودي  ال
فررري سرررجون يل سرررعود وقضرررع بدوجيوررراع مرررن نرررايف برررن  برررد العحيرررح بمنررر  المهررراع مرررنوم مرررن الدررردريس 

 .والخراب 

 فداويورررا المناصرررر   و  يماهورررا لدرررد دعمدرررع أحمررر  المسررريمين مررر  هرررذه المؤسسررر   نررردما الدررربس أمرهرررا و أمرررر
بسبب أن الديار الجوادي . المةارب  ليجواد و المجاهدين وكل من فكر في المداوم ,  و ماله  لالسدعمار

فدرر  الرردليل فرري ا دمرراد المعاصررر كمررا أسرريفع قررد اسرردند فرري كثيررر مررن أساسررياع فكررره ومعدددادرر  والسرريما 
الدري ددراجر ( السريفي )فرس المدرسر  الفكرير  العددير وأصول الوالء والبراء وكثير من أساسرياع العديرد  إلرى ن

ممرا جعرل . ويدبناهرا كثيرر مرن الرد ا  الريبرين الرذين درداخل نشراروم معورا. بوا المؤسس  الديني  السرعودي 
والدبجيررل لوررذه  االةدرررامالجوررادي  داخررل المميكرر  وخارجوررا يكنررون الكثيررر مررن  شررراهأ كبيررر  مررن رواد الفكررر

ودعررض المردركون لواقر  ةرال هرذه المؤسسر  إلرى . لك بال  السوء  يى أوسار الجوادفكان أثر ذ. المراج 
لرى لجررد ماع واصرد الكثيررر مررن العنرع وهررم يةرراولون كشرف حيررف هررذه   نيررف داخرل أوسررار الجورراديين واى

وهكررذا ةاربررع هررذه المؤسسرر  الجورراد والمجاهرردين داخررل المميكرر  وخارجوررا وكرران لوررا أثرررا سرريها . المؤسسرر 
سردار رالبرران يرى الجور , اد فري  ردد مررن الربالد العربير  واإلسرالمي  ودورا فري ةصررار اإلمرار  اإلسرالمي  واى

وفررري الةميررر   يرررى الجوررراد والمجاهررردين الرررداهر  بديررراد  أمريكرررا دةرررع شرررعار الةررررب العالميررر  فررري مكافةررر  
السرريما بعررد و . وددررف اليرروم بالمرصرراد أل مررال  الجورراد والمداومرر  ضررد األمريكرران فرري السررعودي . اإلرهرراب

 نررردما نسرررف اسدشرررواديون سرررعوديون المسررراكن (  4001)الوجمررراع المظفرررر  الدررري قامرررع فررري شرررور مرررايو
 .في الرياض اسدخبارادومالفاخر  ألسر العسكريين األمريكان والعاميين في 

   ذا ررر  وديفحيرررون لدررررى سررريل ويكفررري اسررردرالع بسرررير لوسررراهل اإل رررالم السرررعودي  مرررن صرررةف ومجرررالع واى
مدررابالع مرر   شررراع العيمرراء مررن المؤسسرر  الرسررمي  وغيررر الرسررمي  وقررد اصرررف كيوررم ليكييرروا الفدرراوى وال

ويكييروا المرديأ و براراع الروالء لينظررام ,  الشرداهم والردوم البارير  ليشرباب المجاهرد مسردايين بعرض أخرراهوم
لرردنيا ضرررجيجا وليميرررؤوا ا! اإلسررالمي األوةررد فررري الرردنيا الرررذي يدرروم  يرررى الشررريع  اإلسررالمي  كمرررا يح مررون

 ..بةدوق الكفار والمعاهدين وييبسوا الةق بالبارل وهم يعيمون

   وقررررد أثررررارع المواقررررف المخحيرررر  ليمؤسسرررر  الدينيرررر  الرسررررمي  فرررري السررررعودي  ةفيظرررر  المجاهرررردين والعيمرررراء
 . المخيصين والشرفاء من أبناء الجحير  وصرةوا بذلك في كثير من األدبياع والبياناع 
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 ا أصدره الشيخ أساامة بان الدن حاول هاذه المةسساة الدينياة وكاذلك بعا  ماا  د جمعت بع  ذلك مم
أصدره أحاد أبار  المعارضاين السياسايين للنظاام الساعودي وهاو الادكتور ساعد الفقياه فاي كتااب بعناوان 

للاام للماااء الساال ان فااي  شااهاد   اااد  المجاهاادين ورةوس اتصااالو والمعارضااة فااي بااالد الحاارمين)
 "(ديةسعو "بالدهم المسما   

  بصررررف النظرررر  رررن رأينرررا فررري رريددومرررا المدبرررايندين فررري مواجوررر  النظرررام السرررعودي   والررررجالن مرررن الثرررردا
 :وأقدرف من كدابي المذكور شواهد قصير  من بعض ما قالوه. ومؤسرساد  الديني  وغيرها

 

–هاا 25/5/1415تااريخ  (أسامة بن الدن) هيئة النصيحة واتصالو بتو يب ( 11)جاء في البيان ر م 
 :م وهي بعنوان28/12/1884

 ..رسالة مفتوحة إلم الشيخ ابن با  بب الن فتواه بالصلح مب اليهود 
لدررد أردنررا مررن ذكررر مررا سرربق دررذكيركم بررواجبكم دجرراه الرردين , ودجرراه األمرر  , ودنبرريوكم إلررى : فضرريي  الشرري   ]

هذا الوقع الذي اندفش في  الباررل , و ربرد  أردنا دذكيركم في..مسؤوليادكم العظيم  , فإن الذكرى دنف  المؤمنين 
واألغرررب أن ذلررك لررم يرردم بعيررم مررنكم المبريررون المضرريون , و وهررد الةررق , وسررجن الررد ا  , وأسرركع المصرريةون , 

برربعض هررذه الفدرراوى  –فضرريي  الشرري   –وسرركوع فدررر , بررل مرررر  يررى ظوررر فدرراواكم ومررواقفكم , ونةررن سررنذكركم 
ا باال , م  أنوا قد دووي بوا األم  سربعين خريفرا فري الضرالل كري دردركوا معنرا ولرو والمواقف الدي قد ال ديدون لو

 .جانبا من خرور  هذا األمر واآلثار السيه  المدردب   يي 
ليكم بعض األمثي   : واى

إن مما ال يخفى  يى أةد المدى الذي وصل إلي  اندشار الفساد العارم والذي شمل كافر  نرواةي الةيرا  ةير   -5
كراع المخديف  الدي لم دعد دخفى  يى أةد , كما فصيع ذلرك مرذكر  النصرية  الدري ددردم بورا نخبر  مرن فشع المن

العيماء ود ا  اإلصالح , وكان من أخرر ما بينوا هو الشررك برا  المدمثرل فري الدشرري  وسرن الدروانين الوضرعي  
الد , وذلررك مررن خررالل مؤسسرراع الدولرر  الدرري دسرردبيأ الةرمرراع والدرري مررن أشررنعوا الدعامررل بالربررا المدفشرري فرري الررب

 .وبنوكورررررررررررا الربويررررررررررر  الدررررررررررري درررررررررررحاةم أبراجورررررررررررا مرررررررررررآذن الةررررررررررررمين ودعررررررررررر  بورررررررررررا الررررررررررربالد رولورررررررررررا و رضررررررررررروا 
ومما هو معيوم بالضرور  أن األنظم  والدوانين الربوي  الدي ددعامل بوا هذه البنوك والمؤسساع مشرو   من قبل 

, غيرررر !! م نسرررم  مرررنكم إال أن دعررراري الربرررا ةررررام ال يجررروح , ومررر  ذلرررك لرررالنظرررام الةررراكم ومصررردق  ييورررا منررر  
مكدرثين بما فري كالمكرم هرذا مرن الديبريس  يرى النراس , بعردم الدفررق برين ةكرم مرن يدعرارى الربرا فدرر وةكرم مرن 

 .يشرع الربا ويدنن 
لربررا مرر  أن الفرررق بينومررا واضررأ كبيررر , فمدعرراري الربررا مردكررب لموبدرر  مررن أكبررر الموبدرراع , أمررا مشرررع ا

ومدننرر  فوررو مردررد كررافر كفرررا مخرجررا مررن الميرر  بعميرر  هررذا , ألنرر  جعررل مررن نفسرر  نرردا   وشررريكا لرر  فرري الدةييررل 
 .-وهذا ما فصيناه في بة  مسددل سينشر قريبا إن شاء ا  –والدةريم 
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نوا ِاإن لام تفعلاوا ِاأذ  ومر  أن مدعراري الربرا غيرر المندوري  نر  قرد أ يرن ا  ورسرول   يير  الةررب 

فما حلنا نسم  مرنكم  براراع الثنراء واإلررراء لورذا النظرام الرذي لرم يكدرف باإلدمران ,  (5)بحرب من هللا ورسوله
الربااا ةالةااة وساابعون بابااا  )), وقررد قررال صرريى ا   ييرر  وسرريم  يررى دعرراري الربررا فدررر, بررل شررر   وقننرر  وأباةرر  

 .صةيأ رواه الةاكم(( أيسرها مةل أن ينكح الرجل أمه
فمن كان مقيما للم الربا ال ين ع لنه , فحق للم إمام : )) –رضي ا   نوما  –قال ابن  باس  وقد

, هرذا فريمن (رواه برن جريرر بسرنده  رن ابرن  براس ) اهرر ((  إال ضرب لنقه المسلمين أن يستتيبه , ف ن ن ع و
 !!.يدعارى الربا فما بالكم بمن يةيل وشرع الربا؟

ن أحماع اقدصادي  وسياسي  وما اندشر فيورا مرن الجرراهم بشردى أنوا ورا وبشركل إن ما ددخبر في  البالد م
مذهل ما هو إال  دوب  من ا  وجرحء مرن الةررب الدري أ ينورا سربةان   يرى مرن لرم يندر   رن دعراري الربرا ونةروه 

 . (4)يمحق اهلل الربا ويربي الصد ات من المنكراع والمةق الذي ةكم ب   يى الربا 
ق الميك الصييب  يى صردره , وظورر بر  أمرام العرالم فرةرا مسررورا , درأولدم فعير  وسروغدموه مر  وةينما  ي -4

 .شنا   وفظا د  رغم وضوح أن هذا الفعل كفر, والظاهر من ةال فا ي  الرضا واالخديار  ن  يم
ةرردالل ا –بدوارررؤ مرر  النظررام  -ولمررا قررررع قررواع الدةررالف الصررييبي  واليووديرر  الااحيرر  فرري ةرررب الخيرري   -1

الرربالد باسررم دةريررر الكويررع سرروغدم ذلررك بفدرروى مدعسررف  بررررع هررذا العمررل الشررني  الررذي أهرران  ررح  األمرر  ولررر  
كرامدوا , ودنس مددسادوا, معدبرر  ذلرك مرن براب االسردعان  بالكرافر  نرد الضررور  , مومير  قيرود هرذه االسردعان  , 

 .وضوابر الضرور  المعدبر  شر ا
الةرراكم بمسررا د  ود ررم رؤوس الرررد  االشرردراكي  الشرريو ي  فرري الرريمن ضررد الشررعب  ولمررا قررام النظررام السررعودي -2

 –اليمنرري المسرريم فرري الةرررب األخيررر  الدررحمدم الصررمع , ثررم لمررا دارع الررداهر   يررى هررؤالء الشرريو يين , أصرردردم 
موهمر  النراس !! دد و الجمي  إلى الدصالأ والدصافأ با دبارهم مسيمين !!( نصية  )  –بإيعاح من هذا النظام 

أن الشيو يين مسيمون يجب ةدن دماهوم , فمدى كان الشيو يون مسيمين ؟ ألسدم أندم الذين أفديدم سرابدا بررددوم 
ووجوب قدالوم في أفاانسدان؟ أم أن هناك فرقا بين الشيو يين اليمنيين والشيو يين األفاان؟ فول ضا ع مفاهيم 

 لةد؟العديد  وضوابر الدوةيد واخديرع إلى هذا ا
وما حال النظام الةاكم يؤوي أهم  الكفر هؤالء في مخديف مدن البالد , ولم نسرم  لكرم نكيررا , وقرد قرال صريى ا  

 ( .رواه مسيم (( )  لعن اهلل من آو  محدةا))  يي  وسيم 
ا  اليذين صد ا بالةق ودةمال في  –وةينما قرر النظام البرش بالشي  سيمان العود  والشي  سفر الةوالي  -1

مشراه  وشرباب  األذى اسدصدر منكم فدوى سوغ بوا كل ما دعرض ويدعرض ل  الشيخان ومن معوما من د ا  و
 .األم  من البرش والدنكيل , فك ا  أسرهم ورف   نوم ظيم الظالمين

شرأن هذه بعض األمثي  الدي لم ندصد منوا الةصر , ولكن اقدضى المدام ذكرها ونةن بين يردي فدرواكم األخيرر  ب
ما يسمى بودانا بالسالم م  اليوود , الدي كانع فاجع  ليمسيمين , ةي  اسدجبدم ليرغب  السياسي  لينظام لما قرر 

                                                 
 (.414)البدر   (5)
 (.411)البدر   (4)
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إظوار ما كان يضمره من قبل من الدخول في هذه الموحل  االسدسالمي  م  اليوود , فأصدردم فدوى دبريأ السرالم 
لعدو الصويوني وبرلمان  إال أن صفدوا لوا وأشادوا بوا , كما مريدا ومديدا م  العدو , فما كان من رهيس وحراء ا

 .أ ين النظام السعودي  دبوا  ن نيد  في دنفيذ المحيد من الدربي  م  العدو

وكااأنكم لاام تكتفااوا ب باحااة بااالد الحاارمين الشااريفين القااوات االحااتالل اليهوديااة والصااليبية , حتاام أدخلااتم ةالااس 
الصابغة الشارلية للام صاكوك االستساالم التاي يو عهاا الخوناة والجبنااء مان الحرمين في المصايبة ب ضاافتكم 

 . واغيت العرب واليهود
 )...(إن هذا الكالم خ ير كبير , و امة لامة لما فيه من التلبيس للم االمة 

وقررد سرربدنا إلررى دنبرريوكم  ييرر  نخبرر  مررن  يمرراء ود ررا  األمرر  , ةيرر  ددرردموا لكررم بمناشررداع  ررد  فرري هررذا 
نوا مناشدادوم إياكم قبل مد  باالمدناع  رن الفدروى بجرواح هرذا السرالم, االسدسرالمي المح روم مر  اليورود, الصدد م

مبينين  ردم اسرديفاه  ليشررور الالحمر  شرر ا, مةرذرين مرن المخرارر الجمر  الدينير  والدنيوير  المدردبر   يير , ومرن 
الررةمن برن جبررين ,  برد ا  برن ةسرن الدعرود ,  برد ا  برن  برد : الموقعين  يى ديك المناشد  الشيوخ األفاضل

ا  الشرعبي ,  برد الررةمن برن ناصرر البرراك , سريمان  ةمود برن  برد –رةم  ا   –ةمود بن  بد ا  الدويجري 
العرود  , إبرراهيم بررن صرالأ الخضررري ,  برد الوهراب الناصررر الرريرري , إبررراهيم برن مةمرد الرردبيان ,  برد ا  بررن 

وسررردجدون نرررم  –ةفظورررم ا  جميعرررا  –,  برررد ا  الجاللررري ,  ررراهض الدرنررري , وغيررررهم كثيرررر ةمرررود الدررروجري 
 .مناشددوم م  هذه الرسال  إن شاء ا 

وفرري ةرررب الرريمن األخيررر  , لمررا صرردر الكررالم المشررار إليرر  سررابدا , أصرردر خمسرر  و شرررون  المررا فدرروى 
 بررد ا  سررييمان المسررعري , : العيمرراء األفاضررل معارضرر  لرر  مبينرر  الصررواب الشررر ي فرري المسررأل  , ومررن هررؤالء 

ناصررر العمررر , يةيررى بررن .سررفر الةرروالي , د.ا  الشررعبي ,  بررد ا  الجاللرري , سرريمان العررود  , د ةمررود بررن  بررد
 .-ةفظوم ا  جميعا  – بد ا  بن ةمود الدويجري, وغيرهم كثير . بد العحيح اليةيى , د

 
 .ها23/3/1415بتاريخ ( أسامة بن الدن ) نصيحة واتصالو بتو يب هيئة ال(  12) وفي البيان ر م 

 :م, وهي بعنوان28/1/1885
 

 . الرسالة الةانية إلم الشيخ لبد الع ي  بن با 
 :ما نددرف من  ما يييفيوا جاء        

بداري  ((  المسيمون)) غير أن الجمي  فوج  ال ألنكم أكددم فدواكم السابد  بما نشرد  الجريد  المد و  ] 
فدر , بل لما دضمن  هذا الدأكيد أيضا ((  140)) في  ددها  5441يناير  40الموفق .هر5251شعبان  54

من إضافاع ودفسيراع لمفوومكم لما يسمى بالسالم م  اليوود , ةي  دضمنع ديك الدفسيراع أمورا لم يكن 
 )...(.بد  وصفدوا لوا اليوود و مالؤهم يةيمون بصدورها منكم لما أشادوا بالفدوى السا

إن األم   موما وأهالي فيسرين خصوصا كانوا يندظرون منكم الديام بواجبكم الشر ي دةريضا  يى 
 .الجواد واسدنواضا  ليومم ل  وةثا  ليناس  يي  ودأييدا  ود ما ليناهضين بأ باه  من األفراد والجما اع
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لمجاهدين لدةرير األقصى وفيسرين , نعم دؤثموم , وما كانوا يدوقعون منكم مثل هذه الفدوى الدي دؤثم ا
(( ولي أمر المسيمين في فيسرين ))غح  أريةا الذي وقع  ألنوم بعمييادوم الجوادي  ضد اليوود يخرقون ادفاق  

 !!كما ح مدم , وخرق ادفاق وقع  ولي أمر المسيمين ال يجوح 
باإلةبار أولهك الذين قدموا اآلباء واألبناء واألخوان واألحواج شوداء في سبيل وبوذه الفدوى دثبرون ودصيبون 

ا  لدةرير الددس وفيسرين , ألنوم بمددضى هذه الفدوى يكونون مادوا  يى معصي  ألنوم خرقوا ادفاقا  دده 
أم ددولون !؟ هذا معنى كالمكم ومددضى فدواكم , فول دعون ما ددولون(( ولي أمر المسيمين في فيسرين ))

 !.)...( يى ا  ما ال دعيمون؟
ن كنت تدري فالمصيبة ألظم ف ن كنت ال تدري فتلك مصيبة   وا 

 
إن ما يبع   يى الخوف والديق ليس مجرد صدور هذه الفدوى منكم , ولكن األدهى أن هذه الفدوى : خامسا

 :يميحه  صدرع بمددضى منو  مدب  من قبيكم في إصدار مثل هذه الفداوى , أهم ما
 

 

 .أنه ين لق من مبدأ مجارا  حكام السوء في أهوائهم السياسية , وموا فهم للم تصرفاتهم -1
 .وفي سبيل ذلك يتعسا االدلة ويلوي ألناق النصوش لتستجيب لتلك الرغبات -2
ذا لم تسعا النصوش القابلاة لاذلك فاي الوا عاة والمعروضاة أبهام الحكام بصاور  يتوصال بهاا الحكاام  -3 وا 

 .لمرادهم
 (.1)أنه  ائم للم الجهل بالوا ب الذي هو منا  الحكم وال تجو  الفتو  للم جهل به -4
 .والنه مبني للم رغبات الحكام المتقلبة فقد اتسم بكةير من التنا   والتعار  -5
 .و د أوردنا في رسالتنا السابقة من االمةلة ما يشهد بصدق هذا الكالم -6

اهر والفساااد الجلااي النااه  ااائم للاام التشااهي والمحابااا  فااي وال يخفام مااا فااي هااذا الماانهج ماان الااب الن الظاا
 .  أها .إصدار الفتاو 

 
 

 : كما جاء في منشوراع الةرك  اإلسالمي  لإلصالح الدي يرأسوا الدكدور سعد الفدي  في لندن

هاااا 1415ربياااب الةااااني 12بتااااريخ " الشااايخ بااان لةيماااين أجوباااة تةيااار أسااائلة " بعناااوان " 24" النشااار  
لمقابلة مب الشيخ محماد بان لةيماين, وهاي " المسلمون " صدرت هذه النشر  بعد نشر جريد   26/3/1886

 . (أجوبة تةير أسئلة...الشيخ  ابن لةيمين: )بعنوان
 :مددرفاع من بعض فداوى ابن  ثيمين السياسي  الشر ي  ومن ذلك 

 :  ال الشيخ في معر  رده للم سةال حول  الة ولي االمر 
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ذا فرضرنا ))   يرى الددردير البعيررد أن ولري األمرر كرافر فوررل يعنري ذلرك أن نروغر صرردور النراس  يير  ةدررى واى
المصية  الدي دةصرل غيرر مرجرو  فري هرذا الرريرق , . يةصل الدمرد والفوضى والددال , ال شك أن  من الخرأ 

مرثال  إذا قرام  برل يةصرل برذلك مفاسرد  ظيمر  ألنر . المصية  الدي يريدها هذا ال يمكن أن دةصل بورذا الرريرق 
راهف  من الناس  يى ولي األمر في البالد و ند ولي األمر من الدو  والسير  ما ليس  ند أةد ما الذي يكون ؟ 

وال دسردديم األمرور , واإلنسران يجرب . هل دايب هذه الفه  الدييي  ؟ ال دايب بل برالعكس يةرد  الفوضرى والفسراد 
ا  إلررى الشرررع بعررين  رروراء ينظررر إلررى النصرروم مررن جورر  دون الجورر  أن ينظررر أوال  بعررين الشرررع , وال ينظررر أيضرر
 ((.األخرى , بل يجب أن يجم  بين النصوم

ذا مرراع فإنرر  يمرروع  (5)ال شررك أن هررذا: )) وأمررا فرري السررؤال اآلخررر ةررول البيعرر  فدررد قررال الشرري  خررار  واى
ريع  اإلسرالمي  أن ا  يدرول والدوا رد العامر  فري الشر. ميد  جاهيي  ألن  سيموع وليس فري رقبدر  بيعر  ألةرد 

 و. فإذا لم يوجد خييف  ليمسيمين  موما  فمن كان ولي أمر في منرد  فورو ولري أمرهرا  اتقوا اهلل ما است عتم
إال لو قينا بوذا الرأي الضال لكان الناس اآلن ليس لوم خييف  ولكان كل الناس يمودون ميد  جاهيي  , ومن يدول 

ي  دفرقع من  ود الصةاب  دعيمون أن  بد ا  بن الحبير في مك  , وبني أمي  في الشرام , بوذا ؟ األم  اإلسالم
وكذلك في اليمن أناس وفي مصر أناس , وما حال المسيمون يعدددون أن البيع  لمن ل  السير  في المكان الرذي 

سرريمين مررن جورر   رردم الدحامرر  هررم فيرر  ويبايعونرر  ويد ونرر  بررأمير المررؤمنين وال أةررد ينكررر ذلررك فوررذا شرراق لعصررا الم
 (( .بالبيع  ومن جو  أن  خالف إجماع المسيمين من  ود قديم 

ثم إن  إذا بوي  اإلنسان باإلمر   يى بيرد مرن الربالد : )) وفي معرض جواب   ن قضي  البيع  قال الشي  
مرر بردون مبايعر  وال إذا اندورع والير  األول صرار الثراني ولري أ. ثم جعرل لر  ولري  ورد فورو ولري  ورده مرن بعرده 

لكن مثل . يصيأ الناس إال هذا , لو قينا أن ولي العود ليسع ل  والي   ود ةدى يباي  من جديد صارع فوضى 
هذه اآلراء ييديوا الشيران فري قيروب بعرض النراس مرن أجرل أن دفدررق جما ر  المسريمين ويةصرل الدةرريش الرذي 

لشيران قد ييس أن يعبد في جحير  العررب ولكرن برالدةريش بيرنوم إن ا:  بين  الرسول  يي  الصال  والسالم إذ قال
 .ا هر((. 

وقد  يق الفدي   يى فداوى ابن  ثيمين دعييدا الذ ا ساخرا يناسب ما ةود  من الدجل واألباريل الدي يصرل إلرى 
جماع  يماء األم  في كل داريخوا  .ةد الدناقض م  صريأ الدرين وصةيأ السن  واى

م, صردرع هرذه النشرر  بعرد أن نشرر 5441سربدمبر /41هرر 5251جمادى األولى /55بداري  (  49) وفي النشر  
ابن باح بين مةمرد برن  برد : )دعييق ليشي  ابن باح ةول بيان ابن الدن والد و  لمةارب  األمريكان, وهي بعنوان

 (.الوهاب وابن ديمي 

                                                 
 . ن المسلم الذي ليس لنده بيعة لولي أمر بالدهيقصد الموا (1)
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 :قال سعد الفدي 
دررري أ راهرررا الشررري  ليدولررر  السرررعودي  الةاليررر  بديررراد  خرررادم لكرررن يلمنرررا أي إيرررالم هرررذه الدحكيررر  العظيمررر  ال

وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر اهلل بها الحق ونصار بهاا الادين وجماب بهاا )) : الةرمين , قال الشري 
الكلمة و ضم بها للم أسباب الفساد, وأمن بها البالد , فحصل بهاا مان الانعم العظيماة ماا ال يحصايه إال اهلل 

.)) 
 
, الذي قال  هو  كس الواق  بالضبر هذا الدول من الشي  خرير جدا ألن الشي  يعيم دمام العيم أن هذاو 

والذين يرددون بأن الشي  يدلس  يي  مخرهرون ألننرا نعيرم يدينرا , ونةرن شروود  يرى ذلرك فري الردنيا واآلخرر  , أن 
جررري فرري البيررد ويعيررم كررل دفاصرريل هررذا األمررر غيررر صررةيأ , وأن الشرري   يررى ارررالع كامررل ودفصررييي  يررى مررا ي

المخالفاع الشر ي  الدي يردكبوا النظام  يى مسدوى الدول  و يى مسدوى األفرراد المدنفرذين , برل  إن  الشري  كمرا 
يعرف الدريبون من  أ يم بكثير ممن يد ون أنوم  يى  يرم بمرا يجرري , ألن معظرم أهرل اإلصرالح يوصريون مرن 

ظرراع ونصرراهأ ليشرري  نفسرر  , ولدررد شررودنا شخصرريا جيسرراع كثيررر  بسررر فيوررا  نرردهم مررن أخبررار ومعيومرراع ومالة
الواقر  ليشري  بشركل دفصرييي لريس فير  مواربر  , برل إننرا نسردري  أن ندرول إن الةجر   قرد أقيمرع  يرى الشري  وأن 

ن الذم  قد برهع مع  من قبل  ردد كبيرر مرن المشراه  وأسرادذ  الجامعراع والمصريةين , وأن إقامر  الةجر  فري بيرا
والذي يشك في ذلك .الواق   يى الدفصيل ليشي  قد ةصيع مرارا ودكرارا من قبل أناس يثق الشي  ويأخذ بةديثوم

ليس  يي  إلى قراء  مذكر  النصية  الدي قدمع ليشي  وراجعدوا اليجن  الخماسي  وهيه  كبرار العيمراء والشري  هرو 
والذين يةاولون الدفاع  ن الشي  من .  يى من قرأها  وال يجادل أةد أن ديك المذكر  ةج . رهيس ديك الجودين 

خالل دصويره كرجل ساذج جالس في سرداب ال يدعرف إال  يى ما يريع  النظام  يي  مخرهون , فالشري   يرى 
ادصال بالعالم كي  داخييا  وخارجيا  , و يى دراي  دفصييي  باألوضاع, ومدابع  إجباري  أجبره  ييوا  دد كبيرر مرن 

 . والمصيةين وريب  العيم الد ا 
ولذلك فإن الشي  يردكب خرأ   ظيما  ومنحلدا  خريرا  ةين يحكي الدول  هذه الدحكير  وهرو يعيرم ةالورا , ويعيرم 
كذلك من خالل ارال   الشر ي خرور  مثل هذا العمرل , فالشري  لريس غريبرا   رن مؤلفراع وأقروال  يمراء الرد و  

الشي  مثال  يعيم يدينا  أن النظام يةكم باير ما أنحل ا  رغم دكرار الدنبي  . وخاص  الشي  مةمد بن  بد الوهاب 
 .والنصية 

 ؟ فماذا يدول الشي  إذا بدول مةمد بن  بد الوهاب  ن أولهك الذين يحكون من يةكم باير ما أنحل ا  
ن اهلل كلهام كفاار  الاة مان دوالإن هةالء ال واغيت الذي  يعتقاد النااس فايهم وجاوب : )) قال رةمر  ا 

مرتدون لن اتسالم , كيا ال وهم يحلون ما حرم اهلل , ويحرماون ماا أحال اهلل , ويساعون فاي االر  فساادا  
ومن جادل لنهم , أو أنكر للم من كفرهم , أو  لم أن فعلهم هذا لو كان با ال  ال  .بقولهم وفعلهم وتأييدهم 

أناه فاساق , الناه ال يصااح ديان اتساالم إال باالبراء  مان هااةالء يانقلهم إلام الكفار , فأ ال أحاوال هااذا المجاادل 
 (.599الرساهل الشخصي  , )((  وتكفيرهم 
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فإذا كان مجرد  دم الدكفير جريم  كبرى  ند الشي  مةمد بن  بد الوهاب , فكيف بمن يصرفوم بأةسرن 
 (.)...(أوصاف اإلسالم ويحكي دولدوم ونظاموم ويةمل  يى من أنكر  ييوم

َتاب    :دعرالى قال  ِ ي الأك  اها ل لنناس   نن د  َما َبين نأ َبعأ ْاَدى م  َنات  َوالأ َبيِّ َن الأ َنا م  َزلأ وَن َما أَنأ تاما يَن َيكأ ا إ نن النذ  ْاما هللان  أاولَو َك َيلأَعنا

ناونَ  ْاما الالع   . (514:البدر )    َوَيلأَعنا
إلررى أبعررد مررن مجرررد كدمرران العيررم إلررى دحكيرر  الررراغوع  فكيررف بمررن يررذهب.وهررذا فرري مجرررد كررادم العيررم فدررر 

 .ودحكي  الذي يوالي أ داء ا  ودحكي  الظالم المةارب لإلسالم والد و  , والناشر ليربا والفساد؟

ونةن يسرنا أن يدوب الشي  من هذا األمرر ويدير   رن مثرل هرذه الدحكيراع الخريرر  الدري ددخير  فري كرالم 
ويسرنا أن يدةول الشي  من مداف   ن النظام إلى مداف   ن الةق والردين وكاشرف  الشي  مةمد بن  بد الوهاب

لجراهم النظام ضد اإلسالم , ولكن هذا ليس هو األهم , إن األهم هو أن يدذكر المسيمون أنورم ال يأخرذون الردين 
خالم  يى الوق  ةدرى يكرو  ن موقعرا  رن ا  فري إال ممن يوافق كالم  الكداب والسن  وينحل  يم الشرع بأمان  واى

والمسيم ليس مدعبدا  بكالم ابن باح وال ابن  ثيمين بل هو مدعبد بدرول ا  وقرول رسرول  .ركب العيماء المصيةين 
, ومرن فضرل ا   يينرا أنر  لريس فري اإلسرالم كونروع وال فاديكران يةدكرر دفسرير الدررين وفورم صيى ا   يي  وسيم

والسن  هو الةكم  يى الرجال وليس الرجال ةكم  يى الكداب والسرن  , إن  السن  , بل إن الةق الذي في الكداب
مشكي  الشي  ابن باح ليسع مجرد دحكي  النظام بل لدد اضرر الشي  أن يدناقض أكثر من مر  في فداوي  بسربب 

درري وجوررع مردارا  النظررام , ومررن أمثيرر  هرذا الدنرراقض الصررريأ فدرروى الشري  فرري دةررريم االسرردعان  بايرر المسرريمين ال
, وكران ذلرك هرو هرروى (5)لجمرال  برد الناصرر , والدري قرال فيورا الشري  أن االسرردعان  ال دجروح ةدرى  نرد الضررور 

النظررام فرري ديررك الفدررر  , ومرررع السررنين وانديبررع الصررور  فاةدرراج يل سررعود لديررب الفدرروى فانديررب معوررم الشرري  ولررم 
مررن لررم يعميوررا , دنرراقض يخررر وقرر  فيرر  الشرري   نرردما يكدررف بدجررويح االسرردعان  ليضرررور  بررل ا دبرهررا واجبرر  ويثررم 

رباني مر  أن ةكمديرار لر  جيشر  ولر  أرضر  الدري ( ولي األمر ) أصدر بيانا ينصأ في  ةكمديار باالنضمام إلى 
يسيرر  ييوا , وميرح  ربراني أن هروى الدولر  مع ,و نردما ةصريع ةررب الريمن كران االنفصراليون الشريو يون فري 

ةرراكم ةسررب نظريرر  الشرري  , ومرر  ذلررك فدررد أصرردر الشرري  بيانررا يررد و فيرر  إلررى ةدررن الرردماء ةكررم الخرروارج  يررى ال
والصيأ بين الفريدين ولم يدع إلى االنضرمام إلرى ولري األمرر, ألن هروى النظرام كران مر  الشريو يين , هرذا فضرال 

دري ا دبرهرا الشري  واجبر   ن قاهم  الفداوى الصادر  من الشري  دبعرا لرغبر  النظرام وأولورا فدروى اسردد اء الدرواع ال
وليسع مجرد جاهح  , ثم بيان هيه  كبار العيماء , ضد خراب المرالب وبيان الويه  ضد مذكر  النصية  وبيران 

ةماير  المجدمر  مرن )) الويه  ضد لجن  الدفاع , وبيان الويه  في األمر بدوقيف الشيخين سيمان وسفر مرن أجرل 
عيع األمريكان من المعاهدين معصومي الدم وا دبار قديوم من أ ظم أنواع والفداوى األخير  الدي ج(( أخراهوما 

 .الفسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري األرض
 .نلكداب والسن  موافد  لووى السيرادرى هل قرأ الشي  كالم شي  اإلسالم بن ديمي  فيمن يفدي بخالف ا

 
                                                 

هاد, وكان أفتم الشيخ بمةل هذا التحريم للمجاهدين في سوريا ضد حافظ االسد لندما حرم االستعانة باالح اب المرتد  وبالنظام العرا ي في ذلك الج (1)
 (.1/264)للمةلا (( ة في سورياالةور  اتسالمية الجهادي)), راجب كتاب ((تحريم االستعانة م لقا))نش فتواه 
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 :في الفداوىاإلمام ابن ديمي  قال 
واتبب حكم الحاكم المخاالا لحكام اهلل ورساوله  ,رسوله  ومتم ترك العالم ما للمه من كتاب اهلل وسنة  )

 .  ( كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا واآلخر  
 . 111-114م 11الفداوى ج

 
نسأل ا  أن يبصر المسيمين جميعا بدينوم ويرحقوم الفرقان الذي يفرقون ب  بين  يماء الرةمن و يماء 

 .اهر...((.السيران
 

 
 :, وهي بعنوان1886/  14/11, الموافق 1415جماد  اآلخر  2بتاريخ (  31) النشر  وفي 

أورد الفقيه معلومات خ ير  لن التعذيب في السعودية وحمل العلماء ( جريمة كبر  في سجون آل سعود)
 :الرسميين المسةولية في ذلك فقال

يب اقدرفرررع الجررررم األثررريم, لدرررد ثبرررع لررردى الةركررر  مرررن مصرررادر مريعررر  داخرررل الجوررراح األمنررري أن فررررق الدعرررذ
المدمثررررل فرررري هدررررك أ ررررراض  رررردد كبيررررر مررررن المعدديررررين ودكرررررار اال دررررداء الجنسرررري  يرررريوم , فرررري مةاولرررر  لسررررةق 

 .شخصيادوم والدضاء  يى نفسيادوم العالي 
لدررررد أفررررادع المعيومرررراع الدادمرررر  مررررن داخررررل السررررجون أن الررررذين رررررالوم اال ددررررال بسرررربب ماضرررريوم الجوررررادي 

الضاور دندوي بديك النواي  المشين  والعياذ با  , ةي  يريب من كل من ل   الق  بذلك  يدعرضون لسيسي  من
ذا لررم يوافررق  ررذب دعررذيبا شررديدا بشرردى ( كرهررا ) الديررار برراإلقرار  بأنرر  يررؤمن بدكفيررر الةكررام والمجدمرر  والعيمرراء , واى

جنسرري فةينهررذ ال ددررورع الكررالب أنررواع الدعررذيب النفسرري والجسرردي , فررإن أصررر  يررى الرررفض , يورردد باال دررداء ال
لربمررا دررم دصررويره فرري هررذا الوضرر  المشررين إمعانررا فرري  البشررري   ررن دنفيررذ ذلررك الدوديررد واردكرراب الجريمرر  الدررذر  و

 .إهاند  وابدحاحه إلى أقصى ةد ممكن
دولررر  )ولدررد  يمررع الةركرر  أن هرررذه الجريمرر  الةديررر  الدررري دةصررل فرري قيرررب جحيررر  العرررب و يرررى يررد حبانيرر  

, والررذين  (1)إنمررا دررأدي دنفيررذا ليبرنررام  الررذي اقدرةرر  مسدشررارو وحار  الداخييرر  الدررادمون مررن شررمال أفريديررا( ةيرردالدو 
نجةرروا فرري إقنرراع وحيررر الداخييرر  بفعاليرر  هررذا األسرريوب فرري دةديررق الجررحء الوررام مررن دجفيررف المنرراب  , مررن خررالل 

نعم لربما ةصل شيء من الدوديد باال دداء . منفسيادو دةريم شخصي  أولهك الشباب والدضاء  يى معنويادوم و
فرري الماضرري لمررن يعددررد أنوررم ممررن لرريس لوررم ظوررر يةمرريوم , بررل ربمررا اسرردال المةددررون صررالةيادوم فرري ةرراالع 
فردي  شاذ  ونادر  دون  يم, رؤساهوم , لكن لم يخرر ببال أةد من أن ددةول هذه الممارساع إلى  مل رودينري 

قرار الرؤ   .ساء الكبار و يى رأسوم وحير الداخيي  شخصيابعيم ودوجي  واى

                                                 
ذي كان من أبر  مستشاري و ير الداخلياة ناايا بان لباد الع يا  فرياق مان خباراء االمان المصاري يرأساهم و يار الداخلياة المصاري االسابق  كاي بادر الا (1)

 .لرا بفجوره وبذاءته وسقو ه فضال  لن كفره
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إن دةمررل نررايف مسررؤولي  هررذه الجريمرر  ال يعنرري أبرردا إ فرراء أخودرر  مررن المدنفررذين , فكررل صرراةب قرررار فرري 
سياسرر  هررذه الدولرر  مسررؤول  ررن هررذه الجريمرر  الدررذر  , ويدةمررل دبعادوررا مثيمررا دةميوررا نررايف , ويسرردةق مررا يدردررب 

ذا كررران نرررايف ال يدررريم وحنرررا  يرررى ذلرررك فررري الةاضرررر والمسررردد بل , وال ولرررن يعفيررر  كونررر  خرررارج وحار  الخارجيررر  , واى
ليعرررض وال ليشرررف وال ليايررر  كمررا فعررل فرري ةيادرر  الشخصرري  , فررإن هررذا سرريندرج بعررد هررذه الجريمرر   يررى إخودرر  

 .وسيكونون جميعا مدومين بما ادوم ب  نايف
أولهررك الررذين يضررفون  يرريوم و يررى أ مررالوم الشررر ي  بررل إن المسررؤولي  ددجرراوح المدنفررذين مررن يل سررعود إلررى 

صفاع الدوةيد , ويمعنون في دحكي  هذا النظام وةرصر   يرى الردين والرد و  وخدمر  اإلسرالم وأنر  قرد ةدرق  يرى 
فوؤالء ال نعدبرهم مدصرون فةسب في إنكار المنكرر الصرريأ والمعيرن , ( من النعم ما ال يةصي  إال ا  ) يدي  

ن ب  مرا جراء فري سرور  البدرر  مرن و يرد ليمدخيرف  رن البيران , برل إنورم فري الةديدر  , وندولورا بكرل والذي يسدةدو 
فيوررا وسيةاسرربون  ييوررا يرروم الديامرر  كمررا لررو كررانوا قررد  كاءشررريكون فرري الجريمرر  , نعررم شررر  –قنا رر  و يررم ومعرفرر  

راره , وأقرروالوم ومررواقفوم مررن أقرروى مارسرروها بأنفسرروم, فررإنوم مررن أقرروى األركرران الدرري يدكرر   ييوررا النظررام فرري اسرردد
الةجرر  الدرري يةررد  بوررا النظررام فرري ممارسرراد , بررل إن جررريمدوم أ ظررم كررونوم لبسرروا لبرراس العيررم ودةميرروا مسررؤولي  

والمصريب  . الفديا, فيرم يدور روا بعرد ذلرك  رن الكرذب  يرى ا  ورسرول  والةيرد   رن الةرق الرذي اسردأمنوم ا   يير 
خررالل معرررفدوم بسررير   يمرراء السرريف مررن أمثررال اإلمررام مالررك واإلمررام أةمررد بررن ديميرر  أنوررم يعيمررون كررل ذلررك مررن 

وغيرهم , يعيمون أنوم ليسوا مجرد أ وان ليظيم  بل هم الظيم  أنفسوم, يعيمون هذا كي  , ويعيمون أن إثم وجرم 
ثرم ومرآل الظرالم نفسر  , وال نردري ةديدر  لمراذا يصرر  ومآل العالم الذي يداف   ن الظالم ويحكير  أ ظرم مرن جررم واى

بعض السذج  يى الفح   إليوم والشكوى  ندهم وهم يرون دحكيدوم ليكفر والشرك والظيم والفسوق والعصيان , بل 
ودنافسرروم ودةرراييوم فرري الةصررول  يررى مخرررج ودفسررير لكررل جريمرر  لينظررام مومررا  ظمررع , برريدرر  ال يمكررن أن 

ذا كرران النرر اس قررد انبوررروا بنصرروم ومدررون مةفوظرر  فدررد وصررف الدررررين دخرررر ببررال أسررارين النظررام نفسرر  , واى
بررل إن كثيرررا مررن  يمرراء . كالةمررار يةمررل أسررفاراالةفرراظ مررن  يمرراء بنرري إسررراهيل الررذين ال يعميررون بعيموررم 

المسدشرقين أ داء اإلسالم لم يدصروا في ةفظ النصوم والمدون والديام  ييوا وخدمدوا ودصنيفوا ودرديبورا رغرم 
 .م وةربوم ل  داءهم لإلسال

إننا ندولوا مر  أخرى , أن العيماء الرسميين شريكون في هذه الجريم  الدذر  , ونشود أمام ا  ثم أمام الناس 
 .ا هر(. أن الةج  قد قامع  ييوم  يما بالشرع و يما بالواق 

 
قال   (الم؟من هم للماء اتس: ), بعنوان1886اكتوبر 23 – 2/1415جمادي 16بتاريخ ( 33)النشر  وفي 
  :الفدي 

الدمييح بين  يماء رسميين وغير رسميين لم يكن واضةا قبرل أن دردخل الصرةو  فري مواجور  مر  النظرام 
والدرري برردأع بشرركل واضررأ منررذ أحمرر  الخيرري  الثانيرر  , ودصررا دع بعررد ذلررك فرري الخرررواع اإلصررالةي  الدرري ديررع 

العيمرراء والررد ا  , الدرري شررنوا النظررام قبررل سررندين أةرردا  ديررك األحمرر  , ثررم بياررع ذرودوررا فرري الةميرر  الشرسرر  ضررد 
 .وماحالع قاهم  إلى اآلن
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ليس المدام هنا مدام دصنيف العيمراء , ولكنر  اسردجماع ليصرور  الدري دكونرع إثرر ديرك المةنر  والدجربر  الداسري  , 
إلى  ورد قريرب ,  ومن ثم مراجع  المواقف والنظراع دجاه العيماء الرسميين , وخاص  أولهك الذين كانوا يصنفون

 .وكأنوم جحء من كيان الصةو  والةرك  اإلصالةي 
( الشررر ي  ) ال يجررادل أةررد بررأن يل سررعود يعدمرردون بشرركل كبيررر  يررى مؤسسرر  دينيرر  ضررخم  دررؤمن لوررم 

 يى ضرور  هذه المؤسس  , لدأمين اندياد الشعب , الذي يشركل   -ةدى الميةدين منوم  –ويجم  كل يل سعود 
سيا مرن دركيبدر  النفسري  والثدافير  , وأهرم مكونراع هرذه المؤسسر  الدينير  , هري هيهر  كبرار العيمراء, الدين جحءا رهي

والدضررا  , وهيهرر  األمررر بررالمعروف والنورري  ررن المنكررر , ورغررم ضررخام  هررذه المؤسسرر  مررن ةيرر  العرردد , لكررن 
لةاضرر وةولورا إلرى قرو  فا ير  , قيمدوا المعنوي  مردبر  بعردد قييرل جردا مرن العيمراء , منةوهرا ثديورا فري الوقرع ا

ولوال االردبار برمح أو رمحين من أولهك العيمراء لدوراوع كرل ديرك المؤسسر  ودوراوى ثديورا دمامرا , وسربب ذلرك أن 
الررذين يشرركيون هررذه المؤسسرر  , سررواء كررانوا أ ضرراء فرري هيهرر  كبررار العيمرراء أو قضررا  أو هيهرر  األمررر بررالمعروف 

, األول مامررور غيررر معررروف ولرريس لرر  درراري   يمرري أو د رروي يجعررل منرر   والنورري  ررن المنكررر ن هررؤالء نررو ين
صرراةب ثدررل يندفرر  برر  النظررام , والثرراني مشرروور ومعررروف لكنرر  مفضرروح فرري خياندرر  ليرردين ومدفررق  يررى أنرر  يأكررل 
بدينرر  ويبيرر  الفدرراوى ويدرراجر بعيمرر  الشررر ي, ويبدررى سرروى أولهررك شررخم أو شخصرران مررن المعررروفين المشرروورين 

الددريسري , وفري نفرس الوقرع صرالةوم  يرى المسردوى المرالي  فدوم بالعيوم الشر ي  ونشاروم العيمي وبسع  معر 
 .بالفداوى والمرافق الديني ( ماليا ) والسيوكي , ونجادوم من مشكي  المداجر  

 
سر   كان قد( دايير المنكر ) قبل أن دبدأ مواجو  الصةو  م  النظام , وقبل أن يدخل العيماء في اخدبار 

نجرم هررؤالء ليسرببين المررذكورين سرابدا, ولسرربب يخرر هررو غيرراب المواجور  بررين اإلسرالم والنظررام ممرا جعررل المديرراس 
مةدودا  يى الصالح الشخصي واألمان  المالي  ودرج  الحهرد والدنسرك , أمرا اخدبرار العيمراء  يرى قردر مرواجودوم 

نكررارهم ليمنكررر , فيررم يكررن ذلررك الميرر دان قررد فرردأ بعررد , ولررذا فرراح نفررر قييررل مررن العيمرراء ليظيررم وصررد وم بررالةق واى
 .الرسميين بالدبول لدى الناس , وكسبوا مصداقي  كبير 

جرراءع أحمرر  الخيرري  وكرران االخدبررار األول فانكشررف العيمرراء الرسررميون ألول وهيرر  ولررم يدررل واةررد مررنوم كيمرر  
. ا واجبرر  ومررن ثررم يثررم مررن لررم يدررم بوررا الةررق , بررل لدررد دجرراوح بعضرروم الفدرروى بجررواح االسرردعان  بالكفررار إلررى جعيورر

وةرررين دةررررك الرررد ا  والعيمررراء ينددررردون األوضررراع الخارهررر  سرررعيا  لداييرررر المنكرررر بيسرررانوم وقيامرررا  بواجرررب الررربالغ 
 .والصدع بالةق الذي دخيف  ن  أولهك الرسميون , ةد  درور يخر

نر  دأديرب أولهرك الرد ا  وفصريوم ةي  دشكل بأمر ميكي لجن  خماسي  يرأسوا الشي  بن براح مومر  هرذه اليج
 ن الخراب  ومنعوم مرن دأدير  الواجرب الشرر ي, وددروم هرذه اليجنر  بدراسر  الدرواهم الدري ددردموا لورا وحار  الداخيير  
والددارير الدي يعدها جواح المباةر  , ثرم ددررر مرن خرالل ذلرك أن فالنرا  يجرب إيدافر   رن الخرابر  أو الدردريس , 

ذا قدمع الدواهم لوذه اليجن  فديما ينجرو منورا أةرد فرالجمي  يوقرف . ا  وفالنا  يجب دنبيو  وفالنا  يجب فصي  دمام واى
وفرري ةررين كانررع فدرروى . أو يفصررل , و يررى يررد هررذه اليجنرر  فصررل  شررراع بررل وربمررا مهرراع مررن الخربرراء والررد ا  

نظام , فدد كان دشكيل اليجن  الويه  بإضفاء الشر ي   يى اةدالل الكفار لجحير  العرب د ما  شر يا  دون ةدود لي
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لدرررد ظرررن الكثيرررر مرررن الرررد ا  . الخماسررري  المرررر  األولرررى الدررري ينكشرررف فيورررا كرررون هرررذه المؤسسررر  جرررحء مرررن النظرررام 
والمصيةين أن هذا الدرور دخيل  يى أ ضاء هذه المؤسس  والةديدر  هري غيرر ذلرك , فيرم يكرن هنراك دايرر فري 

أنورم أصربةوا فري الواجور  مر  النظرام فانكشرف الردور بعرد أن كران سياس  ودفكير أولهك العيماء وكل الذي ةصل 
 . ال مواجو  

بعررد ذلررك أخررذع مواجورر  الررد و  مررن قبررل هررذه المؤسسرر  الدينيرر  شرركال  سياسرريا  مفضرروةا  ةررين أصرردرع هيهرر  
 كبار العيماء بيانا  ضد خراب المرالب , ودةولع إلى مداف   رن النظرام ضرد الرد ا  والمصريةين , وكرذلك ضرد

ولررم يكررن بيرران الويهرر  ضررد خررراب المرالررب حلرر  أو هفررو  بررل كرران  مررال  . الشررعب كيرر  الررذي د ررم هررذه المرالررب 
مؤسسرا  مدصرودا  , وثبرع ذلرك ةرين دكرررر ذلرك الموقرف فري بيران الويهر  ضررد مرذكر  النصرية  , ذلرك البيران الررذي 

النيرراع والمداصررد وادوررم معرردي المررذكر  اةدرروى مررن العبرراراع مررا ال يدبيوررا ةدررى المسرريم العررامي , ألنرر  دوجررم  يررى 
بسوء الني  وقصد الدخريب , ثم  ادع الويه  وكررع العميي  في بيانوا ضد لجن  الدفاع , دوره  ليةمير  األمنير  
الدي شنع ضد اليجن  بعد ذلك جاءع مرةي  المواجو  الةديدي  والشامي  مر  الرد و  والمصريةين و يمراء الةرق , 

دوا وخاص  الشي   بد العحيح بن باح ال ددال الشيخين سيمان وسفر, في خراب رويل ةي  سخرع الويه  مظي
 . , اسدخدم  النظام  ينا  في دبرير ا ددال الشيخين وشن الةمي  الضخم   يى المصيةين والد ا  

  ومنررذ أن ا ددررل الصررفو  مررن العيمرراء واحدادع ةميرر  الدمرر  واال ددررال وأ ينررع الةرررب المكشرروف   يررى الررد و 
والويهرر  ال دررحال فرري والهوررا المريررق ورا دوررا الدامرر  لينظررام , ودكرررر الموقررف ديررو الموقررف فرري الدفرراني فرري دحكيرر  
النظام والدفاع  ن  وادوام كل من يسعى إلنكار المنكر بإثار  الفدن  والبيبي  , برل وأبعرد مرن ذلرك الدبررع بمجمو ر  

 .ر  دربيق ةد الةراب   يى فا ييواوضرو من الفداوى في وصف أ مال أخرى بالفساد في األرض 
إن إدراك هررذه الدضرري  ودصررورها  يررى الوجرر  الصررةيأ ضررروري جرردا  لسررالم  مسررير  الصررةو  , وهنرراك فرررق 
كبير بين أن يعدبر هؤالء العيماء جحء من كيان الصةو  ود ا  اإلصالح و يماء الد و , أو أن يعدبروا جحءا  من 

 . كثر أهمي  ل  من جواح المباة  وجواح اإل المالنظام بل ركنا  من أركان  وأ
إن موم  العالم في اإلسالم ليسع مجرد صالة  الشخصي ونحاهد  المالي  , بل إن مومد  هي الدوقير   رن 
ا , وةمل أمان  العيم, ووراث  النبو , والعالم يددرف جريم   ظيم  لمجرد قعوده  ن واجب البالغ وكدمران العيرم, 

إن الذين يكتمون ما أن لنا من البينات والهد  من بعد ما بينااه للنااس فاي الكتااب أولئاك يعلانهم   قال دعالى
 .   اهلل ويلعنهم الاللنون

إال الرذين درابوا { إال إذا أدى مرا جراء فري اآلير  الدري دديوهرا  –لعن  الكدمان  –وال يسيم العالم من هذه اليعن  
 . }نا الدواب الرةيم وأصيةوا وبينوا فأولهك أدوب  ييوم وأ

وكدمان العيم ليس هو كدمان الكداب والسن  فال أةد يسدري  كدمان الكداب والسن  , لكنر   ردم إنحالورا  يرى 
هرذه الجريمر  العظيمر  إذا اكدفري . الوج  الصةيأ , في النواحل الدي يسدوجب  يى العالم إنحال النصوم  ييورا 

وكررذب  يررى ا  ةررين يبيرر   نرر  غيررر مررا أراد سرربةان  فرري كدابرر  وسررن   بالكدمرران فدررر , فكيررف إذا خرران األمانرر  ,
واتاال للاايهم نبااأ الااذي آتيناااه آياتنااا فانساالخ منهااا فأتبعااه   فوررؤالء هررم المدصررودون بدررول ا  دعررالى. رسررول  
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إن الشي ان فكان من الغاوين , ولو شئنا لرفعناه بهاا ولكناه أخلاد إلام االر  واتباب هاواه فمةلاه كمةال الكلاب 
 .تحمل لليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مةل القوم الذين كذبوا بآياتنا فا صش القصش لعلهم يتفكرون

هذه هي الرريد  الدي وصف الدرين بوا العيماء وميح بوا مرن يدروم بواجرب الربالغ أو يكردم الربالغ وأشرد مرن 
 . ذلك من يكذب  يى ا  ويخون األمان  

ودررذكير أولهررك العيمرراء ولررو أن نصررةوم ودررذكيرهم واجررب مومررا  ظمررع والةرردي  هنررا لرريس فرري مدررام نصررأ 
 . جريمدوم , لكن  ةدي  موج  لشباب الد و  , وكل المندمين لمسير  اإلصالح أن يعرفوا رجالوم 

إن دررراكم الشررور  والسررمع  الةسررن  لرربعض العيمرراء الررذي اجدمرر  قبررل أن يبرردأ االخدبررار الةديدرري ينبارري أن ال 
 . يد  الدريني  في معرف  العيماء المدبعون المرا ين يةرفنا  ن الرر 

وليس المريوب هنرا دجرريم فرالن أو سرب فرالن أو لعرن فرالن , لكرن المريروب هرو أال يخردع شرباب اإلسرالم 
 . نفس  ويسدمر في الدعامل م  أولهك العيماء وكأنوم قياداع إصالةي  ورؤوس في إنكار المنكر 

  أو لجوررد بذلرر  فرري يرروم مررن األيررام , ال يعنرري أبرردا  وضررع  فرري موضرر  إن درروقير شررخم معررين لعيمرر  ولسررن
االدباع واليجوء  ند النواحل , بل األولى الرجوع إلى الدرين والسن  ودعيم رريد  الدعامل م  العيماء  يى  الدياد  و

 . يارادومديوم األم  ودنحل  ند اخدما ورد في الدرين والسن  , ومعرف  العيماء الةديديين الذين دسدف
وما ندل  ن الشي  ابن  ثيمين في جريد  المسيمون وما ندل  ن الشري  ابرن براح فري الصرةاف  السرعودي  , 

 .يمثالن نموذج االنكشاف لوذه المجمو  (( اإلصالح )) مما دناول  مدالي 
الةظرررون وهرري فرصررر  لمرررن يريرررد الدديررريم  يرررى الرريدررر  الدرينيرر  والرررنو  المةمررردي, والدريبرررون مرررن الشررريخين ي

الدحامومررا  يررى المسرردوى الشخصرري مررن ةيرر  العبرراد  واالسررددام  ومررن ةيرر  النحاهرر  الماليرر  والحهررد , ويالةظررون 
كذلك سع   يموم الشر ي وقدرادوما فري الدردريس والدعيريم , لكرنوم يالةظرون كرذلك مرا  نينراه فري كالمنرا السرابق 

 . البالغ من مشكي  كبير  في الدضي  األهم وهي قضي  قياموم بواجب
نةن ندمنى  يى الشيخين ابرن براح والشري  ابرن  ثيمرين أن يدوبرا إلرى ا  ويصريةا ويبينرا بمعنرى برأن يعدرفرا 

وندمنرى أن يدةرول . بما كان مخالفا  من كالموما ليشرع وينبورا األمر   يرى هرذا الخررأ كمرا جراء فري هردي الدررين 
مرواجوين ليظيرم , مةراربين ليرايران , دا مرين لكرل راير  الشي  ابن باح والشي  ابن  ثيمين إلى صاد ين بالةق 

صالح   . د و  واى
غير أن األهم هو أن يدرك شباب الصةو  والمندمين لمسير  اإلصالح ةديد  العرالم العامرل, الردا ي لعيمر , 

ورسرول   وةديد  العالم الذي كدم ما  يمر  ا  , برل كرذب  يرى ا . الصابر  يى األذى في  , المجاهد في سبيي  
 . وخان األمان  

لدررد مضررى مررن الررحمن مررا يكفرري لالخدبررار , ولدررد أثبدررع األيررام أن هيهرر  كبررار العيمرراء وكررل المندسرربين لوررا لررم 
ولدد سجيع كل مواقفوم م  الظيم والرايان وضد الد و , وأن  لمن . يدفوا وال موقفا  واةدا  م  الد و  وضد الظيم 

 . ء لعدوه من أجل أن يةمي  الةمق وسوء الدصرف أن ييجأ المر 
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أنرا : ))إن مشكي  أ ضاء المؤسس  الديني  ليسرع مجررد العجرح , فالعراجح بإمكانر  أن يعدررف بعجرحه ويدرول 
ويسدديل ويخرج منوا كفافا  , لكن أةدا  منوم لم يعمل بذلك ولو  مي  لصن  خيرا  كثيرا  , لكن مشكيدوم ((   اجح 

 . البارل ودأييده بالكيم  والموقف والفدوى والدفاع  ن  بما يسدراع هي الوقوف بثدل وجدي  ونشار م 
هذا الةدي  ليس المراد من  أن يدال أن فالنا  صالأ , وفالنا  من أهل الجنر  , وفرالن مرن أهرل النرار , فرا  

ضري  ومرن أ يم بديوب الناس ومداصدهم ونيادوم وأ مالوم وخواديموم , لكرن المدصرود هرو الجانرب العميري فري الد
 .هو العالم المدبوع

وكأننررا فرري هررذا االسرردعراض قررد  يمنررا ةديدرر  العررالم المدبرروع , وهررل يسرردةق أ ضرراء هيهرر  كبررار العيمرراء هررذه 
 .ا هر(. الصف  أم ال 

************ 
رسالة مفتوحة إلم : )م, وهي بعنوان1888أبريل 5 –ها 1418ذي الحجة 8بتاريخ ( 155)وفي النشر  
 : قال الفدي  (ي  بن با الشيخ لبد الع  

 . اسمأ لنا يا سماة  الشي  أن نسدعرض سجيكم من خالل السنين الماضي  في قضي  البالغ
لدد صدر  نكم أقوال كثير  دحكون فيوا الدول  ودصفونوا بأةسرن األوصراف الشرر ي  رغرم أنكرم  يرى اررالع 

ي  الدري يردكبورا النظرام  يرى مسردوى الدولر  كامل ودفصيل  يى ما يجري في البيد وكل دفاصيل المخالفاع الشر 
 . و يى مسدوى األفراد المدنفذين 

برررل إنكرررم كمرررا يعررررف الدريبرررون مرررنكم أ يرررم بكثيرررر ممرررا يرررد ون أنورررم  يرررى  يرررم بمرررا يجرررري ألن معظرررم أهرررل 
اإلصررالح يوصرريون مررا  نرردهم مررن أخبررار ومعيومرراع ومالةظرراع ونصرراهأ إلرريكم , ولدررد شررودنا شخصرريا  جيسرراع 

سر فيوا الواق  لكم بشكل دفصييي ليس في  موارب  , بل إننا نسدري  أن ندول أن الةجر  قرد أقيمرع  يريكم كثير  ب
ن إقامر  الةجر  فري  وأن الذم  قد برأع معكم من قبرل  ردد كبيرر مرن المشراه  وأسرادذ  الجامعراع والمصريةين , واى

وال أدل  يرى . دثدرون بورم ودأخرذون بةرديثوم بيان الواق   يى الدفصيل لكم قد ةصل مرارا  ودكرارا  من قبرل أنراس 
ذلك من مذكر  النصية  الدي قدمع لكم وراجعدوا اليجن  الخماسي  وهيه  كبار العيماء وأندم درأسون ديك الجودين 

ونةسرب أنر  ال يسرعكم اال درذار بةجر  أنكرم ال ددعرفرون . , وال يجادل أةد أن ديك المذكر  ةجر   يرى مرن قرأهرا 
يعكم النظام  يي  , بل أنردم  يرى دراير  دفصرييي  باألوضراع , ومدابعر  إجبارير  أجبرركم  ييورا  ردد إال  يى ما ير

ولذلك فيربما دردكبرون خررأ   ظيمرا  ومنحلدرا  خريررا  ةرين دحكرون الدولر  . كبير من الد ا  والمصيةين وريب  العيم 
الشررر ي خررور  مثرل هررذا العمرل , فمررثيكم  هرذه الدحكير  , وأنرردم دعيمرون ةاليرا  ودعيمررون كرذلك مررن خرالل ارال كرم

فرإذا كنردم دعيمرون يدينرا  أن . ليس غريبا   يى مؤلفاع وأقوال  يماء الد و  وخاص  الشي  مةمرد برن  برد الوهراب 
النظام يةكم باير ما أنحل ا  رغم دكرار الدنبي  والنصية  , فما هو موقفكم من قول مةمد برن  برد الوهراب  رن 

 :ون من يةكم باير ما أنحل ا  قال رةم  ا أولهك الذين يحك
 
إن هؤالء الرواغيرع الرذين يعددرد النراس فريوم وجروب را ر  مرن دون ا  كيورم كفرار مردردون  رن اإلسرالم ))

كيف ال وهم يةيون مرا ةررم ا  , ويةرمرون مرا أةرل ا  , ويسرعون فري األرض فسرادا  بدرولوم وفعيورم ودأييردهم , 
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و أنكرر  يرى مررن كفررهم , أو ح رم أن فعيورم هرذا لرو كرران برارال  ال يرنديوم إلرى الكفرر , فأقررل ومرن جرادل  رنوم , أ
الرسراهل الشخصري  ))أةوال هذا المجادل أن  فاسق , ألن  ال يصرأ ديرن اإلسرالم إال برالبراء  مرن هرؤالء ودكفيررهم 

599.)) 
ب , فكيرف بمرن يصرفوم بأةسرن فإذا كان مجررد  ردم الدكفيرر جريمر  كبررى  نرد الشري  مةمرد برن  برد الوهرا

 . أوصاف اإلسالم ويحكي دولدوم ونظاموم , ويةمل  يى من أنكر  ييوم
وأنرردم يررا سررماة  الشرري  دعيمررون يدينررا  أن النظررام قررد فرررض الربررا فرضررا   يررى النرراس وأقررام لرر  الصررروح العاديرر  

النظرام يروالي الكفرار ويرد موم وينصررهم ودعيمون يدينا  أن . ود م  بخحين  الدول  وجعل اقدصاد الدول  قاهما   يي 
ويسدنصر بوم ويمكن لوم وينفذ مخررادوم ويدآمر معوم ضد المسيمين , ودعيمون يدينا  أن النظام يشرج  الفسراد 
الخيدي ويساهم في اندشاره من خالل اإل الم والدعييم ومن خالل د م خاليا الفساد المةمي  من قبل األمراء ومن 

ودعيمون يدينا  ما يردكب  النظام من جراهم ضد الد ا  وما يشن  مرن ةررب  يريوم . ودعرييوا  خالل دةجيم الد و 
رهابا  , بل إنكم من أ يم الناس بذلك ألنكرم غالبرا  مرا دكونرون أول مرن يخبرر  رن ةراد   سجنا  ودشريدا  وةصارا  واى

قعر   يرى األفرراد والجما راع والدباهرل مررن ودعيمرون يدينرا  أشركال الظيرم الوا. ا ددرال أو مداهمر  أو إيدراف أو مثير  
قبرل النظررام كنظرام ومررن قبرل المدنفررذين فيرر  كرأفراد , ألن كثيرررا  مرن المظيررومين غالبررا  مرا ييرروذون بكرم ويكدبررون لكررم 

 . مسدنجدين 
إن مشرركيدكم يررا سررماة  الشرري  ليسررع مجرررد دحكيرر  النظررام بررل لدررد اضررررردم ليدنرراقض أكثررر مررن مررر  بسرربب 

م ومررن أمثيرر  هررذا الدنرراقض الصررريأ فدرروى دةررريم االسرردعان  بايررر المسرريمين الدرري وجوررع لجمررال  بررد مرردارا  النظررا
الناصررر, والدرري قيرردم فيوررا أن االسرردعان  ال دجرروح ةدررى  نررد الضرررور  , ومرررع السررنين وانديبررع الصررور  فيررم دكدفرروا 

 . بدجويح االسدعان  ليضرور  بل ا دبردموها واجب  وأثم من لم يعميوا 
رر مررنكم داييررر الفدرروى مدابعرر  ليةرراكم فرري قضرريدي أفاانسرردان والرريمن , هررذا فضررال   ررن قاهمرر  الفدرراوى ودكرر

الصرادر  مرنكم دبعررا  لرغبر  النظرام وأولوررا فدروى اسردد اء الدررواع ثرم بيران هيهرر  كبرار العيمراء ضررد خرراب المرالررب 
الويه  في األمر بدوقيف الشيخين سيمان  وبيان الويه  ضد مذكر  النصية  وبيان الويه  ضد لجن  الدفاع , وبيان

والفدرررراوى األخيررررر  الدرررري جعيررررع األمريكرررران مررررن المعاهرررردين " ةمايرررر  المجدمرررر  مررررن أخراهومررررا " وسررررفر مررررن أجررررل 
دررى هرل قررأدم كررالم شري  اإلسرالم برن ديمير  فرريمن . معصرومي الردم وا دبرار قرديوم مرن أ ظررم الفسراد فري األرض 

ومدرى دررك العرالم مرا  يمر  مرن كدراب ا  "   لوروى السريران , قرال فري الفدراوى يفدي بخالف الكداب والسن  موافدر
( وسن  رسول   وادب  ةكم الةاكم المخرالف لةكرم ا  ورسرول  كران مردردا كرافرا يسردةق العدوبر  فري الردنيا واآلخرر  

 . 111-114م 11الفداوى ج
دمرران الكدرراب والسررن  , لكنرر   رردم إنحالوررا إن كدمرران العيررم لرريس هررو كدمرران الكدرراب والسررن  فررال أةررد يسرردري  ك

هرذه الجريمر  العظيمر  إذا .  يى الوج  الصةيأ , في النرواحل الدري يسردوجب  يرى العرالم إنرحال النصروم  ييورا 
اكدفرري بالكدمرران فدررر , فكيررف إذا خرران األمانرر  , وكررذب  يررى ا  ةررين يبيرر   نرر  غيررر مررا أراد سرربةان  فرري كدابرر  

واتال للايهم نبااأ الاذي آتينااه آياتنااا فانسالخ منهااا : بدرول ا  دعرالى نالمدصررود و م فورؤالء هر. وسرن  رسرول  
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فأتبعه الشي ان فكان من الغاوين , ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلم االر  واتبب هواه فمةله كمةل الكلب 
   .صش لعلهم يتفكرونإن تحمل لليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مةل القوم الذين كذبوا بآياتنا فا صش الق

أنا  اجح : )) إن مشكيدكم يا سماة  الشي  ليسع مجرد العجح , فالعاجح بإمكان  أن يعدرف بعجحه ويدول 
ويسدديل ويخرج منوا كفافا , لكن مشكيدكم هي الوقوف بثدل وجدي  ونشار م  البارل ودأييده بالكيم  والموقرف (( 

 . والفدوى 
عمر بدي  أن دسعوا لةسن الخادم  وريب الذكر بعرد أن ددومروا بواجرب اإلصرالح لدد ين األوان ما دام في ال
 .ا هر(. والدبريرين, أال قد بيانا اليوم فاشود

وأ ددررد أن فرري هررادين الشررواددين مررا يكفرري ليدعريررف بالمؤسسرر  الدينيرر  الرسررمي  ليسررعودي   يررى لسرران بعررض 
األلسرن  المدرذمر  فري أوسرار  م األمرر اآلن وكثررع األقرالم ووقرد دفراق. أهيوا من المخيصين والشرفاء وا  ةسيبوم

الصةو  اإلسالمي  فري لسرعودي  ولمرن أراد محيردا مرن هرذا أن يدجر  إلرى مواقر  اإلندرنرع الدري وجرد فيورا كثيرر مرن 
 .هؤالء العيماء مدنفسا ليصدع بالةق والدعبير  ن يراهوم

 
************* 

 

 سالمي من اإلحتالل األمريكي للعراقموقف علماء السلطان في العالم اإل: 
فشيع  برر سرن  مرن العمرل الدبيوماسري قبيورا فري المؤسسراع . 4001 ندما غحع أمريكا العراق في مارس 

وقرد أدى الدوراب الشرارع العرالمي  امر  . الدولي  واألمم المدةد  في الةصول  يى شر ي  واضة  لاحوها برالعراق
إلرررى خررروف وذ رررر فررري أوسرررار الةكرررام العررررب مرررن دبعررراع اةررردالل  دياءاالسررر والعربررري خاصررر  بمشرررا ر الررررفض و

 .ذلك جييا في وساهل اإل الم اوقد بد. العراق

كما أدى دصريأ اإلدار  األمريكير  بنيدورا اسردوداف الخاررر  السياسري  والجارافير  ليشررق األوسرر إلرى إربراك 
بعرد أن كبيروا أنفسروم بمرا يمرنعوم , أمريكراو ردم الدردر   يرى مواجور  . الةكام العرب بسبب الخروف  يرى  روشروم

وقد أ رع الةكوماع الضوء األخضرر لوسراهل إ المورا ومنورا منرابر المسراجد برإ الن مواقرف الررفض . من ذلك
وقد كران هرذا ةرال  مروم العرالم العربري واإلسرالمي باسردثناء دولر  الكويرع الدري أ ينرع الدأييرد . ليةرب في العراق

ومرر  ذلررك فدررد أرغمررع أمريكررا سررب  دول  ربيرر   يررى فرردأ أراضرريوا . ةربوررا  يررى العررراقرسررميا و مييررا ألمريكررا و 
ومياهوا وأجواهوا ليعردوان و يرى ددرديم الخردماع اليوجسردي  وهكرذا قردمع كرل مرن الكويرع وقررر والبةررين و مران 

 .واإلجبار دةياءواالسوالسعودي  ومصر واألردن خدمادوا وكذلك باكسدان وقدمع دركيا د ما جحهيا نديج  الرفض 
وم ولرم ةمصرال و مربع بعررض الةراهر بكررامدوضويبدو أن دذمر الةكام العرب من الر ون  األمريكي  الدي 

وقد انعكس هذا نو ا مرن غرض البصرر  رن . درا ي قدردوم  يى العمال  النسبي  ويةدمي  الشارع العربي من ذلك
قررواع مكافةرر   الدرري اندوررى غالبوررا بددررل الشرررر  و مررن ةركرراع الدنفرريس الشررعبي  كالمظرراهراع والمررؤدمراع يءشرر

كمرا جعيرع هرذه األجرواء المؤسسر  الدينير  الرسرمي  والمسراجد . الشاب لبعض المدظاهرين ودكسير  ظرام بعضروم
شب  الةكومي  دعيش ةالر  مرن صرةو  الضرمير الدري اخردير فيورا الصردق والعارفر  لردى بعرض العيمراء مر  رغبر  
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الرررذي شرررال جرررل وقدررر  ( سررريد رنرررراوي)ففوجهنرررا بشررري  األحهرررر. لضرررار  يرررى أمريكرررامرررن ا يءالةكرررام بممارسررر  شررر
ضررد الدررواع الااحيرر   االسدشرروادي بمكافةرر  اإلرهرراب يفدرري مرر  بدايرر  الةرررب بالجورراد فرري العررراق ويبرريأ العمييرراع 

( مررد كفدرراروأة)فرري سروريا ( مفدري الدولرر  النصريري )ودبعر  بمفاجأدنررا . ويمورد األجررواء ليدظراهر فرري الجرام  األحهررر
وهكرررذا أخرررذ كثيرررر مرررن العيمررراء وقيررراداع الصرررةو  الرسرررمي  وشرررب   االسدشررروادي يرررد و شرررباب المسررريمين ليعمييررراع 
 .بدأوا يد ون ليجواد الرسمي  راةدوم  يى الفضاهياع و

برل إن دفعراع الشرباب المجاهرد دةركرع إلرى العرراق دةررع سرم  وبصرر بعرض األنظمر  العربير  و بررع إلررى 
 .ياالعراق من سور 

وسرررر ان مرررا سرررارع الةررررب بالشررركل المعرررروف لدعرررود األمرررور إلرررى نصرررابوا ومجراهرررا مرررن مكافةررر  العيمررراء 
 .لإلرهاب في وساهل اإل الم إلى جانب ةكومادوا وسيددوم أمريكا

هرذه لرم دصرب المؤسسر  الدينير  السرعودي  برل  يرى  المؤقدر أن صةو  الضرمير  ولكن العجيب الميفع لينظر
د العيماء السعوديين منصب   يى الةدي   ن  دم مشرو ي  الجوراد فري العرراق ضرد أمريكرا كانع جوو .. العكس

برل . و دم صة  رايد  والعحف  يى أودار الدوور الذي أوصرل النراس إلرى غواندانرامو. أثناء معارك الاحو وبعدها
الشري  سرريمان برر  اجأنرا ف و يرى سرربيل المثرال مررا. وصرل العرحف إلررى العيمراء المسرردديين مرن رواد الصررةو  العظرام 

فعناادما ساائل لاان : الفضرراهياع العربيرر  أثنرراء الةرررب  مرر  إةرردىفرري مدابيرر  لرر  ( بفدرر  المشررروع الخررام)العررود  
دوررب مرن اإلجابر  وراح يةردثنا ..مشرولية الذهاب للجهاد في العراق وهل هو فريضة الن العدو حل فاي العقار

يرى كرل األمر  أن درذهب ليردفاع برل البرد لكرل أةرد أن ينشرال أن  لو نحل العردو ال يجرب  :  جيب مفاده  ن أمر
. أو  مال يعمي  . أو مجي  يصدرها  . أو مشروع دخرج جامعي. بمشرو   الخام الذي قد يكون د و  إلى ا  

  كرران المشررروع الخررام  ووصررل األمررر برر  أن يدررول ةدررى ولررو.. أو ةدررى قررراء  كدرراب . أو ربمررا مشررروع حواج 
 !!. جيس  دأمل

أم في الكفر يرد  ةدى من ! أهو دأمل في األ راض دندوك أم في النفوس دحهق ؟! وال أدري دأمل في ماذا؟
 !. ةول  ةي  يجيس ويصيي ويدأمل؟

ناهيرررك  رررن سررريل الفدررراوى مرررن أهمررر  الةررررمين الرسرررميين وفدوررراء مكافةررر  , المسررردديينالعيمررراء هرررذا مرررن أةرررد 
 .يران في السعودي اإلرهاب  يى شاشاع الفضاهياع من  يماء الس

المؤسس  الدينير  الرسرمي  فري   ن دور,والشواهد كما قيع دمدد لدشكيل كدابا أسودا مسددال كبيرا. وهكذا كان
 !و  األمر من قبل ومن بعد. في د م الةمالع الصييبي  الثالث  ومةارب  من قاوموا. بالد العرب والمسيمين

رييعررر  المؤسسررراع الدررري ددرررف بالمرصررراد ليجوررراد والمجاهررردين واليررروم ددرررف المؤسسررر  الرسرررمي  السرررعودي  فررري 
اإل الميررر  لجمررر  جورررود المفكررررين والعيمررراء فررري مكافةررر   الفددررراح المراكرررح األمرررر دررررور والسررريما فررري السرررعودي  و

اإلرهرراب ظنررا مررن الةكومرر  السررعودي  و مالهوررا العيمرراء أن ذلررك سررياير مررن المكررر الررذي خرردرر  أمريكررا لينظررام 
 : ع  يي  بالدايير و يى خارر  الجحير  بالددسيم وصدق رسول ا  صيي ا   يي  وسيم السعودي وةكم

 (! من ألان ظالما للم ظلمه سل ه اهلل لليه )
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 :وختاما أ ول 
إن فهاام معااادالت القااو  فااي صااراع اتسااالم والمساالمين مااب الحمااالت الصااليبية يشااكل ماااد  أساسااية فااي 

وأساسا ال ما للبحس لن سبل صحيحة للمقاومة يمكن أن تحمل بها النخبة الجهادية االماة . ةالعقيد  الجهادي
 .للم الو وا معها في مواجهة هذه الحمالت الغا ية وأداء هذه الفريضة وصوال إلم النصر ب ذن اهلل

 
دعراض داري  الصةو  وبعد اسدعراض الةمالع الصييبي  والسيما الثاني  والثالث  ننددل ليفصل الدالي وهو اس

 . ومدارسوا اإلسالمي 
هررذه الصررةو  الدرري وقرر   يررى  اددوررا مواجورر  اإلسرردعمار منررذ انةيررع المرجعيرر  الدينيرر  الكالسرريكي  ليمسرريمين 
سرالميين فري رييعر  جيوشروم وأجورح   وفددع دورها في مواجود  بعد أن واجودنا بةكام مرن أبنراء جيرددنا و يمراء واى

 .خامس بإذن ا فإلى الفصل ال.  أمنوم
 

************* 
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 اخلامسالفصل 
 املعاصرة اإلسالميةخمتصر مسار الصحوة 

 م(1331-1113)
 

 
 :قال ا  دعالى

   ض َرأ ِ ي األأ َن َعن  الأَفَساد   وأ َْ ٍة َينأ مأ أاولاو َبق ين ل كا نأ َقبأ ون  م  َن الأقارا ال َكاَن م   ( 551:هود) َِلَوأ
  

ةم يوشك االمم أن تدالم لليكم   ( : ن ثوبان أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  قرالأبو داود  روى
كما تدالم االكلة إلم  صعتها فقال  ائل ومان  لاة نحان يومئاذ  اال بال أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم غةااء 

 ائال ياا كغةاء السيل ولين لن اهلل من صدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل في  لاوبكم الاوهن فقاال 
 (. حب الدنيا وكراهية الموت:  رسول اهلل وما الوهن  ال

 
 

 (.. بدأ اتسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ف وبم للغرباء  ) :قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيمو 
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 :الفصل الخامس
 

   المعاصرة  اإلسالميةمختصر مسار الصحوة  
 م(1390-1009)

 
رسررميا بعررد أن برردأع مرةيرر  الررذبول منررذ مريرر  الدرررن الداسرر   شررر  5442 ررام سرردرع الخالفرر  العثمانيرر  

وكانع الدول الصييبي  قد قصمدوا من أررافوا ثم دداسمع إرثوا لما أ يرن . ومادع فعييا م  مري  الدرن العشرين
 .هذا السدور

ض روادهرا درررميم عروقرد ةراول ب. كانرع بروادر صرةو  إسرالمي  قرد بردأع دولرد منرذ أواسرر الدررن الثرامن  شرر
صالةواالدول  العثماني   والدعاون م  صيةاهوا والدوجواع الةثيث  ليسيران  بد الةميد في اإلصالح ولكرن لرم  واى

فسردرع الدولر  وبردأع مرةير  اإلسردعمار وغابرع الخالفر  منرذ ذلرك الةرين . يكن ليعرار أن يصيأ ما أفسد الدهر
دمخضرع  رن مريالد صرةو  إسرالمي  . المي  يرى هرذا الحلرحالفةصل رد  فعرل فري العرالم اإلسر. سن  14أي قبل 

مخديفررر  المشرررارب واألهرررداف دسرررعى كيورررا فررري النوايررر  إلرررى إ ررراد  الخالفررر  واسررردعاد  الةكرررم اإلسرررالمي والنوضررر  
 .اإلسالمي 

 
 :وكان أبر  مدارس الصحو  وبةرها الناشئة ما يلي

  المسلمين اتخوانمدرسة : 
وقرد جعرل . ووضرعع إ راد  الخالفر  شرعارا وهردفا لورا .5449ةمر  ا   رام وقد أسسوا الشري  ةسرن البنرا ر  

 :مخدصرا فيما صاغ  بدول  وشعاره وأسيوبواةسن البنا برنام  ةركد  
( .الماوت فاي سابيل اهلل أسامم أمانيناا. الجهااد فاي سابيلنا. القارآن دساتورنا. الرسول  دوتنا. اهلل غايتنا)

ن في مصر ةدى دخيع معظم مدنوا وقراها وأصبةع أكثر الجما اع الدي المسيمي اإلخوانوقد اندشرع جما   
وانضروى فيورا  ردد مرن الجمعيرراع . وخررالل مرد  وجيرح  اندشررع فري برالد الشررام .  اصرردوا فري مصرر ومرا ةولورا

ومرن . والةركاع واسددربع كثير من الكوادر والشخصياع ونمع ةدى صار قوا دها بعشرراع اآلالف اإلسالمي 
مرا بأسرماء  االسرمع لدندشر في مخديرف برالد العرالم العربري واإلسرالمي ةير  قامرع جما راع إمرا برنفس ثم دمدد واى

ويمكرن ديخريم مرنو  د رو  اإلخروان المسريمين  .مةيي  ولكنوا دنريق مرن نفرس الدوا رد وددروم  يرى نفرس األسرس
النح رر  الجواديرر  والبنيرر  الصرروفي  و  األصرروللمررا قامررع  يررى أنوررا ةركرر  مررحي  مررن بعررض األفكررار السرريفي  وبعررض 

وقررد . لوجررود مالمررأ ليررروح الدوميرر  والعارفرر  الورنيرر   باإلضرراف الةركير  الدنظيميرر  مرر  دوجورراع سياسرري  واضررة  
وكران لورم مسراهماع جوادير  فري . بةسب ظرروف كرل بيرد النشرار السياسري وخاضروا اإلندخابراع  اإلخوانمارس 

كمرا ا دمردوا . الوقرع مشرايخوم ومؤلفرادوم ومكدبردوم الواسرع  وصار لورم مر  .وضد اإلنجييح في مصر, فيسرين 
 .منوجا مدميحا درور م  الوقع ودبدلع مالمة  ومارسوا الدربي  والد و  بموجب 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  654  [  
 

, لمعظم الةركراع األصرولي  السياسري  ( الجما   األم ) ودعدبر ةرك  اإلخوان المسيمين بةق كما يد ونوا 
وقررد ولرردع ةركرر  اإلخرروان المسرريمين ةركرراع بأسررماء . العربرري واإلسررالمي  وةدررى كثيررر مررن الجواديرر   فرري العررالم

أخرى كما أن دجمعاع شبابي  ةمي  فكرها وأ رع ألنفسوا أسماء مةيي  ولكنوا كانع كيوا جما اع خرجع مرن 
  . ءنفس العبا

 –لسروداني  الجبور  الدومير  ا -. فكان من ديك الجما راع الدري نشرأع مسرددي  فري بالدهرا  يرى هرذه الرريدر 
ةركرر  ةمرراس فرري الجحاهررر الدرري  –ةركرر  اإلدجرراه اإلسررالمي فرري دررونس والدرري دةررول اسررموا إلررى ةركرر  النوضرر  

 اإلصررالحةركرر   –ةركرر  النوضرر  الجحاهريرر   –أسسرروا مةفرروظ النةنرراح والدرري دةولررع إلررى ةركرر  مجدمرر  السرريم 
صررام العرررار فرري ألمانيررا واندشرررع بررين الدرري أسسرروا الشرري    اإلسررالمي ةركرر  الرالهرر   –والدجديررد فرري المارررب 

   .إل ....المواجرين والرالب في أوربا
  فري بعرض بيردان العرالم اإلسرالمي مثرل ةرحب السرالم  فري دركيرا الرذي :  اتخاوانحركات  ريباة فكرياا مان مانهج

بعرررض ومثرررل ذلرررك . فررري باكسررردان اإلسرررالمي ومثرررل الجما ررر  . دةرررول اسرررم  إلرررى ةرررحب الرفررراه ثرررم ةرررحب الفضررريي 
 .اإلسالميفي جنوب شرق يسيا لجما اع ا

  اتسالميح ب التحرير: 

وفيسررين واندشرر ةرحب الدةريرر فري األربعينراع  األردنوقرد نشرأ فري ( .مةمرد النبوران ) أسس  الشي  الفيسرريني 
دوفر  رف  أيضا ولكن  دميح بأن  كان أكثر ميال ليدربي  والدوجي  السياسي وررح نظري  إقام  الدول  اإلسالمي  بعد

النصررر  والشرروك  ليررد و  الدرري دورراجر إلررى مكرران ةصررول ذلررك وجعررل الجورراد مدوقفررا  يررى ةصررول ذلررك ومررال إلررى 
 .العمل السري ودبنى مبدأ العمل االندالبي في بعض البيدان

  التربوية اتصالحيةالمدارس: 

مجدمعاع المسية  كةرك  جمعي  الدي دبنع نشر الو ي الديني والدأسيس العيمي إل اد  بناء البني  الدةدي  في ال
وقد فرجع هذه المدارس أرضا لرؤي  السياسري  بمفوروم المداومر  الةضراري  والمدنير   العيماء المسيمين في الجحاهر

 .االسدعمار وصوال إلى دأهيل الناس الجواد

  جمالات التبليغ والدلو: 

 إصالحدار  الوندي  وكانع فكردوا ددوم  يى وقد ولدع هذه الةركاع في شب  ال. وما شابووا في الرريد  والمنو 
الشررر ي  والدفرررغ لررذلك بعيرردا  ررن  األساسررياعالفرررد المسرريم  يررى مسرردوى العبرراداع والسرريوك ودأسرريس قا ررد  مررن 

معدركررراع السياسررر  ومصرررادمادوا ةدرررى دررردمكن الةركررر  مرررن االندشرررار دون أن دعرقرررل السررريراع ذلرررك وقرررد امدررردع 
اع والمريررردين وددررروم فكردورررا  يرررى أن يبرررذل المندسرررب لورررا جرررحءا مرررن وقدررر   يرررى الةركررر  وصرررار لورررا ماليرررين األدبررر

المسدوى اليومي واألسبو ي والشور والسنوي ليخروج في سبيل ا  في رةالع د وي  من مسجد إلى مسجد ةي  
 ...ييددون الناس ويد ونوم إلى الصالح والدين وااللدحام
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 الحركات السلفية ومدارس أهل الحديس: 

قد لةدع معددداع المسيمين وأميدرع فري مدابيورا الكثيرر مرن السرنن   ةركاع وجدع أن كثيرا من البدع وهي
وأن كمير  الشررركياع والضررالالع قررد ألاررع أصررل اال ددرراد والصرةيأ لرردى أكثررر المسرريمين ةدررى كررادع دخرررج  ررن 

صرالح الفررد والمجدمر  أصول  وأن رريرق الفرالح هرو فري الرد و  أساسرا إلرى دجريرد الدوةيرد ودصرةية  كأسراس إل
وقررد كانررع معظررم الةركرراع السرريفي  فرري العررالم العربرري . يصررل ديداهيررا إلررى دأهررل المجدمرر  لديررام الةكررم اإلسررالمي

أشب  برريد   يمي  دربوي  وقد لعب دبني الدول  السرعودي  الثالثر  الدري دوالهرا  برد العحيرح وةيفراؤه مرن  واإلسالمي
وا في الجحير  في الدص  الدي جاء لفدر   نورا فري الفصرول السرابد  إلرى أن الةيرف بعده ليد و  الوهابي  ليمداجر  ب

الرررذي قرررام برررين المؤسسررر  الدينيررر  الةكوميررر  واألهييررر  والةكومررر  سررراهم فررري قيرررام ةركررر  نشرررر  مرررن الدررردريس فررري 
ء الرد و  مرن و يمرا وأةفادهالجامعاع وقيام الجمعياع والمؤسساع الرسمي  واألهيي  بنشر الد و  وأفكار مؤسسوا 

ةياء درا  الشي  ابن ديمي  وسواه من أهم  الرد و  السريفي  كرابن الدريم والشراربي وسرواهم وأوى نشرر ديرك  بعدها واى
. اإلسرالمي المؤلفاع وما يبنى  ييوا إلى حياد  اندشار الرد و  السريفي  ومردارس أهرل الةردي  فري العرالم العربري و

ن ا  لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر  .وبأقوام ال خالق لوم واى

فولرردع الةركرر  المسررما  . بعررض الةركرراع ببعضرروا  أفكررارولدررد ولرردع ةركرراع فيمررا بعررد مررن خررالل انرردماج 
كمررا ولررد الديررار المسررمى . الةركرري والدوجر  السرريفي اإلخررواننسررب  إلررى أةررد د ادوررا وهري نرروع مررن فكررر ( السرروري )
كرذلك بعرض , مدارس معاصر  وليد  مدارس قديم   و  السيفي وهي فرع من الفكر الدربي والد( السيفي  الجوادي )

الجما اع الصوفي  الةركي  الدي محجع بين الدربي  والدصوف والدوجوراع السياسري  كمرا فري شرمال أفريديرا وغيرر 
 . ذلك

كرذلك بعرض الةركراع الصروفي  نشرأع . الدي ناريوا بالدةييل المروجح ( 4000-5410)وخالل هذه الفدر  
 . كديك الدي نشأع في شب  الدار  الوندي  ووسر روسيا وكذلك شمال أفريديا في هذه الفدر الجوادي  

بالدرأثير فري مسراراع الصرةو   اإلسرالميونوهكذا قام كثير من الد ا  والعيماء والخرباء والكدراب والمفكررون 
جررراب واليةرررى ومظررراهر و اندشررررع ظرررواهر الدررردين والعرررود  لاللدرررحام مرررن اندشرررار الة. بةسرررب نشرررارادوم و رررراهوم

المخديفرررر  وربا رررر  المجررررالع والجراهررررد  اإلسررررالمي االلدررررحام واحدهررررار ةركرررر  الربا رررر  والنشررررر والدجررررار  فرررري الكدررررب 
في  األهيي والمؤسساع والجمعياع  واإلصالحونشرع كثير من المساجد بالد و  وةيداع العيم والذكر  اإلسالمي 

جما رراع وأفررراد معدرررك الةيررا  السياسرري  والفكريرر   اإلسررالميين مخديررف صررنوف البررر والددرروى ودخررل مخديررف أنررواع
وباخدصار فرضرع ظراهر  ..اماع العنيف  ببين اإلسالميين وبعض الةكوماع دكما قامع العديد من الص واألدبي 

 .الصةو  اإلسالمي  نفسوا  يى المجدمعاع اإلسالمي  وصارع معيما بارحا من داريخوم المعاصر
 اتسالميةلتي مرت بها الصحو  الرئيسة ا اال وار: 

لررى اليرروم أربعرر  أررروار رهيسرري  مررن ةيرر  بنيدوررا  اإلسررالمي يمكررن أن نميررح مسررار الصررةو   منررذ انرالقوررا واى
 :الةركي  والمنوجي  وأداهوا وسمادوا العام  في كل مرةي 

 :(مرحلة النشأ  )  (1865-1831) االولمالمرحلة :أوال
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وأهرم مرا يميرح هرذه المرةير  أن السرماع العامر  ليصرةو  كانرع ( التبلاور ماا  بال) ويمكن أن دسميوا مرةير  
ومررا شررابووا فدررد . المسرريمين اإلخرروانمخديررر  مررن ةيرر  الدكرروين المنوجرري والسرريما فرري ديارهررا العررام مثررل ةركرر  

م  , ثماني  المرةي  الع خاللاخديرع فيوا المؤثراع الصوفي  اآلدي  من البني  الكالسيكي  ليمرجعي  الديني  لألم  
ندشررار الررد و  الوهابيرر  فرري امرريالد و  أبرحهرراالدرري كرران  واإلصررالحلمررؤثراع السرريفي  الدرري هبررع مرر  ريرراح الدجديررد ا

مرن  شريءممدحجر  ب. منذ الدرن الثامن  شر وما واكبوا من د ا  لوذه المدرس  في منرارق أخررى. الجحير  العربي 
ممرا , الدري ربعرع يخرهرا ( الددريرك)انير  كررد فعرل  يرى سياسر  المشا ر الدومير  الدري ظوررع أواخرر الدولر  العثم

ةفح الشعوب االخرى السيما العرب وغيرهم  يى العصبي  الدومي  وااللدفاف ةولوا كما ادسمع مردارس الصرةو  
ربعورررا أسررريوب الدربويررر  كمرررا . ومناةيورررا بالدوررراب الشرررعور الرررورني ألن المرةيررر  كانرررع مرةيررر  مواجوررر  اسررردعمار

 ...السيوكي واإلصالح 
الصررةو    رمرروح وجما رراع أكثررركمررا مررارس . وكانررع فدررر  غنيرر  نسررب  بالمؤلفرراع الدأسيسرري  لديررك المرردارس 

 .المداوم  المدني  والعمل السياسي  أو  بر,  الجواد بشكل أو بآخر ضد المسدعمرين  بر الجواد المسيأ
 
 لحركات الصاحو  المنهجي والهيكلي ( لتماي ا التبلور و)  وهي مرحلة( 1881-1865)المرحلة الةانية :ةانيا
: 

بعد  , لالسدعمارالةكوماع الورني  الدي ربعدوا العيماني  والدبعي  ةكم وذلك خالل مرةي  اإلسددالل دةع 
 ةي  هبع رياح الداريب وانرالق سعار الاحو الفكري الذي نشر. ذهاب  كما مر معنا في الفصول السابد  

ياراع الدومي  والورني  والمدارس السياسي  والفكري  ذاع المنشأ الاربي كالديمدراري  المذاهب العيماني  والد
ونظرا لديام ةكوماع  يى مفاهيم دناقض الدين واصرداموا بشكل ... واالشدراكي  والرأسمالي  والشيو ي  وغيرها

دمكن ديك الدياراع و . ربيعي م  مخديف مدارس الصةو  الدي لعبع الدور األساسي في مواجو  االسدعمار
. ديك الصةو  والشعوب الدي جاهدع االسدعمار دةع شعار اإلسالمةركاع العيماني  من قرف ثمر  جوود 

ررةع  يى الصةو  إشكاالع منوجي  نديج  الوض  الجديد ومساهل فدوي  يجب أن دةدد منوا موقفا سياسيا 
وهم وأ وانوم يدديون الذين يأمرون . حل ا  واقعا ويةكمون باير ما أن, فالةكام مسيمون ظاهرا.  ميياشر يا و 

جحاء ما دحال مةدي  والسيما فيسرين أوهناك !. ويوالون الكفار ويعاونونوم  يى المسيمين. بالدسر من الناس 
م مفارقدوا أ, ومسأل  الصدام م  السيراع أم موادندوا... شكيدوا المحمن  وموقف الةكوماع الخياني منوامو 

( الدانوني )و( ! المشرو  )أم الدخول فيوا من بواب  الممارساع  ؟ أم مفاصيدوا ومواجودوا ..مواد دوا
وا من هذه فهذه األةوال فرضع  يى الصةو  أن ددمايح صفوفوا وددبيور بناء  يى موق( !.. الدسدوري )و

... ي  والعددي  المرروة المساهل الفكر من و . المساهل ورريد  دعاميوا م  السيراع المردد  الةاكم  الااشم  
 ةي  اسدمرع الصةو  بالنمو والعراء ولكن من خالل الدمايح, واندسمع بذلك الصةو  إلى أرب  مدارس رهيسي 

 :هذه المدارس هي, في بنيدوا ومناهجوا
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 :سياسية غيرصحو   .5

ال السياسررري  وهررري المررردارس والديررراراع والجما ررراع الدررري رأع السرررالم  لمسرررار الرررد و  وألصرررةابوا فررري ا درررح  
 كل بةسب   واإلصالحوالعمل من خالل الد و  

المشرراكل  إحاءورغررم اخرردالف منظرروراع كررل مدرسرر  مررن هررذه  ررن غيرهررا وربمررا دناقضرروا كييررا إال أنوررا الددررع 
سياسررري  أكثرررر اير المرروةررر   يرررى األمررر   يرررى ندرررر  ا درررحال السياسررر  والبعرررد  رررن معدركورررا ومرررن هرررذه المررردارس ال

صرالح  القر  الفررد الةركاع الصروفي  و  مسراجدها وح امادورا والرذين  رادوا لدبنري مبردأ الدربير  السريوكي  والعبراد  واى
برب  ةدى بي  بأةد أقرابوا الكبرار فري برالد الشرام شري  الرريدر  الدادرير  فري وقدر  فري سروريا ومرا ةولورا أن ييدرن 

أصريي   دعرالى ركعدرين )المصيي قراهال  لوم ينوي فيوا اابدد وم ند االندساب ليرريد  أن يصيوا ركعدين  أدبا  
 (...ا  أكبر ويسدفدأ الصال .. سن  درك السياس 

بفرو ورا ومسراجدها ود ادورا وأدبا ورا الجروالين فري (  جما   الدبيي  والرد و  )ومن هذه المدارس الالسياسي 
ومسراهيوا إلرى مسراجدهم المسؤولون ضبر مسأل   ردم دسررب السياسر   ةي  يدولى الموجوون و... سبيل الد و  
 !!ومؤدمرادوم 

العداهرد  إلصرالحالرذين دفرغروا ( السريفي  العيمير ) واشدرك في ا دحال السياس  المدارس الدي اصريأ  ييوا برر
والسيما في الةردي  و يومر  والعداهرد وفرو ورا وبراقي أبرواب العيروم الشرر ي  بنراء , والجود في نشر العيم الشر ي 

 (.. الدصفي  والدربي )دةع شعار األلبانيا مدرس  الشي  ونشأع منو.  يى ذلك 
أيضا  ( الدربي  العيمي  السيفي ) وهي ( الدربي  ) ومن المدارس الدي يلع ليفكر والبة  والدربي  ما سمي بر

, والدي أخذع بالمنو  الفكري لألسداذ مةمد قرب وكثير من الجوانب الفكري  ألخي  الشويد سيد قرب رةم  ا  
مثرررل , الصرروفي  الدربويرر  الشررب  ةركيرر  مررن ادسرررم بومررن هررذه المرردارس . ارةرر  منوجرر  السياسرري الةركرري جانبرررار

والفررع النظرر هنررا إلرى مررا ذكردر  فرري المددمر  بررأني .... ومرن  يررى شراكيدوا. فري المارررب واإلةسررانجما ر  العردل 
نمررا بصرردد , االيجابيرراع والسرريبياع يم دراسرر  ندديرر  مررن النررواةي المنوجيرر  والبنيويرر  وذكررر دلسررع هنررا بصرردد ددرر واى

 . الدصنيف العام
 :  خالصتهادناقضاع  يى فكر   الددع هذه المدارس  يى ما فيوا من خالفاع وفدد وكما قيع 

فرررإذا صررريأ الفررررد صررريأ المجدمررر  وصررريأ . الفررررد إصرررالحوالنوضررر  باألمررر  يرجررر  إلرررى  األوضررراعأن داييرررر  
ليس لوا من دون و , فييس لوم بوا  الق  مشاكل األم  المةيي  والخارجي   وأما. ةاكموه فكما دكونوا يولى  ييكم 

 !..ا  كاشف 
فورذا يررى ذلرك سريوكيا واآلخرر يرراه  درديا ..وأما الفوارق بين مخديف هذه المدارس فري رريدر  إصرالح الفررد 

يمشراكل الداهمر  ل دولرد ةرال وهكرذا ولرم دسردر  هرذه الدوجوراع أن ددردم دصرورا منرديرا آللير ... فكريا  أو دربويا أو
الجييل مةمد قرب في أةد كدب  في مري   األسداذقصارى ما  بر  ن    بر هذه الدربي  وال مددوا وال مراةيوا و

يدرول بعردما  ررض رريدر  الدربير  ليدا رد  الصريب  قرال ممرا ( ةول دربيق الشريع )الدسعينياع والذي كان بعنوان 
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يأديوررا فرررج ا  ... ذاع يرروم ..   الصرريب  ودصرربأ بندقرر  دسدعصرري  يررى الكسررر و نرردما دمدررد الدا ررد )أذكرر نصرر  
 . ( !!...وددوم دولدوا و ندها يدخل الناس في دين ا  أفواجا 

فدد كانع يخر فداوي  وهو يندد [ دييم والدعييقدوما حلع بصدد الدعريف والمثال وليس ال] األلبانيوأما الشي  
 : جو  الةكوماع بفدوا  الشوير  بالجواد والمجاهدين في موا

 ( !!!!! اإلسالمالخروج  يى الةكام في هذا الحمان هو في ةديدد  خروج  يى ) 
ويبدوا لي أن بررش . واإلصالةي  أيضا في أفاق المايباع  ن الدايير ويليد  الصوفي ددور رروةاع كما  

مسينياع ومري   دد السدينياع سراهم إلرى ةرد دعاميوم م  الصةو  في كاف  البيدان أواخر الخرريد  الةكوماع و 
كبير في صرياغ  مردارس الصرةو  الالسياسري  رغرم أنر  ال يمكرن نفري اإلخرالم وال الةررم  يرى سرالم  الرد و  

 .وا  دعالى أ يم ..لمنو  ان كونوا السبب وراء هذا م األةيانوأبناهوا من وراء هذا المنو  في كثير من 
 

 :صحو  سياسية .4
الةرال  هرؤالء فدرد وّصرف. ذه المدارس من الصةو  في منريدوا  يى النديض دماما مرن سرابددواوقد كانع ه

فدالوا أن مشاكل األم  ذاع األسباب الداخيي  أو الخارجير  هري مشراكل سياسري  وال برد أن . دوصيفا أقرب ليصة 
شرررب السياسرر  مررن , يبةرر  لوررا  ررن ةررل مررن خررالل ممارسرر  السياسرر  كمررا أن مررن الةيررف والايررر العدرردي ةدررى 

وأن الةل ليس في ا دحال السياس  مرن أجرل دفرادي الصردام مر  السريراع ودالفري برشروا . الدين دةع أي د وى
نما يكون ذلرك مرن خرالل اقدةرام ميردان السياسر  مرن خرالل الدنرواع المشررو   والدانونير  الدري دديةورا السريراع  واى

والجمعيرراع السياسرري  وشررب  السياسرري  والنشررار الفكررري  اإلسررالمي كررال بةسرربوا وذلررك  ررن رريررق دشرركيل األةررحاب 
واألدبي والسياسي ودخرول معدررك اإلندخابراع والديمدرارير  إن وجرد أو الدسريل إلرى أجورح  السريراع والمعارضراع 

وقرد ةمرل رايراع هرذه الصرةو  السياسري  أةرحاب اإلخروان المسريمين ومرن . بةسب اإلمكان وةسب أوضاع كل بيرد
وشرودع هرذه . ق  نوم من ةركاع مشابو  سواء دةع نفس المسمى أو دةع المسرمياع المةيير شابووم وما انبث

 مصررر وسرروريا وكرران ةررال وربمررا قبررل ذلررك بدييررل فرري البيرردان سررريع  االسررددالل كمررا ( 5440-5411)المرةيرر  
رب إلررى مريرر  ثررم ددابعررع الدجررا(! اإلسررالمي )دجررارب كثيررر  فرري مجررال الررديمدرارياع فدامررع . الباكسرردان ودركيررا 

   نر  الةدرا إنشراء ا  دالدسعينياع وماحالع ولكنوا دخيع بعد قيام النظام العالمي الجديرد فري ررور جديرد سرندة
 :ومن ديك الدجارب السياسي  هذه

  إلرررى مريررر   5421دجربرر  اإلخررروان المسررريمين واإلسرررالميين فررري اإلندخابررراع البرلمانيرر  فررري سررروريا بعيرررد اإلسرررددالل
 .العسكري  مندصف الخمسينياع ومري  السدينياع االندالباعبدء  ود  الخمسينياع إلى

  5414دجرب  اإلندخاباع والةيا  البرلماني  أواخر أيام الميكي  في مصر قبيل إندالب  بد الناصر . 

خررالل مرةيرر  الررديكدادورياع العسرركري  والةحبيرر   واإلسررالميثررم شررودع الةيررا  السياسرري  فرري معظررم العررالم العربرري 
و قضررى معظررم الررد ا  .ةيرر  كانرع هررذه المرةيرر  مرةيرر  دصرادم بررين الصررةو  والسريراع. سردينياع والسرربعينياعال

 ....ةدى السياسيون منوم قسرا من ةيادوم في السجون ليخرجوا بأفكار ديمدراري  أكثر درورا
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أبرواب السرجون  فشود  ورد أنرور السراداع فري مصرر انفداةرا بعرد أن خيرف  برد الناصرر مرير  السربعينياع وفردأ 
لإلسالميين لمواجور  المرد اليسراري المدنرامي فردخل اإلخروان وبعرض شخصرياع الصرةو  االخررى الةيرا  السياسري  

 ... الةحبي  في مصر

  و ررردد مرررن الجما ررراع اإلسرررالمي  مجررال العمرررل ودررررور هرررذا أواخرررر  لإلخرروانثررم رخرررم الميرررك ةسرررين فررري األردن
 . بل ودخل بعضوم الةكوم  والوحاراع. نيابي  الثمانينياع ليكون مشارك  في الةيا  ال

   وفي ميكياع الخيي  والجحير  العربير  والماررب ةير  شركل اإلسرالميون وبعرض مردارس الصرةو  جرحءا مرن ةاشري
 . السير  الميكي  والسيما في السعودي 

  السياسي  كأةحاب فيوا الةيا اإلسالميونثم ابددأع الكويع دجربدوا البرلماني  كأول دول  في الخيي  يدخل   ... 

 ثم خاض اإلدجاه اإلسالمي في دونس أيضا دجرب  مأساوي  بح ام  الانوشي ... 

  نميرري وصرارع شررر السرير  ثرم قرادع الودةالفع الجبو  اإلسالمي  الدومير  السروداني  بح امر  الدرابري مر  جعفرر
 .اندالبا وةكمع السودان ثم  ادع ليمعارض 

  ن ونظراهوم من ديار الصةو  دجربدوم البرلماني  الةحبي  في اليمنيخوان المسيملإلوكذلك كان . 

   مررا ةصرل فري الجحاهررر بعرد االنفدرراح الرذي أةدثرر  الررهيس الشرراذلي  كران, ولكرن أبررح الدجررارب الديمدرارير  العربيرر
 . وصعود نجم الجبو  اإلسالمي  لإلنداذ ودجربدوا الدي دشكل درسا بال  الدالل 

 دجرب  الجما ر  اإلسرالمي  فري باكسردان  كانع ,  إلسالمي فأبرح الدجارب وأقربوا ليعالم العربيأما  يى الصعيد ا
 . وقع مبكر وما حالع إلى اليوم ذوقد دخيع الدجرب  الديمدراري  الةحبي  من, 

  ولرى سرد  الةكرم األى لرإوكذلك دجرب  ةحب السالم  في دركيا منذ السدينياع والدي أوصيع ح يموا أربكران مرردين
ةير  أةررحع األغيبير  البرلمانير  ودرولى  5441والثاني  وهي األهرم سرن  , كناهب لرهيس الوحراء أواسر السديناع 

 ...بالدجرب  ونعسكريالوفي الةالدين أراح   5441أربكان ريس  الوحراء سن 

يسرريرا مررن وباإلجمررال بديررع معظررم مسرراهماع اإلسررالميين فرري الةيررا  السياسرري  فرري المعارضرر  وشرركيع جررحءا  
 -الجحاهرر -األردن)فري ووصيع في ةاالع نادر  إلى السرير  الدنفيذير  كمرا , قودوا في البرلماناع الدشريعي  

 . بعادها  ن مركح النفوذ والدراراى ولكن دم في كل الةاالع ددييم أظافرها و (  -دركيا

  مرن  سريفي  والدبيير  والرد و  وغيررهمالصروفي  والسياسري  مرن ايرر وم  بداي  الدسعينياع لةق كثير من المدارس ال
 اإلسررالمي ودسررييع الديمدراريرر  لمعظررم مكونرراع الصررةو  . سرربدوم مررن اإلخرروان ونظررراهوم فرري الممارسرر  البرلمانيرر  

 .   ددريبا كما سنرى وسنأدي  يى شيء من الدعييق ةول هذه الدجرب  في الفدر  الدالي  إنشاء ا 

 :صحو  جهادية .1

والرررروالء لمررررن واّلهررررم مررررن الدرررروى , إلسررررددالل  يررررى قا ررررد  الةكررررم بايررررر مررررا أنررررحل ا  بعيررررد قيررررام ةكومرررراع ا 
مارسرع معظرم الةكومراع سياسر  الربرش و . اصرردمع مخديرف شرراهأ الصرةو  بورم,االسدعماري  الشرقي  والاربي 

 واالقدصادي   وبدأع ددفا ل ديك األةوال ودعحح نداهجوا  يى كاف  صعد الةيا  السياسي. والددل والسجن والدنكيل
 .وبدأع ددكون بذور الثور   يى ذلك الواق  وددكون دوا ي الجواد في فكر الصةو  اإلسالمي  واالجدما ي 
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أولوا ةكم : لدد دوصل نفر من المفكرين والد ا  األواهل مري  السدينياع إلى أن مشاكل األم  قاهم  درول 
وهررذه مشرراكل .... و. و. و. اإلةرردالل وسرررق  الثرررواع و م وولرريس أقيوررا العرردوان والظيرر... الكفررر ووالء األ ررداء 

يةررس العردو بداهوررا  برر نوابرر  بدرو  السرالح والةديررد والنرار وسالسررل السرجون وسريار الجالديررن ودوصريوا إلررى أن 
مددضررى ديررن ا  فرري مثررل هررذه األةرروال هررو أن يكررون الجورراد فرررض  ررين إلقامرر  ةكررم ا  فرري الرربالد أوال وكررذلك 

فبرردأع ددكررون برروادر الفكررر الجوررادي ةيرر  ررررح فكررر .... واألمرروال واأل ررراض األنفررس ن ديررن الرردين ودفا ررا  رر
 ... البراء والدمايح والمفاصي  الةاكمي  والوالء و

 األ يرررىوكررران لألسرررداذ أبررري . سررريد قررررب رةمررر  ا  األسرررداذ المعيرررم وكررران راهرررد هرررذه الصرررةو  برررال منررراحع  
وددالررع المسرراهماع ودكونررع الدا ررد  األولررى ليفكررر , سرردان مسرراهم  فررذ  كررذلكفرري باك -رةمرر  ا   – المررودودي

... الجورادي الةركري الررذي مرا لبر  أن اندشررر وبردأع ددكرون نويادرر  فري مصرر ثررم الشرام ثرم شررمال أفريديرا وغيرهررا 
 .وددابعع الدجارب كما سيأدي شيء من الدفصيل في الفصيين الداليين إنشاء ا 

 
 :صحو  شاذ  منحرفة .2

نديج  صداماع مخديف مردارس الصرةو  السرابد  مر  رواغيرع العررب والعجرم مرن ةكرام برالد المسريمين ولرد 
كمررا أسررمد   التكفياار والهجاار أو . التكفياارفرري ديررك الظررروف المأسرروي  ديررار منةرررف شرراذ دمثررل فيمررا  رررف بديررار 

الدري ولرد بورا  ع معريادوا الفدر وقد ولد ابدداء في مصر ولكن وجدع ل  بذور في كل بيه  شابو. اإل الموساهل 
 .هناك

أنحل ا  إلى والء الكافرين  الكفر والرد  من الةكم والدشري  باير ما ألوانفدد جاهر معظم الةكام بمخديف  
وأقامع .. وانا وأجوح  اسدخباراع وأمن وبرش  وادخذ هؤالء الةكام لوم شرر  وأ. إلى غير ذلك من دبعاع ذلك 

كمررا أقررام كررل ةرراكم إلررى جانبرر   كرراحا مررن الكورران . قا رراع الدعررذيب بررال ةسرريب وال رقيرربالسررجون و الةكومرراع 
 ويسررب   ييرر  مررا لررولي األمررر, والسررةر  يشررود  ييرر  بمرادررب اإلسررالم واإليمرران واإلةسرران و يررى نظامرر  بالشررر ي 

نر  والديعرثم فري فيما جنةع كثيرر مرن رمروح الصرةو  السياسري  وغيرر السياسري  إلرى المداه... الشر ي من الةدوق
بل ودجرأع  يى دخرول هياكرل السرير  وأجوحدورا وادسرمع الصرةو  برالعجح  رن مواجور  ذلرك الواقر  . قول الةق 

كران فري شرباب , وبربيع  الةال... وفي ذاع الوقع انامس معظم شعوب األم  في ةيا  اسدوالكي  الهي   ابث 
دين ا  بددر ما دوفر ل  من نصيب من الجول في  يوم الصةو  من يدمد  بالةماس المددد والاير  الشديد   يى 

 ... ومثل ذلك من قي  الخبر  في فد  الواق  ومعرياد . الدين وقوا ده وضوابر  
وسجان يندوك األ راض ويسرفك الردماء ويسرب ا  ورسرول  ودينر  برال ةيراء , فنظر واةدهم إلى ةاكم كافر 

إلى الشباب  ثم نظر. صةيأأن  اسدنداج وال شك .. كفر  أن هؤالء في ال شك  أنى الشباب المعذب وال وجل فرأ
فدالوا ال شك في كفر هؤالء الرذين كدمروا مرا ,  يماء منافدين يعيمون كل هذا ويشودون  يي  بالشر ي  ويسوغون  

هرذا الكفرر  فسرألوهم  رن, ..ثم نظروا إلى قياداع صةو   راجح  مداهنر  منكفهر  .. أنحل ا  واشدروا ب  ثمنا قييال 
 , ولكرنوم لرم يدجررؤوا, الفسوق والظيرم بو ةكم أصةاب  فشود الد ا  وقاد  الصةو   يى هذا الضالل .. وأةكام 

. مجررد الظيرم والفسرقبفةكمروا  يرى هرذه األنظمر  وأجوحدورا باإلسرالم و ... أو لم يدوصيوا إلى الةكم  يير  برالكفر 
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( مرن لرم يكفرر كرافرا فدرد كفرر)فرأ ميوا الدا رد  المعروفر    الشرباب فونا ةصيع الصدم  الفكرير  فري رؤوس بعرض
فررري كفرررر المجمررر   يرررى كفرررره برررال دأويرررل واسررردنداج كررراليوود هررري جررراهيين أن هرررذه الدا رررد  ,  يررى كرررل المسررردوياع 
فكل مرن لرم يكفرر . وددابعع السيسي  المنكود   ى من لم يكفر أولهك الةكامفأسدروها  ي, .. والنصارى والمجوس

 .. فدد كفر  من كفروه
وبسربب الجورل ولرنفس األسرباب . ولرد فكرر الدكفيرر.. الةماس والدشن  وظروف السجون بسبب ولدي  العيم و 

وانبثق مرن هنرا مردارس وجما راع مخديفر  فري أصرول .. السالف  اخديفوا  يى ةدود الدكفير فكفروا بعضوم بعضا 
 ...الدكفير ودوسعوم في 

. مررن الرذاهررل والفسرراد  النرراس ء إلررى المجدمعرراع ومررا يدمرررغ فيرر  أكثرررو يررى هررامش هررذه األفكررار نظررر هررؤال 
هررذه المجدمعرراع ألنوررا دمررال  ةكاموررا أو لررم دعبررأ برردعيم بعضرروم ثررم كفررر .. فولرردع فكررر  جاهييرر  هررذه المجدمعرراع 

 نورررا ليعررريش فررري  االبدعرررادوررةرررع فكرررر  , و ررردم سرررعيوا لفورررم دينورررا فررري نرررواقض اإليمررران بجوالدوررراوددررر  , دينوررا 
وامدحجرع ... مجمعاع معحول  يدوم أصةابوا  يى دربي  أنفسوم وأوالدهم  يى الدين والفضيي  فولدع فكر  الوجر 

الصررةو  مررن ثررم  ,ا والجوررل والةيررف الرذي وقرر   يرريوم مررن السريراع و يماهورر  فري كثيررر مررن األةيرران نديجر  العحلرر
وا دبررر بعررض هررذه .. فيوررا  فاالنةرررايفرع حوايررا واخد.. فدفاقمررع الظرراهر  ...النرراس والمجدمرر  مررن ثررم .. وقياددورا 

ودرردد الربعض نديجر  بعرض العيرم  نردهم أو بعرض ... وكفرروا مرن وراهورم ( جما ر  المسريمين)الجما اع أنفسوم 
 .  رن الربعض األةكرامالجورل لدخفيرف هرذه  أ رذارالخوف من إررالق ةكرم الدكفيرر دور را فبردؤوا فري البةر  فري 

ودوقفوا , صوم العيماء األواهل بالعذر بالجول وةدوده وشرور  فأريدوا األةكام ةينافي دفسير ن اآلراءواخديفع 
درروفر أسررباب  وشررودع فدررر  السرربعينياع والثمانينيرراع(.. نالدبرريُّ  الدوقررف و)ليدبررين ةينررا فولرردع مررا يسررمى جما رراع 

ووفرررع فرصرر  ذهبيرر  ليعرردو . ويذع نفسرروا , النمررو لوررذه الديرراراع الشرراذ  الدرري يذع اإلسررالم والمسرريمين والصررةو  
ةير  نسربع الةكومر  إلرى كرل مرن يريردون دردميره دومر  , اإلسالمي  كيورا  لنسف شعبي  الديار الجوادي والصةو 

 . فاسدهم اإلندماء إلى هذا الديار الممدوع والمعحول من قبل  وام المسيمين صالةوم و
 .. بما ييي عادل  دوليدهخالص  قص  الدكفير في أوسار الصةو  ةي  يمكن ايجاح م ه وهذ

+ لامة يغلب لليهم الفساد + صحو  لاج   + لالم منافق للسل ان + جالد سفاو مجرم + حاكم كافر ظالم 
 .التكفير ميالد تيار=    شباب متحمس جاهل مظلوم  

 
مرا   األقردمينيبةثون في كدب  ريب بعض أقراب هذا الديار بعض العيم و ادوا.. وكدأب الشيران داهما 

وغيررب  يررى أدبا رر  .. ونشررراد  الضررال    فدورراؤه المنةرفررون يررد م أصررولوم وأفكررارهم فصررار لوررذا الديررار أمررراؤه و
ثرم دمراء ,  األبريراءواسددرجع أجوح  االسدخباراع بعضوم ةي  وجدوا ليولروغ فري دمراء .  األةوالالعنف في كل 

ةي   اإلسالمرهم وددمير الجواد والصةو  ومسددبل لددمي إلي ودماء من أرادع االسدخباراع اسدجرارهم , بعضوم 
 .كما سيأدي شيء من الدفصيل في الفصيين الدادمين إنشاء ا  , أرادع

ومررر  الدواصرررل الرررذي احداد فررري هرررذه الفدرررر   برررر كرررل وسررراهل . هرررذه األربعررر وهكرررذا دبيرررورع مررردارس الصرررةو  
داللوا واندشرار الصرةو  فيورا كمرا اندشررع فري اسرد أسربدي االدصال اندشرع هذه المردارس فري برالد العررب بةسرب 
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ونديجرر  ةركرر  الوجررر  الكثيفرر  الدرري دفعررع ...  دركيررا وباكسرردان وأرررراف أفريديررا مثررل المةررير العربرري بررض بررالد 
هاجر نديج  ... بماليين الشباب المسيم من الرالب والعمال إلى الموجر في أوربا وأمريكا وأسدراليا وكندا وسواها

مررن مخديررف مدارسرروا إلررى بررالد الارررب  اإلسررالمي رداع كثيررر مررن كرروادر وقيرراداع ود ررا  الصررةو  الدمرر  والمرررا
برالخروج إلرى  األهيير كمرا قامرع كثيرر مرن الجما راع والمؤسسراع . والمسراجد  اإلسالمي وأقاموا المراكح . وسواها

نمررا بدصررد نشررر الررد و   إكررراههنرراك بررال  هررذه فرري أوسررار الموجررر   األربعررفاندشرررع مرردارس الصررةو   واإلسررالمواى
ساهمع مراكح الصةو  في الارب فري إ راد  دصردير .. االدصال والنشر  إمكانياعونديج  الةري  المدوفر  ودوفر 
فري  اإلسرالمي وصرار لورا صرةفوا ومجالدورا ووسراهل ادصراالدوا وصرارع الصرةو  . ما درور من فكرها ودجاربوا

 وأوسرراركمررا صررار الارررب . صررعد  ه وحاده  ررراء  يررى كافرر  األالموجررر جررحءا مومررا سرراهم فرري دفرر  مسررارها وأثرررا
 .اإلسالميالجالياع مسرةا لدواجد كاف  مدارس الصةو  المدواجد  في العالم 

 
 : مرحلة اال مات(: 2111-1881: )المرحلة الةالةة:ةالةا 

فري  األهمير ا برال   دردا مفصريي, مرن الدررن العشررين بعرد انررالق النظرام العرالمي الجديرد  األخيرركان العدرد 
ومواجودنرا مر  رواغيرع . وما ينضوي في كل مدرس  من مناةي األربع بكاف  مدارسوا  اإلسالمي داري  الصةو  

شرود مرير  هررذا العدرد انررالق النظررام العرالمي الجديررد  برالد العررب والمسرريمين وكمرا أشررنا فرري الفصرل السرابق فدررد
صرررما اسررردراديجيا وةضررراريا و درررديا برررل و سررركريا فررري مواجوررر  خاصررر  خ اإلسرررالمي واخديررراره لإلسرررالم والصرررةو  

 .الةضار  الاربي  بعد أن يل قيادها ألمريكا وأدبا وا من دول أوربا النادو
ويمكن اختصار سياساة الغارب فاي مواجهاة الصاحو  بنياباة الحكاام وأجها تهم المختلفاة خاالل هاذا العقاد 

ب ذلك بخالصة مسار كل مدرسة مان المادارس االربعاة ساالفة نذكرها ةم نتب  حيس سبالنقا  المختصر  التالية 
فقااد اتساامت مواجهااة الحكااام  . يااة والتكفير . الجهاديااة  و. والسياسااية . الالسياسااية : الااذكر وهااي الماادارس

 :والغرب للصحو  بما يلي
 .المعددل منوا بةسب مواحينوم اإلدجاهضرب اإلدجاه الجوادي من الصةو   .5
بةسرررب مفوررروموم بدوسررري  بررراب المشرررارك  الديمدراريررر  لإلسرررالميين لدررردخل ( المعددلررر ) دوسررري  قا رررد  األصرررولي  .4

 . مؤسساع السير  من أجل دةديق الودف ينف الذكر في البند السابق
ادبراع سياسر  إ المير  لخيرر  و.  يرى البرروح واسدنسراخ برذور دكفيرير  بر اير  اإلسردخباراع مسا د  ديار الدكفيرر .1

 (5441-5441)وهرذا مرا ربرق فري الجحاهرر. بينومرا واإليدراعل  حل الجواديين  ن األمر  الدكفير بالجواد من أج
 ..ونجأ

مررن ,  واالنةررالل بررر وسرراهل اإل ررالم فرري هجمرر  ليداريررب ( األمريكيرر اإلسررالميين  يررى الرريدرر  )إرررالق ةميرر   .2
 .المداوم  أجل دفكيك الجذور األصولي  لإلسالم الدي دضمن دوليد بذور

 .كافة  اإلرهاب األمني  ضد الديار الجواديإنرالق ةمي  م .1

إنرررالق ةميرر  مكافةرر  اإلرهرراب اإل الميرر  السياسرري  ضررد الديررار الجوررادي باسرردخدام المؤسسرر  الدينيرر  الرسررمي   .1
 .المعددل اإلسالمكجبو  أولي  دد موا قرا اع 
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ربعر  خرالل العدرد ولندف م  أثر هذ السياساع في المواجو   يى مسار كرل مدرسر  مرن مردارس الصرةو  األ

 .األخير من الدرن العشرين
 :(2111-1881: )الصحو  الالسياسية: أوال 

لعرررل أبررررح مرررا يميرررح مرررا ةرررل بمررردارس هرررذه الصرررةو  مرررن أمثرررال بعرررض مررردارس الصررروفي  والسررريفي  والرررد و   
 :اثنانوأصةاب المذهب اإلصالةي خالل هذا العدد هو أمران 

وا م  الوقع ودخولوا ميدان العمل الةحبي والبرلماني  بر أبرواب دسيس كثير من رموحها وجما اد :اأولهم 
الديمدراريررر  الدررري فدةدورررا الةكومررراع  يرررى مصررررا يوا لدةديرررق الوررردف المبيرررع بدمحيرررق الصرررةو  وجعرررل مدارسررروا 
الثالث  ددف في ةصار ومواجور  الديرار الجورادي فدرد دخرل كثيرر مرن الشخصرياع مرن الصروفي  والدبيير  والسريفي  

إن بصررور  مسرردديين أو بصررور  دجمعرراع وكدررل برلمانيرر  فرري مخديررف الرردول  االندخررابيلديمدراريرر  والعمررل مجررال ا
 . العربي  واإلسالمي  الدي فدةع المجال

إةيررراء  ديرررد  اإلرجرررراء ببعرررد وهويررر  سياسرررر  معاصرررر  برررين مخديرررف مرررردارس هرررذه الصرررةو   يررررى  :ةانيهماااا 
يمانرر  . السرريفي     مررن أقصررى الصرروفي  إلررى أقصررىيرردناقضررادوا العدد , بةيرر  أ يررد الدركيررح  يررى إسررالم الةرراكم واى

 . والفصل بين هويد  هذه ورريد  ةكم  وسياساد  وممارساد  العام  والخاص 
وكرران الورردف فيمررا يبرردو هررو رفرر  الةرررج الشررر ي  ررن المشررارك  فرري مؤسسرراع الةكومرر  الدشررريعي  والدنفيذيرر  

  .وا يي والدضاهي  الذي يسبب  إرالق ةكم الكفر
وبردأع ددرداخل  مييرا فري رروةادورا السياسري  . وبوذا بدأع قا د  هرذه المردارس بصرفدوا الالسياسري  دضرمر

وقررد شركيع هررذه الكدررل منافسررا . وبالدرالي الشررر ي  مرر  المدرسر  األخرررى الدرري سربددوا بوررذه الممارسرراع بعرد   دررود 
, مسررريمين وأشرررباهوم فررري بعرررض البيررردان ةديديرررا ضرررمن صرررف الصرررةو  اإلسرررالمي  ليمدرسررر  السياسررري  لإلخررروان ال

وقررد ةصرريع فرري ةرراالع أخرررى !!!!. خصوصررا  نرردما دخررل بعضرروم فرري دةالفرراع اندخابيرر  مرر  ديرراراع  يمانيرر  
كبيررر  وجبورراع  مررل مواجورر  ليديررار السياسرري  إسررالمي دةالفرراع  ديررد  بررين المدرسرردين اإلسررالميدين لدشرركيل كدررل 

 .الةاكم أو العيماني المعارض
 (:2111-1881)لسياسية الصحو  ا .1

ةررد  المواجورراع الصرردامي  بررين مخديررف مرردارس الصررةو  والةكومرراع  احديرراد( 5440-5410)شررودع فدررر  
سررواء فرري صرردام الجورراديين مرر  الةكومرراع  سرركريا كمررا ةصررل فرري سرروريا . العربيرر  واإلسررالمي  وأجوحدوررا األمنيرر 

ياسريين مرن الرد ا  وبعرض رمروح العيمراء والخربراء أو في مصرادماع الس. ولبنان ومصر وليبيا والجحاهر وسواها 
وأسفرع هرذه المواجوراع  رن امدرداد شرعبي  الصرةو  اإلسرالمي   مومرا واندشرار الفكرر الجورادي ... م  الةكوماع

ها الاربيون ومن يديرون ةاضر ومسددبل ديرك و وكما قيع فدد رأع الةكوماع ومسدشار . وقا دد  الشعبي  خاص 
ددج  نةو الخرور  فكان المكر الذي دفددع  ن   درولوم بعرد مرةير  مير  السرجون والمدرابر  أن األمور , األنظم 

دخول لعبر  الديمدرارير  لرفأفسرأ الةكرام المجرال لإلسرالميين . السياسري معورم  االنفدراح الجما ي  باإلسالميين هو
وشرود . أو بصرف  مسردديين ...أو دةرع الفدراع أةرحاب  يمانير  مرخصر ,  إسرالميينإمرا بصرف  , والمشارك  فيورا 
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دةرروال مومررا فرري ممارسرراع ومنرراه  اإلخرروان المسرريمين والمرردارس المدفر رر   نوررا مررن ( 4000-5440)هررذا العدررد 
خررب ةماسري  دشرج   ألديرع وكدبع مداالع و. فألفع كدب وأبةا  كثير  . أجل دبرير ديك الممارساع السياسي 

 وشرارك اإلخروان... و   والفرص  المداة  إلى يخرر ديرك المبررراع من الدنواع المشر  واالسدفاد  يى هذا اإلدجاه 
. وفرو وم وبعض الكدل اإلسالمي  األخرى في اإلندخاباع البيدي  في معظم البالد العربي  واإلسالمي   المسيمون 

دعردد  ودخيروا بصرفاع م. .. كما شاركوا في اإلندخاباع البرلماني  كما ةصل في األردن ومصر ولبنران والكويرع 
وانريدرررع الدجربررر  البرلمانيررر  فررري درررونس والماررررب وكرررذلك . مؤسسررراع شرررب  ةكوميررر  فررري السرررعودي  ودول الخيررري  

مثل ذلك في معظم بالد العالم اإلسالمي والسيما أشرور ةصل و . المنصرم العدد  ذلك يخرفي موريدانيا والجحاهر 
 ...ديك الدجارب في باكسدان ودركيا

ةي  ةجموا وداللدوا السياسي  مرا جررى فري درونس و الباكسردان وأخيررا الجحاهرر  أهم ديك الدجارب منوكان 
والعرود  , ةي  اقدنعع السيراع في نواي  هذا العدد ونواي  الدرن العشرين بضررور  إقفرال هرذا البراب ... ثم دركيا

مرن مراةرل ( رابعرا)ر  ليمواجو  م  كاف  مدارس الصةو   يى الرريدر  اإلسدهصرالي  كمرا سرنرى إنشراء ا  فري الفدر
 اد  اتسالميةولكن الجدير بالذكر هنا أن نقول أن مناهج اتخوان المسلمين وفرولهم من الحركات . الصرةو  

 شهدت انقالبا للم كةير من أساسيات المنهج الذي بنم للم أفكار مةسسة االوائل كحسان البناا ولباد القاادر
ت  اوية اتنحراا المنهجي انفراجا بسبب التسكب للم أباواب لود  وخاصة سيد   ب رحمهم اهلل تعالم وا داد

السال ين وتسلم المناصب في مةسساتهم العلمانية القائمة للام أصاول الارد  والتشاريب مان دون اهلل والاوالء 
 .. االمةللكفر  وألداء هذه 

 .إنشاء ا في الفصل الثامن الديمدراري    م  مسألأثر دفصيال وسنأدي  يى وقف  
 

 : (2111 -1881) الصحو  الجهادية .2
قرررد خاضرررع  -فررري الفصرررل الدرررادم بشررريء مرررن الدفصررريل إنشررراء ا   كمرررا سرررنرى –كانرررع الصرررةو  الجواديررر  

, مواجواع ةديدي  وواسع  م  بعرض الةكومراع خرالل السربعينياع والثمانينيراع ةير  دكبردع فيورا ضرةايا كثيرر  
وكانررع البوابرر  األفاانيرر  ... ع أمنيرر  ذاع ررراب  اسرردخبارادي ودخيررع فرري مررراردا,وادسررعع فيوررا قا ررددوا الشررعبي  
قررد أغرررع معظررم  ,خصوصررا الجواديرر  أمررام الصررةو  اإلسررالمي   مومررا و( 5492)الدرري فدةررع ليجورراد منررذ سررن  

 األمنير وقرد أسرفرع العاصرف  ( 5444-5492)قيادادوا ليذهاب إلى أفاانسدان ةي  خاضع دجربر  فريرد  خرالل 
يكا ونفذدوا باكسدان ودابعدوا الدول العربي  واألوربي  بعيد سدور اإلدةاد السوفييدي واندواء ةاجر  الدي نظمدوا أمر 

المريروبين أمنيرا فري بالدهرم  معظرم كروادر الجوراديين و  رن اندشرارأمريكا ليظوير اإلسالمي فري مواجور  الرروس 
ي أوربا الاربي  ومرا شرابووا مثرل كنردا نديج  مصادمادوم م  ةكومادوم في مجاالع اليجوء السياسي الدي فدةع ف

أو في بيدان  ربي  أخرى ال درالوم فيوا أيدي ةكومادوم لعدم قيام  القاع دعاون أمني ينذاك ..ها واسدراليا وغير 
وضرعع خرر  (  اصرف  الصرةراء)ولكن اإلداراع األمريكي  المدوالي  بعد ةرب الخيي  الثانير  ... بين ديك البيدان
 االبررنوالدرري أوصرريوا برروش  اإلرهرراب  الديررار الجوررادي اصررريأ  ييوررا بالمواجورر  الدوليرر  لمكافةرر  مدكاميرر  لمواجورر

 ...كما سنرى إنشاء ا  4005لدكون ةربا  المي  ةديدي  فيما بعد سبدمبر
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 :ويمكن اخدصار برنام  مكافة  اإلرهاب العالمي خالل هذا العدد بالندار الدالي 
 

 2111:-1881المية لمكافحة االرهاب الخ و  العريضة للبرامج الع 
 .تجفيا المنابب المالية  - 1 .5

 .استهداا القيادات والكوادر الجهادية بالقتل واالسر  - 2 .4

 .بين الدول المختلفة( الجهاديين)اتفا يات التسليم وتبادل المجرمين اترهابيين   - 3 .1

 .والمالج  اآلمنة أمام الجهاديين المالذات  إلغاء  - 4 .2

 .إلم الدولي ات ليميمن  االمنيقل مجاالت التعاون ن  - 5 .1

 .اترهابالتوسب في تشريعات مكافحة   - 6 .1

 .الحرب اتلالمية من أجل تشويه المجاهدين ل لهم   - 5
 

وهكررذا أسررفرع هررذه الةميرر  العالميرر  لمكافةرر  اإلرهرراب بديرراد  أمريكررا  ررن دةويررل قيرراداع وكرروادر و ناصررر 
غررالقوالخرررف واألسررر  االغديرراالع ناصررر دعرريش هرراجس المرررارداع والةركرراع الجواديرر  إلررى   ... المررالذاع واى

ومااربوررا  األرضدررر  أرحاقوررم وقرروع أسرررهم وأرفررالوم الدرري جابررع معوررم مشررارق بع خرررر دجفيررف المنرراب  يررودكف
 .الارباء الفرارين بدينوم  مشدد  دكدوي بنيران هذا األخدود المعاصر ليمؤمنين

  
 :يمكن دسميدوا جديد  في هذه األثناء  م  وهي ظوور مدرس  جوادي  وهناك مالةظ  مو

 ظاهر  الجهاد الفردي: 

فدرد بردر مرن بعضروم برين .األمر الضراغر   يرى ضرمير أصرةاب الضرماهر مرن شرباب هرذه  األجواءبسبب ف
بردأع منرذ ,  وهرذه الظراهر  قديمر, الةين والةين ممارساع جوادي  هنا وهناك من قبرل أفرراد ال يندمرون ألي دنظريم

الرذي ( سرييمان الةيبري)مرن قبيرل مرا أقردم  يير  الشرويد  ,قدوم الةمالع الصييبي  الثاني  مري  الدرن الثرامن  شرر
هاجر من ةيب في شمال الشام إلى الداهر  مررورا ببيرع المدردس ةير  الددرى بعرض العيمراء ودةصرل  يرى فدروى 

فدديرر  , سرردخيف  نررابييون  نرردما  رراد إلررى فرنسررااوالررذي  ,قاهررد الةميرر  الفرنسرري   يررى مصررر( كييبررر)بددررل الجنرررال 
مرير  أسرباب جرالء الةمير  الفرنسري   رن مصرر ثرم أ ردم رةمر  ا  وأ ردم معر  الةادث  سييمان رةم  ا  وكانع 

 . ودكررع هذه الظاهر  بةسب الظروف. العالم الذي أفداه
,   الثالثر  وقيرام النظرام العرالمي الجديردوبعرد انررالق الةمرالع الصرييبي( 4000-5440)ولكن خرالل العدرد 

بدأع هذه الممارساع ددكاثر ودشكل ظاهر  ومدرس  جوادي  دسدأهل الوقوف معورا ودراسردوا ودنميدورا كمرا سريأدي 
فدد دعرض بعض العسكريين والمدنيين ومخديرف أشركال وجرود الصرييبيين لعمييراع جوادير  فردير  . معنا إنشاء ا 

رباكرا ليعردو وبشررع بنمرو برذور مداومر  لرو قردر لورا أن دنضر  فرإني أ ددرد أنورا دشركل أهرم راهع  ومجدي  شركيع إ
 .مردكحاع المواجو  الدادم  بإذن ا 
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 (:2111-1881)التكفير الصحو  الشاذ  وتيار .3

 :أن نفوم المعادل  المكون  ل  والدي اخدصرناها بأنوا من الموم جدا لفوم ظاهر  الدكفير
+ لامة يغلب لليهم الفساد + صحو  لاج   + لالم منافق للسل ان + جالد سفاو مجرم + حاكم كافر ظالم 

 .ميالد تيار التكفير=   شاب متحمس جاهل      
 

لرى اليروم أنورا كانرع مةردود  معحولر  لرم  وخالص  ما ةصرل لورذه الظراهر  منرذ ميالدهرا مرير  السربعينياع واى
ففري ةرين لرم يدرف .  وال فري أوسرار  امر  المسريمين, اإلسرالمي   ال فري أوسرار الصرةو  , ديق شعبي  وال اندشرار

 سياسرري  وايررر وجما رراع الصررةو  فرري المنرراةي الثالثرر   السياسرري  وال أ ضرراءالدواصررل والعالقرراع بررين مخديررف 
ةيرر  قررام الدواصررل الفكررري والعالقرراع الشخصرري  بررل والدعرراون فرري مخديررف , الجواديرر  رغررم اخدالفوررا وخالفادوررا 

أجمعرع الصرةو  اإلسرالمي  بكاميورا  يرى نبرذ ظراهر  الدكفيرر وفكرر أصرةاب  ممرا سرا د , ا ادفرق  يير مسردوياع مر
 ..  يى ضموره وانكماش 

 باإلضراف , مرن الجورل والدشرن  والعنرف والالمعدولير   وليربيع  بالا  السوء الدي ربعع فكره وسيوك أفرراده 
إال  يررى , يكسررب أرضرري  داخررل الصررةو  وال خارجوررا لررم يسرردر  هررذا الديررار أن,  ررن األسررس الشررر ي  لالنةررراف

ولكررن يجرردر . وددررولى دصرفي  بعضرروا الربعض  وجوالدورراشركل جيرروب منكمشر  معحولرر  هنررا وهنراك دجدررر أةدادهرا 
 :لفع النظر  دةع  نوان هذه الظاهر  إلى مالةظاع موم  

  لمسيمين و يماءهم وقاد  صةودوم هي أن  رغم أن جما اع ديار الدكفير قد كفرع جماهير ا:  االولمالمالحظة
.... الةكام ولم يكفروا من لم يكفر هؤالء  ولم يكفروا من لم يكفر, ود ادوم ألنوم لم يكفروا الةكام وحبانيدوم

إال أن الاريب في األمر أنوم لم يدبنوا فكر  جواد الةاكم . وهكذا وهي سيسيدوم النكد  وأساس انرالق فكردوم
. ولم يعرف لجما اع الدكفير أنوم قاديوا الةكام إال في الدييل من الدجارب! ناس  يى كفرهالكافر الذي فاصيوا ال

في . ناهيك  ن أنوم لم يد وا إلى جواد الكفار األصييين من اليوود والنصارى الذين ةيوا في  در دار المسيمين
ريف النظر إلي   من أن من وهذا ما لفع األثر الش. ةين أنوم ديوثع أيديوم بددل األبرياء من المسيمين

 : خصاهم هذه الشراذم أنوم 

 (.يدلون أهل االوةان ويقتلون أهل القرآن )
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 هي أن الةكوماع الراغودي  ومن وراءها من أ داء اإلسالم أدركوا أهمي  هذا الديار الشاذ  : المالحظة الةانية

 : وذلك لمفارق  بسير  وهي. في مةارب  الجواد ووقف صةود 
ودجنيردها لمةاربر  األ رداء الخرارجيين مرن الكفرار مثرل اليورود والصرييبيين  األمر واديين يريدون دعبهر  أن الج

فري ةرين . ولمواجو  الرواغيع من الةكام الذين دولوا دةديق أهدافوم ومةارب  أمدوم , والوثنيين الواجمين  يينا 
 ! ن معوم بعد أن سيخوهم  ن دينومفكيف يجاهدو ! ينريدون من مبدأ دكفير  موم األم  نالدكفيرييأن 

الموررم الثرراني الررذي أدركرر  أولهررك الخبثرراء مررن الةكررام وأ رروانوم وأجوررح  اسرردخبارادوم ومراكررح دراسررادوم  واألمررر
دومررر  الدكفيرررر بالجوررراديين برررد وى أنورررم خررروارج يكفررررون الةكرررام  إلصررراقالمدفرغررر  لةررررب اإلسرررالم والمسررريمين أن 

ألن الجوررراديين كمرررا هرررو معرررروف ال يسرررةبون ( وهرررو ح رررم باررررل) ررروام النررراس ويكفررررون .. وأ ررروانوم و يمررراءهم 
 المعروفرر ولوررم فدووررم المنضرربر المعدمررد  يررى  داهررد أهررل السررن  والجما رر  . سالسررل الدكفيررر هكررذا خرربر  شررواء

الةكومرراع هررذه الدومرر  بالجورراديين هررو مررن أهررم  فإلصرراق... أكبررر دليررل  يررى ذلررك اإل الميرر وكدابررادوم ومنررابرهم 
ولذلك  ميع  يى هدم الجدار الواضأ الفاصرل برين هرذين االدجراهين المدناقضرين . السبل لفصيوا  ن جماهيرها
 (.ظاهر  الدكفير)و( ديار الجواد)في المنو  واألهداف وأ ني 

 اب أن أجوح  اإلسدخباراع المعادي  لوذه األم  والعامي  ليرل نورار  يرى ابدكرار أسرب. المالحظة الةالةة والهامة جدا
لمرا رأع فاهررد  أفعرال الدكفيرر المشررين  والسريما بعررد جرريمدوم الشرنعاء فرري ةرق الجورراد . مواجور  صرةودوا الجواديرر 

كمررا سررأبين فرري الفصررل السررادس فرري نبررذه  ررن دجربرر   لالسرردخباراعواألمرر  فرري الجحاهررر الدرري كانررع ةدررل دجررارب 
هرررم دومررردوم  األمررر الجوررراديين لفصررريوم  رررن  رأع أن مرررن أنجرررأ الوسررراهل لمواجوررر  الجوررراد و. الجحاهرررر إنشررراء ا 

ولمرا درسرع أجورح  . وهرذا مرا ربدروه فري الجحاهرر. بالدكفير فيكررهوم النراس فينعحلرون  رنوم فيسرول الدضراء  يريوم 
إليورا فري مريالد الدكفيرر الرذي يولرد ربيعيرا فري  أشررعاكدشفع المعادل  الدي ( الدكفيري )اإلسدخباراع هذه الظاهر  

فعمدوا إلى دوليد دياراع ليدكفيرر باالسدنسراخ االصررنا ي فري األوسرار الدري يدوقر  أن . شرع إليوااألجواء الدي أ
أو النظررام الررراغودي ومررن األمثيرر   يررى ذلررك مررا  االسرردعماريالجورراد سرريولد فيوررا بربيعرر  الةررال نديجرر  الةضررور 

فدرد  مردع اإلسردخباراع . مداومر ووالد  بذور الجوراد وال. جرى في السعودي  منذ ةرب  اصف  الصةراء الكويدي 
مررن وحيررر الداخييرر  المصررري األسرربق سرري  السررمع  , باان لبااد الع ياا  نااايا السررعودي  الدرري ادخررذ وحيررر داخييدوررا 

ادخذ من  ومن فريق  مل من اإلسردخباراع المصرري  ,المشوور بنظرياد  اإلسدهصالي  وبشا   أساليب ( حكي بدر)
وكرران مررن ندرراه  ذلررك مررا بيانررا بعررض الدييررل مررن .  5445السررعودي  منررذ مسدشررارين لدأسرريس جورراحه الدمعرري فرري 

 . ب  في السعودي   أخبار ما جرى هناك السدنساخ الدكفير ودوم  الجواد المدرقب
الشرروير فرري جررده مرررن السررعوديين وغيررر السررعوديين مرررن ( الررررويس)   رردد مرررن النرراجين مررن سررجن فدررد ةرردّ 

وما دال ذلك من نشار بعض الدنظيماع الجوادي   5442اض والخبر سن  أن  بعد ةادثي انفجار الري. الجواديين
وقررد دعرررض . ممررن كرران لوررم سررابد  جواديرر  أو كررانوا مظنرر  ذلررك لالسرردجوابفرري السررعودي  ا ددررل يالف الشررباب 

الشباب لمخديف صنوف الدعذيب البشع  الدي اسدوردها األمن السعودي من مصر ودونس وسوريا والبالد العريد  
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! مررن دجربرر  األمررن الجحاهررري هررو فاهررد  ديررار الدكفيررر فرري درردمير الجورراد هاسرردفاد و ولكررن الررذي .  يرروم الدعررذيبفرري 
 : مكوناع ررف المعادل  األيمن إيجادفعمدوا  يى اسدنساخ  ودوليده من خالل : وكان ذلك من أهم الدجارب

ان يأدينررا بعررد جرروالع الدعررذيب كرر : ]قررال أةررد الررذين شررودوا الدجربرر  فرري سررجن الرررويس بجررده فرري السررعودي 
 ررف نفسر  باسررم ( النخاولر (5))مشررف  يرى الدعرذيب النفسري رجرل شريعي مرن .. الجسردي مرن الضررب والكوربراء

الورحء  فيسمعنا مرن ألروان الكفرر وشردم الردين والررب ومددسراع اإلسرالم و. في السدين من  مره أ رج, (أبو نايف)
ثرم , يورون معر  مرا  انينرا مرن جيسراع الدعرذيب مدارنر  ببشرا   مرا نسرم  مرا.. بشعاهره وشدم الجوراد والمجاهردين 

ألريس شرريع  ؟ أال دعجربكم  ؟ األمرروما هذا الذي يةكم ب  ولي ! ؟أندم دريدون ةكم الشريع  : يدول لنا بعد ذلك 
هررذا : ب  يدررا و. يضررةك الجررالدون ويضررةك و, [ويررذكر فعررل النكرراح باليارر  البذيهرر  الدارجرر .( ]!!.).. شررريع  الررر

وكثيررا مرا  ..يدراب   يرى هرذا المنروال و... وأنورا دولر  الدوةيرد ,  الشي  ابن  ثيمرين وابرن براح يدولرون أنورا شرريع 
فيرربر , ثرم ينرادون  يريوم واةردا واةردا, بأيرديومخذ األخو  المعدديون من الجواديين فجمعوا  را  يسدرون سرويدوم أ  

ثم يأدي  بمجسرم بالسرديكي لعضرو ذكرري ,  ضاه  الدناسيي  بعصا في يدهالمعددل ويعيق ثم يأدي الجالد فيعب  بأ
ثم يرالب  بعد . ويودده باغدصاب  واليوار ب  إذا لم يسدجب لما يريب من ! ويبدأ يمرره  يى دبر المعددل, دناسيي

!! مر  السرعوديويكفرر المجد, ويكفرر العيمراء  ,األمررر ولري ذلك بالدوقي   يى أوراق مةضر يعدرف في  بأن  يكفُّر
ن و موظفرر[ !! صررب مررن قبررل جالديررن سررعودييناألخررو  أن الرربعض قررد فعررل برر  فعيرر  اليرروار واغد   ررن بعررض وروى 

 يرى ةرد !!( دول  الدوةيد الدي نف  ا  بوا ودةدق  يى يديوا من الخير ما ال يعيم  إال ا )يديدون المردباع من 
ويبدوا أن هذا من بعض ذلك ,  ءالوهيه  كبار العم  -هم الوالد أبو  -شواد  الحور الدي رالما كررها مفدي الديار

كثيرررا فرري إيرادهررا ةيرراء  وقررد أسرريفنا بيرران المعارضرر  السررعودي  بصرردد هررذه األمررور الشررنيع  الدرري درررددع  . !!الخيررر
كمررا قررال ابررن الدرريم ( ةررق الةررق أوجررب مررن ةرق الخيررق)ولكنري وجرردع أن . وةفظرا لمشررا ر مررن يدرررأ هررذا الكدرراب 

 .األقلويجب أن يعيم الناس جحءا مما يدور  يى .   ا  رةم
بررأن المعدديررين األجانررب مررن الرردول العربيرر  األخرررى قررد  ررذبوا  ررذابا ( الرررويس)وأضرراف الشرروود مررن سررجناء  

وأنوررم أدخيرروا إلررى المميكرر  , شررديدا كرري يوقعرروا  يررى ا درافرراع يدولررون فيوررا أنوررم نديرروا فكررر الدكفيررر إلررى السررعودي  
كل ذلك دةع ورأ  الدوديد وأساليب الدعذيب الدي دشاب  ما  رف اسدخدام  فري برالد  ريدر  فري . وذخاهرأسية  

وقد ذكر لي بعضوم بأن  كان هناك وجب  دعذيب بالسيار دسمى . ذلك مثل مصر وسوريا واألردن ودونس وغيرها
ظورره ويصرير شركي  كرالموح  ويضررب  ويرربر ليخيرف يرداه برجيير  فيددروس!! ألن المعددل يدشر جيده فيوا( الموح )

إلرى الدضربان ثرم  األربعر يعيرق بر  المعددرل ودشرد أررافر  ( سرندريال)وهنراك قفرم ةديردي يسرمى ...  يى برنر  و
....  باال درافراعيدور بسر   ويكورب بين فدر  وأخرى ويخرج المعددرل ماشريا  يير  فيصرب  يير  المراء ويرالرب 

 .. فدأمل المعادل  من جديد.. وهكذا 

وهنرا ددةررك )بالدوةيرد  األمررجالد مجرم يردد الكفر ثم يذكرهم بةكرم العيمراء  يرى ولري + ةاكم كافر ظالم 
ثررررم يدرررررك المعدديررررون فرررري حنحانرررراع جما يرررر  يرررردس فيوررررا مررررن ضرررربار ( يليرررر  الدكفيررررر فرررري ذهررررن المعددررررل المسرررركين

ثرررم دوقررر  , دسدنسررر  جينررراع الدكفيررررف األجرررواءاالسررردخباراع أو بعرررض مرررن ابديررري برررالدكفير ليوررري  الندررراش فررري هرررذه 
                                                 

 أسم يريق  يى الشيع  في السعودي  :النخاولة (5)
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ُْ  :)فسبةان الداهل .اإلفراجمدابل  اال درافاع َياِطي ََّ لُ ال ْْ َتَز َّ ُئُكْم َعلَى َم  . (445:الشعراء)(  َهلْ أَُزبِّ
أمررا اآلن وقررد برردأع . ولررم يكررن قررد بردأع فرري السررعودي  أي مواجورر  ةديديرر .  5441هرذه الشررواداع سررمعناها سررن  

ليسرردند إليوررا الجويرر  مررن  يمرراء , ضررخما مررن هررذه الكنرروح الدكفيريرر   أرشرريفاسرردخباراع السررعودي  بوادرهررا فيرردى اال
 ....!السيران ويفدوا بأن المجاهدين لألمريكان وأذنابوم من يل سعود هم من الدكفيريين الخوارج 

 يررى دومرر  اإلخررو   يرررى الدركيررح, والمدرراب  لوسرراهل اإل ررالم وداريدوررا لألةرردا  الدرري يررديرها الجورراديون اليرروم
, من خرالل إخرراج مسررةي يردوموم برأنوم قرد شردوا  صرى المسريمين , و يى فكر الخوارج األولين , بأنوم خوارج 

! ووضررعوا الدنابررل داخررل المصرراةف المفخخرر  , وخحنرروا المدفجررراع فرري مكرر  والمدينرر  , وكفررروا الةرراكم والمةكرروم 
فدرد خررج  ردد مرن . وقرد نجةرع المصريد  إلرى ةرد كبيرر. إلى يخرره ....من المسيمين والمسدأمنين  األبرياءوقديوا 

العيمرراء الموثرروقين فرري السررعودي  ليشرراركوا فرري هررذه المسرررةي  الدرري أ رردها وأخرجوررا األميررر نررايف ومسدشرراروه مررن 
 .اسدخباراع الدول العربي 

وسرريأدي بعررض . عوهررذه المالةظرر  مررن أهررم مررا يجررب أن يندبرر  إليرر  مررن الدررداخل بررين الدكفيررر واالسرردخبارا
 .الدفصيل  ندما نعرج  يى ذكر نبذ   ن كارث  الجواد في الجحاهر في الفصل الدادم إنشاء ا 

 
 ( :2111)في لالم ما بعد سبتمبر اتسالميةالصحو  : رابعا 

سنضرررب : )بدولرر  ( ميدررران) -إلررى جوررنم  –الراةررل كرران الارررب قررد رفرر  شررعارا  بررر  نرر  الرررهيس الفرنسرري 
 اإلسرالمي وقد أدى هذا إلى افدداح العود الديمدراري الحاهر لدصبأ المدارس (. المعددل باإلسالممدشدد ال اإلسالم

فةددرع الصرةو  (. واأل روانالةراكم والكراهن )إلرى جانرب  ,  -مرأل الفر رون  -( المرأل)السياسي   مييا جرحءا مرن 
 .بعض المكاسب ولكن الثمن كان أن ددف في وج  المد الجوادي 

الرذين , و يى مدى العدد المنصرم ةصل أمر منردي لرم يكرن فري ةسراب الاررب وال  مالهر  المردردينولكن 
 :وانظر إلى بعض يياع ا   .وربيعد  اإلسالملم يسدريعوا نديج  األةداد أن يسدو بوا حخم الروح الدافد  في 

  سالمكما يسمونهم ليس لديهم في النهاية بضالة إال ات( المعتدلون)فاتسالميون. 

..  الاات برلماان .. صاحا... مةلفاات.. محاضارات.. نادوات.. مدارس... مساجد) ف ذا ما اتيح لهم المجال  
الجهااد .. تحكايم الشاريعة :)فليس لاديهم مان بضاالة إال مشااريب اتساالم والحاديس لان( تماس مب الجمهور
 ..  ضايا العدل والظلم .. من أجل فلس ين 
, وحتم مب وجود أغرا  شخصاية(  إلخ..واالخالق اتسالمية االلت ام.. االجتمالي اتصالو..مكافحة الفساد 
ف نهاا , ف ن هذه الرسائل سواءا أخلاش أصاحابها أم  اودوا بهاا مان أجال التجاار  بالشاعارات , ومصالح ح بية 

فقيا هائال للم وكان هذا كسبا أ. ساهمت إلم حد كبير في توسيب القالد  الشعبية لإلسالم والتصورات الدينية
 ريق أسلمة المجتمعات التي تدرك بف رتها بعد أن دبت فيها الروو الدينية الحاجة إلم مواجهة تلك االوضاع 

 .والصدام معها لندما ال يمكن إصالحها سلميا
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   االسااترخاءوأجااواء  االسااتراحاتيجاادون فااي مةاال هااذه , كمااا يساامونهم ( المتشااددين)كمااا أن الجهاااديين أو 
لاااد  تنظاايم الصاافوا , واالمناايالسياسااي   والااد أوسااب داخاال الهااامش العااام  واكتسااابمجاااال للتماادد سااريا وا 
 .و ل مةل ذلك لن اتسالميين الدلويين غير السياسيين. للصحو 

يدررررض ( العررررود  إلررررى األصررررولي ) الارررررب  بسررررمي وهررررو مررررا , واإلسررررالمي فرررردبيب أسرررريم  المجدمعرررراع العربيرررر  
ن كان الشرر الك. مضاجعوم مرن  واالنسرالخبير والسواد األ ظم من المجدمعاع يسير نةو الفسوق والعصريان واى

بكرل يثراره وال يريردون أن , إال أنورم يريردون ليرفهروا نرور ا  برأفواهوم. الدين وفق برنرام  العيمنر  ومرن يدروم  ييورا
الارررب الصررييبي و يررى مررر  دررد مررن الررحمن اكدشررف . يكررون ليةررق وجررود وال لمررن يةميرر  ةررق فرري الةركرر  والةيررا 

ديمقرا يااة بااال ) نريررد  :مررن ةكامنررا خرررأ اإلنفدرراح الررديمدراري فرفعرروا شررعارا جديرردا هررو أحالموررموةكمرراء صررويون 
 !! (  في بالد المسلمين إسالميين

. األمررر ألن الديمدراريررر  دعنررري ةكرررم الشرررعب بنفسررر  ودعنررري مبررردأ سرررياد  . ومررر  أن هرررذا كرررالم ينررراقض نفسررر 
ولكررن الارررب المنررافق وأدبا رر  األوقررأ نفاقررا مررن الةكررام . ام خيارهررا اةدرامررا ألصررل المبرردأةدررر افررالربيعي والمنردرري 

باااال .. ولكااان .. ديمقرا ياااة)  :كرررانوا مسررردعدين إلرررى لةرررس المبررردأ ذادررر  فدرررالوا مرررا قرررالوا , والعيمرررانيين فررري بالدنرررا
 (.!!إسالميين

واخدررارع دول . وررامش الررديمدراريمعظررم الرردول ال فأغيدررعوسررر ان مررا دةررول الشررعار إلررى الدربيررق العميرري 
,  ررن رريررق دفصرريل قرروانين اندخابيرر  أو دعررديالع دسرردوري  ددرررك لإلسررالميين الدشررور, دنفيسرر  مررن الررداخل أخرررى

مرن اإلسرالميين أو المسردعدون لدفصريل اإلسرالم واى راد  خياردر   االندوراحيونبةي  ال يسدمر منوم فري اليعبر  إال 
 . دو اإلسالم والمسيمين يى ذوق الةاكم المةكوم بسيده  

برراإلندالب العسرركري وكرران ثمررن ذلررك ( 5445)وهكررذا قمعررع الديمدراريرر  اإلسررالمي  فرري الجحاهررر بكررل قسررو  
مررل الررديمدراريون اإلسررالميون وح رريموم كمررا ة  .  يررى نةررو مهرر  وخمسررين ألررف نفررس اآلنةربررا أهييرر  أدررع ةدررى 

كومررر  وأغيبيرر  البرلمررران لييدررى بورررم فرري السرررجون أو أربكرران  برررر إندررالب سياسررري أبرريض فررري دركيررا مرررن ريسرر  الة
واندض مشرف في إندالب  سكري  يى ديمدراري  الباكسردان . دةع الةجر  ن محاول  العمل السياسي اضعو و يل

وفصرل األردن . (! أمريكاي اساتخباراتنا ب شارااديمقرا ياا دكتاتورياا لساكريا مادنيا  )ليفصل لورم بعردها نظامرا 
أو ليعرررروا فررري أةسرررن  .ين أقييررر  فررري دهررراليح البرلمررران يسرررالماها قررروانين اندخابيررر  ألدرررع باإلوالررريمن والماررررب وسرررو 

 ...وهكذا! في بالد ال درل  يى البةار .. أو وحار   المراةن والثرو  السمكي  ..األةوال وحاراع الماء والكورباء
 :ومفاد ديك المعادل . لدين الربانيواكدشف الارب أن  أمام معادل  قدري  مةكم  دةركوا الروح النابض  لوذا ا
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أل وا مبررات ... والسجون والب ش  باالنقالباتوواجهوا الصحو   اتسالميينأن ألداء اتسالم إن ضربوا 

وهم إن فتحوا مجال اتلتدال السياسي كي يواجهوا  !.حمل السالو وتمدد الجهاديون ونمو لموديا ونوليا
فعادوا  ! فعاد الجهاد للنمو, فعادوا للب ش  !! سالم أفقيا و الديا وانتشر تمدد ات, الجهاديين بالمعتدلين

  ..تكرر  من مكر اهلل بهم مفي حلقة  !! فعاد اتسالم للتمدد والتوسب,  لالنفتاو
 

. و ررالم الفضرراهياع واإلندرنررع قررد فدةررع  دررول الشررعوب االدصرراالعوهكررذا وجرردوا أن الررو ي والدرررور وثررور  
وأن منررراب  الرررنفر . وأن إسرررراهيل مةاصرررر  باألصرررولي .  اإلسررردعمار ونررروابوم مرررن ةكامنرررا موررردد  وأن  رررروش وال 

الارررب الاررحو  فدرررر. وأكررداس سررالح جيرروش الةكومرراع معرضرر  ألن دسرردر بيررد ثرروراع شررعبي  يدودهررا مدشررددون
ر سرريرر  أكبررر وبسرر. الشررام ومصررر والعررراق وجحيررر  العرررب ( األوسرررالشرررق )المباشررر لمركررح الصررراع  واالةرردالل

ليصرل . قردراع الدوا رد العسركري  كما حادع أمريكا من ,  يى ما بدي  بر د م الوال  المرددين لمحيد من البرش 
 5.1إلرى نةرو ( اإلفريدريوسر يسيا والعرالم العربري والدررن )في منرد  العميياع الوسرى , فدر  األمريكيالوجود 

في وسرر يسريا مرن  ...مرو رشدند و وددوحع قواها من كابل و ,   واةد مييون جندي أمريكي يدب  قياد  مركحي  
إلرى مصرر والصرةراء الاربير  والصرومال فري .. إلرى بارداد و مران وجحيرر  العررب , أقصى مشرق برالد المسريمين 

الشررق ) وهرو مرا يسرمون  اليروم . اإلسرالمفري أقصرى غررب برالد  األريسريإلى رنجر  وسرواةل  ..األوسر الشرق 
  دردميرا إلمرار وكران فادةر  ذلرك كمرا رأينرا . ةضراريا فري كرل المنراةي  الةداللر ويضعون الخرر  (كبيراألوسر ال

واةررردالل العرررراق واى رررالن الةررررب  يررى الصرررةو  بكامرررل أريافورررا وصرررةأ بررروش مدولررر  , نفررري أفاانسررردااإلسررالمي  
 :األمريكي األسيوببليصبأ الشعار  .. مدشردينمدشددين  ندما قسم اإلسالميين إلى معددلين و  ميدران
لدشمل الةرب األمريكير  . ( متشددون ويجب القضاء لليهم اتسالميون  كل! ليس هناك إسالم معتدل ) 

خيريررر  دعمرررل فررري دوحيررر   إنسررراني أصرررار مؤسسررر  مررررورا بإلرررى المعدررردلين ووصررروال , بررردءا مرررن الجوررراديين  , الكرررل
 .المصاةف أو ر اي  األيدام 

أسفرع هذه السياس  لريس فدرر  رن ةشرر الصرةو  بكاميورا ودأهييورا ليمداومر   إذ. وكان هذا من فضل ا   
نما  ن فدأ الباب لرجل الشارع العادي أن يةمل السالح دةع شعار اإلسالم. وةمل السالح   .واى

وهذا ما ةذر من  بعض دها  الفرا ن  أمريكرا كمرا صراح رهريس مصرر أمرام البرلمران  نرد بداير  غرحو أمريكرا 
ولكرن بروش األةمرق المدعصرب أسرير ... سياس  أمريكا سردخيق لنرا بردل برن الدن واةرد مهر  برن الدن ليعراق بأن 

. ليدبع  ةكرام برالد المسريمين  االسدهصالفسار في سياس  . ا  هذا ب  مسدشاري  من الصواين  لم يسدو ب مكر
 سديري موج  ليشعب مساءفي خراب ه..  بد ا  وكان من ذلك ما سمعد  البارة  من ولي العود السعودي 
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 : يقول  3-2113 -1
ولنادما تواجاه . وكل متعا ا مب إرهاابي فهاو إرهاابي مةلاه. كل متستر للم إرهابي فهو إرهابي مةله ) 

 .(  مكان للحياد وال المو ا الوس  الدولة اترهابيين فال
 : وهو فحو  شعار بوش الحالي 

 .( وال مكان للحياد فهو ضدنا اترهابمن ليس معنا في حربنا للم ) 
وفعال دسير المعادل  م  فضل ا  لددةدق أهرم الشررور السرببي  بالنصرر بردخول كامرل األمر  قسررا أو رو را 

ونسرأل ا  ... وأما أسباب النصر الددرير  فرذلك نصرر ا  ينحلر  مدرى شراء  يرى مرن شراء ةير  شراء. في المعرك 
 .أن نشوده ونكون من وقود دةديد  في سبيل ا 

 2111خاالل السانوات القليلاة بعاد سابتمبر  االربعاةوأما أةر هذه السياسة الخر اء للم مدارس الصحو  
 :فهي باختصار كما يلي 

 
 :  2111غير السياسية بعد سبتمبر  اتسالميةالصحو  : أوال 

ةدررق فرري وجرر  الم, فرري المعددررل( جما رر  الدبييرر  والررد و )صرررخ أةررد أمررراء  ..األردن   مرران  اصررم   فرري
 :مندهشا مةدجا بدول  

نحاان ناادلوا إلاام اهلل فااي مساااجدنا ونصاالح الناااس ! واجهناااكم نحاان لاام نمااارس جهاااد وال سياسااة وال ) 
قاال لاه المحقاق الخبيار ضااب  اتساتخبارات الاذي ولام ف( ! ...وننقذهم مان الفسااد ولاالم الخماارات والجارائم 

فيااأتي اتخااوان . ون الناااس ماان الشااارع إلاام المسااجد تحملاا! وتااوبيس أنااتم اال : هااذه هااي المشااكلة ) :  درسااه
نريد  !فيأتي المت رفون فيأخذون غايتهم من الشباب للجهاد والت را ! فيحملونهم من المسجد إلم السياسة 

 ( !..وتوبيس  ب كل هذا ال ريق من أساسه نريد و ا اال 
 ...في غاي  الدعبير والدالل  يقعاقص  ةوار ةديدي و  إنوا. ةديد  المواجو  اليوم كل وهذا يشرح 

فدايررق المسرراجد ودضريق  يررى المرردارس . وهكرذا دواجرر  الةكومراع اليرروم الصررةو  الدينير  الالسياسرري  وددمعورا
 ن  إلبعادهم! خريب ودا ي  لدوراع دأهيل نفسي  5900بل دةيل السعودي  اآلن أكثر من .. ودةظر الخرب 

فوررامومالدررررف  وقررد أ ينررع مصررر أنوررا فضرريع مررن ! مررا بعررد سرربدمبر والعررراق ريكيرر األممدومرراع  ررالم الويمنرر   واى
وأ ينررع الكويررع أنرر  ..المنرراه   و ةرررب األفكررار إرررارفرري ! باألصررولي جورراح الدرردريس يالف المعيمررين المدومررين 

. وأ ينع معظم الدول اإلسالمي   ن دعديل برام  الدردريس الرديني والعرام , الخيار لديوا  ن مواجو  المدشددين 
 بي  بوحير  الثداف  في باكسدانو 

 :و يى شاشاع الديفاح وأمام وساهل اإل الم بةذف سور, أن درالب ( حبيد  جالل )  
 !!ألنوا دد و لإلرهاب ( .يل  مران واألنفال والدوب  )  
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 (:2111)الصحو  السياسية في لالم ما بعد سبتمبر:ةانيا 
ن كران مررن إضرراف  . ويدعرضررون ليدمرر . الفا ير السياسرري    دايرق اليرروم  يرريوم منافرذ الممارسرر. كمرا أسرريفعف واى

سررالميين سياسرريين منبرةررين قررابيين لالنضرر لدررد دجرراوحا .   يدميرر  بررال ضرروابرلو , ةرردود  ار بررالافوررو والد  د ررا  واى
سررمعع منررذ أيررام أةررد المرشررةين مررن اإلخرروان ..بررل دجرراوحوا مررا سرربق مررن حوايررا اإلنةررراف . منورراجوم ,  المنورراج 
أنرع إسرالمي فكيرف دمثرل : لر  بدولورا  ردا  يرى سرؤال الصرةيف , فري مصرر ين الندخاباع نداب  الصةاف  المسيم
ولكرررن لمرررا أمثرررل الصرررةفيين فأنرررا أمثرررل اإلسرررالمي ! أنرررا لررري دررروجوي: )فدرررال. صرررةفي فررريوم مرررن كرررل الريرررف 200

 .!  قدره  يى الدأملفدأمل إن كان هذا الكالم يدرك !(  والنصراني والشيو ي ومن ل  دين ومن ال دين ل 
 ليمررررر ويبررررر( ربرررر يمررر) ريسررر ويجيرررس ممثرررل الةركررر  اإلسرررالمي  فررري العرررراق فررري المجيرررس الةكرررم المةيررري 

الجورررراديين ويسرررريمون  ناصررررره  فرررري السررررعودي  الجورررراد و نوالسرررررور يررررو ويكررررافأ اإلخرررروان المسرررريمون !  اإلةرررردالل
 .. ثل ذلك  ن اإلسالميين في البرلمان في الماربوقل م! ويد ونوم لإلسدسالم ليدول   بر بيودوم , ليمخابراع 

لدد أصبأ من دبدى في لعب  السياس  من اإلسرالميين الرديمدراريين جرحءا أساسريا مرن كداهرب النظرام العرالمي 
 ... الجديد في مواجو  ةمي  راياع الجواد والمداوم  في األم 
مرررا بعرررد يررروم ةيررر  يةررراول اإلسرررالميون يضررريق يو لورررم والبرررد مرررن اإلشرررار  إلرررى أن هرررامش العرررراء االيجرررابي 

ومراحال فريوم مررن ! والةرد مرن رايرران الفرا نر   برر المسرريراع ! السياسريون مكافةر  اإلسرردعمار دةرع قبر  البرلمرران
 !  يظن إمكاني  ذلك 

  (:2111)الصحو  الجهادية بعد سبتمبر: ةالةا 
بعررد أن . مؤيررديوم هرردفا لةربوررا وةدررى مررن أنصررارهم و , جما رراع وأفررراد , ادخررذع أمريكررا مررن الجورراديين  

ولدفاصريل هرذه المواجور  وقراه  , وسرالةوا المدبدري فري الردفاع  رن  نفسروا , أدركع أنوم  مييا قيب األم  الةي 
 .الفصل الدادم إنشاء ا  أدرك الدفصيل فيوا إلى, كثير  مشوود  

 (:2111)بعد سبتمبر نللتكفيرييالصحو  الشاذ  :رابعا 
 

ولروال مرا يةراول اإل رالم العربري واإلسرالمي فري بعرض المنرارق كالسرعودي  . لظراهر  انكماشرالدد حادع هرذه ا
 .والةمد  . إظوارها والةدي   ن ةيادوا لما سم  بوا أةد

 

الموج  لمسار الصحو  اتسالمية وخالصة حصادها لبر أكةر من سبعين لاما  االستعرا وبعد هذا 
هذا الفصل بخالصة وأن نلفت النظر إلم ظاهرتين مهمتين من مظاهر  بقي لنا أن نختم, مضت للم ميالدها 

 .الصحو  اتسالمية غير الجهادية الننا سنترك تغ ية المالحظات الجهادية للفصل السادس
 

************* 
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  ( 2113-1831)الخالصة في مسار الصحو  اتسالمية ومآلها خالل: 
  برأن الصررةو  اإلسررالمي  بعمرروم مدارسرروا األربعرر  قررد وصرريع شررديد  ررن هررذه الخالصرربإيجرراح يمكرن الدعبيررر 

إلررى اإلفررالس وفشرريع فرري دةديررق أهرردافوا ودخيررع قعررر األحمرر  ولرريس مررن أمررل فرري اسرردمرار الصررالأ منوررا إال بررأن 
ووفدرا . دعيد النظر في مناهجوا وأهدافوا وأساليب  ميورا وفدرا لثوابرع الشرريع  اإلسرالمي  بانضربار المسريم الميدرحم

ريرراع فدرر  الواقرر  الجديررد فرري ظررل الةمررالع الصررييبي  األمريكيرر  المعاصررر  فرري  ررالم مررا بعررد سرربدمبر واةرردالل لمع
 :ويمكن الدعبير  ن مسار الصةو  خالل ديك العدود السبع  بالرسم البياني الدالي. العراق

 
                               

 :بياني بوضووويبين هذا الرسم ال
 .ددريبا 5410أن الصةو  ولدع بمعظم ادجاهادوا المددارب  بعيد الخالف   .5
سرررارع مررردارس الصرررةو  ونمرررع مدداربررر  مدداخيررر  فررري ربيعدورررا بشررركل مخررردير مرررن ةيررر  المرررنو  واألهرررداف  .4

 .ددريبا 5410 واألساليب إلى نةو 
 .كل مدمايحبش 5440دابعع كل مدرس  من مدارسوا األربع  العراء والمسار إلى  .1

 .األولى سياسي  باقدراب الثاني  من اير ددارب مسار الصةودين السياسي  وال(. 4000-5440)ما بين  .2

 .أنوكعوقد  4000لدصل إلى  ام  5440مسار الصةو  الجوادي   منذ دراج   .1

 .بدأع جمي  مدارس الصةو  دنوار في  راهوا ومسارها  4000م  اقدراب سن   .1

م  . برحع مظاهر االنويار والدفكك في جمي  مدارس الصةو ... الم ما بعد سبدمبر  أبدداو  4005م   ام  .1
ومرر  برروادر نوضرر  ليصررةو  الجواديرر  بسرربب ظررروف . مررا يشررير إلررى مدابعرر  انويررار المدرسرردين السياسرري  والشرراذ 

االسرردعمار إلررى مررا يدوقرر  مررن احدهررار الصررةو  الالسياسرري  نديجرر  ظررروف الدوررر و  باإلضرراف . االسرردعمار المباشررر
 . األحم كما ويشير إلى وصول الجمي  إلى قعر . والعجح العام
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 إال اخدصررارا ودنرراولي لمرردارس الصررةو  االخرررى مررا و . أنرري أندمرري ليديررار الجوررادي واكدررب لرر  ا دبررارو يررى 
والمسراهم  فري صرن   اإلصرالحفرإن دفصريالع دصرورادي  رن . بددر ما دداخيع في  مر  مسرار الصرةو  الجوادير 

 بر ما دبدى مرن فصرول  همسار   وبرنام  إصالحالديار الجوادي  فاقير المسددبل سدنصب  يى الكداب  في مسا
 . الكداب

ن كران . وكدرابوم ومنظرريوم  أصةابواسياسي  فوو  مل اير مسار الصةو  السياسي  وال إصالحوأما  لورم واى
 رررن أبرررواب السرررالرين  اإلسرررالميونبدعرررد فوررري أن ي,  وأهمررر  المسررريمين و رررامدوم  ورسرررول  وكدابررر  مرررن نصرررية   

ومعصي    ال دبررره , ألن دخولوا ةرام ال ددره الشريع  . ومؤسساع الرد  الثالث  الدنفيذي  والدشريعي  والدضاهي  
ن كنررا نيرردمس لوررم العررذر لمررا يدرر  مررن  -باألدلرر  الشررر ي  الةدررا إن شرراء ا  كمررا سررنرى  -الدمةكرراع السياسرري   واى

 اواسدصرةاب, المرسري  ليمصرالأ  يرى أنورم مدرأولين  والدوةيرد اإليمرانددضياع مدناقض وأقوال  لأفعابعضوم من 
 .ةال  االسدضعاف ل

:  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  األثرفي جاء  ةديد  فإن المداب  لةال أكثرهم يجد في  مصداق ما و  
 , مررالوفري دجرربدوم  ومرا مرر مرن ندراه  الةصراد  .  ( ما ا داد لبد من السل ان  ربا إال ا داد مان اهلل بعاداو  )

 .األثراكبر برهان  يى هذا 
أن  فوريفرإن كران مرن نصرية  لعيورا دنفر  أصرةابوا . فرحدر  مرن الدكفيررأ وما وأما إصالح الصةو  الشاذ   

سريمين بمخديرف و مالهورم المردردين ويدركروا العردوان  يرى الم األصرييينيدوبوا إلى ا  وينخرروا فري جوراد الكفرار 
 .  وأسأل ا  أن يصةيوم ويدولى أمر من أبى. لإلسالم ربدادوم من العوام إلى العالمين 

 يررى دورهرم الورام جرردا اليروم فرري  واركرح ي ي أنسياسري  فوررايرر الصررةو   ال بأصرةابوأمرا النصرية  الخاصرر  
و  والدعيريم واالهدمرام بالةفراظ  يرى بالرد  األمر الدركيرح  يرى ةفرظ ديرن . ظل هجم  االسدعمار الثدافي  والمنوجير 

 .الدين وهم أدرى منا وأكثر خبر  بسبل ذلك

فري مجراالع المداومر  المدنير   واعميرأن يالصةو  السياسي  فوو  بأصةابالخاص    اإلضافي وأما النصية  
السرير  مثير  و و دم الردخول فري هياكرل السريران  مداوم  االسدعماروفق ضابري  اإل المي والعمل السياسي و

  (.والكوان واأل وانالةاكم والمأل )الخبي  المكون من 
 .األم ألنوم بوذا سيدفون من ةي  شعروا أم لم يشعروا في مواجو  

بأن  الم سبدمبر قد صرح أقراب  واسدعينوا بأن ال . ما هي صرية  وربما قاسي  وأنب  إلى ةديد  هام  بددر
 .مكان ليةياد في المواجو 

ع الصررييبي  مرن اسرردعمار ونررواب اسرردعمار و مررالء اسردعمار وبالدررالي مصررير بعرردل ا  إلررى فإمرا مرر  الةمررال
 .بهس الدرار النار إنشاء ا  و

ما في مواجودوم وبالدالي جواد ومداوم  مسية  أو مدنير  باليرد فرإن لرم يكرن فباليسران فرإن لرم يكرن فبالديرب  واى
 ...خردل وليريب كل لنفس  من المعالي ما وسع  ةب   اإليمانوليس بعد ذلك من  اإليمانوذلك اضعف 

ينَ  :وكما قال دعالى  َ لََغن يٌّ َعن  الأَعالَم  ه  إ نن هللان دا ل َنفأس  َما ياَجاه  إ نن َِ   .(1:العنكبوع)  َوَمنأ َجاَهَد 

 (.. فمن برئ فقد سلم ولكن من رضي وتابب ):وكما قال صيى ا   يي  وسيم  
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ففريرق فري الجنر  , أنومرا رريدران وال ةيراد , ةير  ال ينفر  النردم ,  ويندم نادم  ,  ك مدركويوم الديام  يدر  
 . وال سواء . وفريق في السعير

 .ونسأل ا  مناحل الذين أنعم ا   ييوم من النبيين والصديدين والشوداء والصالةين وةسن أولهك رفيدا
 :سياسي  فومااير والوأما الوقفدين الوامدين م  مسار الصةو  السياسي  

. ووقفر  مر  ظراهر  الممارسراع الديمدرارير   نرد اإلسرالميين ..وقف  م  ظاهر  اإلرجاء السياسي في الصرةو 
وسندناول األولى هنا وندرك نداش الثاني  لفدر  الفكر والمنو  في الباب األول من الفصل الثامن في الجرحء الثراني 

 . إن شاء ا  
 

 :  اتسالمية السياسي في الصحو  اترجاء و فه مب انتشار لقيد  .1
 

يعود ظوور مذهب المرجه  إلى ظوور  يماء السيران  ند ظورور الميرك وذهراب الخالفر  الراشرد  ةير  بردأ 
 . افدراق السيران والدرين

هرو الدصرديق بالديرب واإل رالن باليسران بعرد أن اخررج أصرةاب  اإليمرانوخالص  ذلك المعددرد المنةررف أن 
ومررن ( . معصرري  اإليمررانوال يضررر مرر  ( )هررو الدصررديق اإليمرران)وقررالوا . اإليمررانب العمررل مررن مسررمى هررذا المررذه

وأبريرروا كررل قوا ررد (. بصرررف النظررر  مررا بيرري برر  بعرردها مررن أقرروال أو أفعررال بإسررالم قررال ال إلرر  إال ا  ةكمنررا )
 . أدل  الدرين والسن  وأقوال الفدواء المعدبرينالمفصي  ب األيماننواقض 
كيرف أصربةع يرا نضرر ؟ : درال فالمرأمون دخيع  يى : قال النضر بن شميل وى ابن  ساكر من رريق ر 

ديرررن يوافرررق الميررروك , يصررريبون بررر  مرررن دنيررراهم , : مرررا اإلرجررراء ؟ فديرررع : فدرررال . ا أميرررر المرررؤمنين قيرررع بخيرررر يررر
 .  صدقع: قال . ويندصون من دينوم 

يعجرب فورو ديرن أخذ فدواء السالرين بوذا المذهب ةدى أريق العيماء المةددون  يى مرذهب  المرجهر   وقد
ن أخرذوا مالرك وجيردوا ظوررك وأوليراء , فورم مسريمون بةسرب هرذا المرذهب . الميوك قالرع .. أمرور ولورم الرا ر  واى

  يرريوم قيرريال    ولكررن فدورراء السررالرين وسررعوها.. هررم مسرريمون وقررد اخررذوا المررال وجيرردوا الظوررر .. األمرر  رضررينا 
ن نوك  رضك  ن سفك دمك! لدصبأ واى ن صاح بيسان الةال والمدال ! واى  :كما نادى سيف  واى

ُْ فِي قَ )  ْْ َوَزاَدى فِْرَعْو َْزَهاُر َتْجِري ِم ِْ ْوِمِه َقالَ َيا َقْوِم أَلَْيَس لِي ُمْلُك ِمْ َر َوَهِذِ  ا

 َْ  .  (15:الحخرف)(  َتْحتِي أََفال ُتْبِ ُرو
ن صرح بعدم صالةي  الشريع  لوذا الحمان!  ن والى أ داء ا  ! واى ن قادل وسير الجيروش ليددرال برين أيردي ! واى واى

ن ! ..ماء المسيميناليوود والنصارى لدسفك د ن..واى  ..واى
يصريي العيردين ؟ ويةدفرل بالمولرد النبروي؟ ألريس يحنري برد وى نكراح المدعر  الدري قرال بورا ولري األمرر أليس  

لرر  دليررل مررن قررول  يرري و ررذبوم إذا جرررد األةرررار والةراهررر المسرريماع مررن ثيررابوم فرري المعررددالع  ألرريسبعضرروم ؟ 
أن يددرل  األمررألريس لرولي (! لدخررجن الكدراب أو لنضرعن الثيراب)  رضي ا   ن  لرسول  ةارب رضي ا   نر 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=204#n1026
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=218#n1097
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ورذا الردين ف ..وقد ورد بكل ذلك أدل  بةسب المدلسرين مرن العيمراء الردجالين اليروم ! ..ثي  الر ي  لدسيم ل  الثيثين
 !لفرر يسره قد اةدوى مسييم  

وا جررب مررا )  :مرذهب المرجهرر  ليدرول خرررج اإلمرام الجييررل الراةررل إمرام العيمرراء ابرن  ثيمررين بدررروير ل وهكرذا
 : قال: دنشق من  ودخر الجبال هدا األرضشهع لما قال  ن قول دكاد 

ذا فرضنا للم التقدير البعيد أن ولي االمر كافر فهل يعني ذلاك أن ناوغر صادور النااس للياه حتام   ) وا 
 األمورقصد أولياء أن  ظن ظان ال ي ثم اسددرك كي ( . يحصل التمرد والفوضم والقتال , ال شك أنه من الخ أ

أنرر  لررو كفررر ولرري أمررر فرري بررالد أخرررى فررال يجرروح  ه  قصرردن فبررين أ. بالشررريع  نةرراكموهفرري بيررده فوررم و  الةمررد 
 .......(الخروج
! لسرواد  يرون يل سرعود وأشرباهوم! ومعددرد إجمراع األمر  , وصرةيأ السرن  , صرريأ الدررين بدولر  هرذا فرد  

الخررروج  يررى الةكررام فرري هررذا الحمرران هررو ) أخرررى  معاصررر  فرري مررذهب اإلرجرراء فدررال  ثررم دررولى األلبرراني مدرسرر 
) ثرم قرام الردجال الرذي يسرمون  المفدري األ ظرم فري باكسردان . باإلسرالموشود  ييوم ! (  ذاد  اإلسالمخروج  يى 

ليسروا , ي  يريوم ليدول أن الذين يدديون وهم يدافعون  رن أنفسروم ضرد غراراع الجريش الباكسردان, ( رفي   ثماني 
فرد ةكم ةدي  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم بأن من قدل دون مال  أو  رض  أو نفس  أو مظيمد  أو !شوداء 

وسرةب ..وال فري بالدهرم , وأن األمريكران وأشركالوم مسردأمنون ذميرون ال يجروح العردوان  يريوم . دين  فورو شرويد 
) وقال نةن ال نكيف بالجوراد إال إذا د رى إلير  ولري األمرر . ادي  من دار الفدوى إباة  سابد  بالعميياع االسدشو

وقرال أن مرن قادرل مر  األمريكران ضرد !!! كما كان األمر أيرام ضرياء الةرق  نردما د رى لجوراد الرروس ..مشرف 
وأن الدشرررري  مرررن دون ا  ذنرررب و ال يخررررج مرررن الميررر   وهرررو كفرررر أصرررار  يرررى اشرررد , المسررريمين يرررأثم وال يكفرررر 

 .إل  !!( ..الع االةدما
وقل مثرل ذلرك  رن أهمر  الرد و  و يروم الردين مرن المرجهر  المعاصررين فري هرذا الحمران مرن رةرل مرنوم وأمرره 

أنورا دةميرع أن درجر  . وييفرع النظرر فري مدرسر  اإلرجراء السياسري المعاصرر... إلى ا  ومن ما حال ةي  دسعى
دةميرع أن درجر  فري أ مرال المجاهردين فةكمرع  يريوم ودعذر في دناول الميوك والسالرين وأ مرالوم ولكنورا مرا 

ددررر  أررررافوم مررن خررالف وينفرروا مررن يصرريبون و يدديررون و أنوررم و ! وال يروةررون راهةرر  الجنرر ! أنوررم كررالب أهررل النررار
 !في الدنيا األرض
؟ فجرراء المجرمررون مررن  فصررار ذميررا مسرردأمنا ومعاهرردا األمررركيررف يدديررون نصرررانيا مةرردال جرراء بررإذن ولرري  
 ! ؟أّمن   الذي ( المردد)وخفروا ذم  ( ! الراهر)يد ون الجواد فأراقوا دم هذا الصييبي الذين 

وهري أن أقرابورا مررن ! مالةظر  غريبر  اإلسرالمي واأل جرب مرن أمرر مدرسر  اإلرجراء السياسري فرري الصرةو  
 شررعري  وكفررروا بعضرروم  يررى فوررم األسررماء والصررفاع ومررذهب اال. غررال  الدصرروف إلررى غررال  مررن يررد ون السرريفي 

 -ولكرنوم ادفدروا !وأسماه  وصرفاد   واخديفوا  يى ذاع ا  دبارك ودعالى...المادوريدي  والسيفي  وأصةاب الةدي  
الباكسردان وةيثمرا  في المارب وةصل منوم كما !  يى إسالم الةاكم وأسماه  وصفاد  -وسبةان مؤلف الديوب 

 !.ميك السمواع واألرض ومن فيونفي يسعوم فوسعوم في ميوك األرض ما لم ... دواجدع المدرسدان
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لورذا المرذهب إال أن يبررر ألصرةاب الردخول فري مكونراع المرأل لمرا اخدراروا  اويبدوا أن الباة  ال يجد مبررر 
 ) وسررريدخيون الةكومررر (  مؤسسررر  دشررررع مرررن دون ا )فورررم سررريدخيون البرلمررران . السياسررري  والعمرررل بالديمدراريررر  

! فكيف يجوح ذلك إن ةكمروا بكفرر الةراكم وهرم مرن راهفدر  وشرركاه  وميهر  ؟( .. ا مؤسس  دةكم باير ما انحل 
ما يةكمون ! إما ال يدخيون ! فما المخرج ؟ مردرد يبرارح  بإسرالموةكمروا ! األمدر  و األسرول فاخدراروا ! بإسرالم واى

 .ويناح   أخم خصوصياع األلوهي . ا  الةرب والعداء 
ليررك قصرر   شرردوا بنفسرري  هررذه األيررام إال فالشررواهد  و.  يررى سرربيل المثررال فدررر وأوردهررا ! اع داللرر ذوهرري واى

 . أكثر من أن دةصر
(. الرييعر  المدادير )انويار الةركر  الجوادير  وكنرع قرد اندسربع ليدنظريم الجورادي  إبانلما هاجرع من سوريا 

خررروان سرررن  لعسررركري لإلالمسررريمين ثرررم  ضررروا فررري قيرراد  الجوررراح ا اإلخرروانيل أمررري ألن أكرررون  ضررروا فررري دنظررريم 
ولكننرا فوجهنرا بورم . وكنا في باداد ولرم نكرن بصرفدنا كروادر  سركري  نعيرم  مرا دخررر قيادادنرا السياسري  . 5490

 5494ويعينرون فري مرارس  يوقفون العمل العسكري ويةيون  مييا أجوحد  ويعينرون بردء مرةير  الجوراد السياسري 
اإلخروان )يعينرون قيرام دةرالف ورنري يضرم (  دين في  موم سروريابعد أن دسببوا في دمار ةما  ودصفي  المجاه)

ةررحب البعرر  اليمينرري الدرراب  ليعررراق  –مجمو رر  مررن  يمرراء الصرروفي  المسرردديين  -الجبورر  اإلسررالمي  -المسرريمين
. مرن أجرل مواجور  ةرحب البعر  اليسراري النصريري فري سرروريا( الفر ير  األةرحاب العيمانير  –بر اير  صردام ينرذاك 

الدةرالف الررورني لدةريررر )سرر  ثرم و  ..  يررى قردر هويرر  مررن شركل الدةررالف(  إسررالميا  يمانيرا )لررذلك ميثاقرا وكدبروا 
الذي كان يدولى المجاحر والمدابر الجما ير  ! رفعع ! أسدالنصيري أخو ةافظ ( رفعع األسد)ليدخل في  ( سوريا

في صرا    يرى السرير   !ي يدوده أخوه ألن  صار معارضا لينظام الذ! لإلخوان المسيمين وغيرهم من المسيمين
. أن ييدنر  ليمجاهردين اإلخروانودب  هذا  الدوج  منواج فكري جديد وفد  جديد كان  يى جوراح الدربير  فري  .مع  

 -وقرررد رجرر   مرررا كدررب فررري كدابرراع داليررر  ) , مررن اإلخررروان المسرريمين فررري سرروريا( منيررر الاضررربان) وكدررب الشررري 
 ودولى م  الشي  سعيد ةوى والشري   برد الفدراح أبرو(  الف السياسي في اإلسالمالدة )كدب كداب ( -سامة  ا 

مرن معاهرداع  االسردنباراعو يماء اإلخوان السوريين موم  ررح فد  جديد يناسب المرةي  ةي  دشوه في  , غده 
كيررف  !   نرردي أحمرر)ةدررى صررارةني أةرد كبررار المررربين فري اإلخرروان ةينوررا بدولر  . الرسرول صرريى ا   ييرر  وسريم

ين العيمررانيين وأشرررح لوررم ميثرراق الدةررالف الررورني ثررم أدرسررم كدرراب بررأدرس الشررباب هررذه الكدررب الدرري دوفررق بيننررا و 
 (!لسيد قرب؟ معالم في الرريق

يالم  -الثررور  الجواديرر  فرري سرروريا )والدفاصرريل  ررن هررذه الدضرري  أن يعررود إلررى كدررابي  االسرردحاد ولمررن أراد  
 .5440المنشور سن  ( ويمال
لمرا أنر  .  5494المسريمين األردنيرين فري  مران سرن   اإلخروانوفي نفس الفدر  روى لي أةد المروجوين فري  
الميررك ( جاللر ) نرد  اإلخروان األردنيرون دخررول البرلمران األردنري والرروحاراع أي السريردين الدشرريعي  والدنفيذيرر  قررر

 : األ جوب  سم  هذهإ ) :قال لي أخونا!كما يردد راديو  مان ( المعظم)ةسين
يب إلي أن ا ددد كفر الميرك ةسرين ألنر  يةكرم بايرر مرا أنرحل فر  . لةدع بدنظيم اإلخوان مري  السبعينياع 

وكنع قد قرأع شيها من كدب الدفسير فدرأع قول بعض الدابعين (. معالم في الرريق) األساسيوكان كدابنا . ا  
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ن كران ظالمرا فاسردا , افر وظننرع أن ةسرين مسريم ولريس كرا( كفر دون كفرر) ن ذلك  فدعرضرع بعرد مرا بةرع . واى
ةسرين أو الميرك بعيومي  ن إسالم الةاكم الظالم دعرضع لمةكم  إخواني  أمويني فيوا الدنظيم مد  أل ددرد كفرر 

الميرك فنظرع في األمر وهداني ا  لما هداهم إلير  وأ ينرع كفرر  . مدع  ضويدي خاللواوج  ! أفصل من الدنظيم
في  بعد سنين أدرس الشباب أدل  كفر الميرك ةسرين مرن معرالم  وصرع موجوا. في الدنظيم  واةسين و دع  ض
,  يرى ديرك الةادثر  أي بعرد مرا يدررب مرن  شررين  امرا ( 5440-5494)وفري هرذه السرن  .  في الرريق وغيرره 

ةسررين  بإسررالم رسرراهل فدويرر  دشررود اإلخرروانوكدررب . البرلمرران و   دخررل بعضرروم الرروحار األردنيررون دخررل اإلخرروان 
 يى مذهب سيدنا يوسف في العمل  نرد  . وأجاح بعضوم دولي الوحار  ولم يجح البرلمان, وجواح دخول البرلمان 
ولكنوم ادفدروا مجرددا  يرى إسرالم ةسرين . وذهب بعضوم ليعكس وأجاح فريق ثال  األمرين !الفر ون وحير خحان  

 (.  ةدى يةيوا مشكي  دخول السير 
ع قنا    يى مدى  شرين سن  في اإلخروان المسريمين بمسرأل  كفرر مدألاولكنني كنع قد  : )يداب  صاةبي
ودعرضررع .  يررى مرروقفي فثبررع  ! سرريم  اآلن بمجرررد بيرران مررن الدنظرريم؟أَ فكيررف أٌ , وا ودّرسرردواد  سررالميررك ةسررين ودر 

مردع !! الدنظريمفصريع مرن  إال و بإسرالم الميرك ةسرين لالقدناعلمةاكم  دنظيمي  جديد  أ  ريع خاللوا موي   وج 
وقرررررع !! قرررررع فصرررل الدنظررريم مرررن  ضرررويدي: ) فديرررع فمررراذا فعيرررع؟ فدرررال!( خرررالل هرررذه المرررد   رررن العضررروي  

ومرررررا أدري مررررراذا بدررررري لورررررم ,  هرررررؤالء ال يمكرررررن أن يكونررررروا لررررري إخواننرررررا.  دجميررررردهم  رررررن كرررررونوم إخررررروان مسررررريمين
 !.(    ؟كمسيمين

ي  ليدبعروا سرن  أصرةاب النسريه  يةيونر   امرا ويةرمونر  وهكذا دخيرع قوا رد اإلرجراء  يرى الصرةو  اإلسرالم
 . !! د  ما ةرم ا    اما ليوارهوا

وضرريب  الدسرك   يرى أبرواب . أهواء السياس  وفن الممكرن. هذا هو الدفسير الوةيد لظاهر  اإلرجاء السياسي
 :السالرين ودصديق ةدي  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

هرري .  (وماا ا داد لباد مان الساال ان  رباا إال ا داد مان اهلل بعادا ( ) ين افتااتنومان أتام أباواب الساال  ) 
ولار  . الةديد  بكل بسار  لدد افددن المرجه  السياسيون في أبواب السرالرين وبعردوا كثيررا  رن أصرول شرريع  ا 

 ( ...مفدون) و  ( انفدّ ) فوو ( يفدن( ) فدن) من ( ًْ افتتن: ) العرب واضة  
أو الدفسررير الثرراني لظرراهر  اإلرجرراء السياسرري فوررو سرريار الجررالد فرري السررجون وسياسرر  , الثررانيوأمررا السرربب 

شردد    رن الردخول فري ديرار اإلرجراءودفضريل اإلندمراء لديرار . ينفر  الرذكر(  السند ريرال )وكورباء( الموح )جيساع 
 !!فولع  440

,  وسررريار جرررالد خسررريس, إبيررريسيبررريس وبرررين د, وهكرررذا . ديبيسررراد  فورررو الشررريران و.. وأمرررا ثالررر  الدفسررريراع
وجيرس فدوراء السرالرين والرد ا  المنةرفرون داخرل . ولرد هرذا الفدر  الخبير  , ومكاسب كرسي في البرلمان الدعريس

 . مؤسساع السير 
نا إلي  راجعون  . فإنا   واى

ل ا   رن  يرم العيماء المنافدين الذين كدموا ما أنح  إرجاءوغني  ن الدول أن هناك إرجاء من نوع يخر هو 
ااَن  : بسرربب بريررق ذهررب السرريران والرمرر  فرري قولرر  . وبررا وا شررريع  ا  وبرردلوها  ررن فوررم .  اامأ إ ذا  لَم  كا َنَعاامأ َوإ نن



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  631  [  
 

ب ينَ  َقرن  . (42:الشعراء) الأما
 : صةاب  كداب ربنا  ندما قال دعالىفدد  رفنا  يى أ .وهذا إرجاء بين في ربيعد  وأسباب  ال يةداج إلى نداش

 مُل الذين حملوا التوراة ُم لم يحملوها كمُل الحمار يحال أسافارا .. ..,  نردما حاد فري بيران 
 :أةوالوم بدول  

   َين َن الأَغاو  ََِكاَن م  َطانا  يأ َبَعها الشن أَتأ َِ ا  َْ نأ َسلََخ م  َِانأ َناها آَيات َنا  ي آَتيأ مأ َنَبأَ النذ   ْ لا َعلَيأ َنا *    َواتأ وأ َولَوأ ش 
اه  لَ  الأ َعلَيأ م  ال  الأَكلأاب  إ نأ َتحأ َُ لااها َكَم َُ ََِم َبَع َهاَواها  ض  َواتن لََد إ لَى األَرأ ها أَخأ نن ا َولَك  َْ َناها ب  َِعأ اها  َر كأ را اثأ أَوأ َتتأ َْ َيلأ

ْامأ َيَتَفكن  َِاقأصاص  الأَقَصَص لََعلن باوا ب  يات َنا  يَن َكذن م  النذ  لا الأَقوأ َُ َْثأ َذل َك َم ونَ َيلأ  ( . 511-511األ راف )   را
 

************* 
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 السادسالفصل 
 مسار التيار اجلهادي وجتاربه 

 م(1361-1111)
 

 
 :قال ا  دعالى
  َن ين س  َ لََمَع الأماحأ بالََنا َوإ نن هللان ْامأ سا َينن د  ْأ ِ يَنا لََن وا  يَن َجاَهدا  ( 14:العنكبوع) َوالنذ 

 
 : ا   يي  وسيم وقال رسول ا  صيى

 (. بدأ اتسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ف وبم للغرباء )
 

 :وقال صيى ا  غيي  وسيم 
 (.ت ال  ائفة من أمتي يقاتلون للم الحق ظاهرين للم من ناوأهم حتم يقاتل آخرهم المسيح الدجال ال )

 
 :وأخبر  ن ثبادوم صيى ا   يي  وسيم فدال 

 أمتي ظاهرين للم الحق ال يضرهم من خالفهم  ال ت ال أمة من )
 (..حتم يأتي أمر اهلل وهم ظاهرون للم الناس
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 :الفصل السادس

 مسار التيار الجهادي وتجاربه  
 م(1390-1001)

 
 :تعريا التيار الجهادي وتصنيفه: أوال

الجورد المبرذول :  هروينم  يى أن الجواد في سبيل ا , إن األصل المدفق  يي  كدعريف  ام: ابددءا أقول
وهو يعني بإرالقر  الددرال فري سربيل ا  وبرذل الرنفس والمرال فري سربيل نصرر  ديرن ا  . لدكون كيم  ا  هي العييا

و يي  فالدراهم بورذا العمرل ابداراء وجر  ا  ولدكرون .. دينوم ودموم و رضوم ومالوم وأرضوم,والدفاع  ن المسيمين
ذا اجدمررر  الررررهر أو الجما ررر  مرررن المسررريمين  يرررى ذلرررك فورررم . د فررري سررربيل ا كيمررر  ا  هررري العييرررا هرررو المجاهررر واى

 (.مجاهدون في سبيل ا )
يةدراج أصررةاب  مصرريةا ودعريفررا مةررددا , (المجاهرردين) ولكرن هررذا الفصرل يخرردم بنروع خررام مررن هرؤالء 

وهرررو مرررا .. ادهم يمررراهوم وكررروادرهم وأفرررر  أو ةدرررى  يرررى, يجمعورررم وينسرررةب  يرررى مدارسررروم ودجمعرررادوم المدعررردد 
وقرررد كنرررع فررري مةاضرررراع ودسرررجيالع سرررابد  قرررد وسرررعع مرررا يشرررمي  (. الديرررار الجورررادي)اصرررريأ  ييررر  بمسرررمى 

الجورراد هررو الةررل )والسرريما فرري مجمو رر  المةاضررراع المعنونرر  باسررم , المصررريأ  نرردما وصرريع إلررى هررذا الفصررل
: فديرع فيورا. نع بعنوان هرذا الكدرابوكذلك في مةاضراع أشرر  الفيديو وهي من يخر إنداجي وكا( لماذا وكيف

 أن الديار الجوادي
تحات شاعار ال  اتسالمهو مص لح شامل لكل من حمل السالو فردا أو جمالة أو تنظيما يجاهد ألداء )

وقيرع فري ةينورا أن هرذا الدعريرف يدررك جانبرا مسرأل  المنراه  واألسراليب واألهرداف ( إله إال اهلل محمد رسول اهلل
وقيع أن الديار الجوادي مرةي  و ظراهر  انبثدرع  رن الصرةو  اإلسرالمي  خرالل الدررن . وح دديمواالمةدود  ويدجا

 .المنصرم
وجرردع أن الديررار الجوررادي الررذي , قيدرر  فرري دروسرري دةررع هررذا الدعريررف المدوسرر  ولمررا  رردع لمررا كدبدرر  أو

ع ذلرك الدعريرف العرريض ال ينسرةب  يرى كرل مرن ينردرج دةر -وأدناولر  هنرا -دناولع مساره في ديك المةاضرراع
مررا يمكررن أن يسررمى بررر . والررذي يشرركل مجمرروع جما ررادوم وأفرررادهم وهررو( الررذي يشررمل كررل مجاهررد فرري سرربيل ا )
 :فأقولولذلك أ يد صياغ  الدعريف بشكل أدق هنا (. الجوادي  المسية  الظاهر )
 :التيار الجهادي*

مفكاارين والرمااو  واالفااراد الااذين تبنااوا فكاار  ويشاامل للاام التنظيمااات والجمالااات والتجمعااات والعلماااء وال
. بالتبارهاا تمةال أنظماة حكام مرتاد . اتسالمي الجهاد المسلح ضد الحكومات القائمة في بالد العالم العربي و

, ووالئهاا اللاداء االماة مان  او  الكفار المختلفاة , وتشريعها مان دون اهلل , بسبب حكمها بغير ما أن ل اهلل 
الهاجماة للام باالد المسالمين معتبارين تلاك االنظماة  االساتعماريةالجهاد المسلح ضد القاو  كما تبنوا منهاج 

 .التي أسق وا شرليتها وخرجوا لليها حلفاء محاربين لإلسالم والمسلمين
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فررري مبررردأ ( الظررراهر  الجواديررر )ورغرررم أن جما ررراع وأفرررراد الديرررار الجورررادي يشررردركون مررر  غيررررهم مرررن مكونررراع
 ررداء الخررارجيين المعدرردين  يررى أهررل اإلسررالم وبالدهررم ومددسررادوم مرر  الجما رراع واألفررراد الجورراد المسرريأ ضررد األ

إال .. وغيرهرا إردريرا وكشمير والفيبرين و البوسن  الشيشان و الذين دصدوا لجواد هؤالء األ داء كما في فيسرين و
البراء و موقف  وبمبادئ الوالء و, أنوم دميحوا بالفكر المنريق من مبادئ الةاكمي  والمفاصي  م  أنظم  الجاهيي 

 .إلى غير ذلك مما سنعرض ل  من دفاصيل منوجي .. المؤمنين من الراغوع وأولياه 
ولررذلك سأصررريأ  يررى الفريررق الثرراني مررن الممارسررين ليجورراد ضررد الكفررار األصررييين مررن اليوررود والنصررارى  

, وهررذه مصررريةاع دصررنيف وددسرريم دراسرري (.الجما رراع المجاهررد )والرروثنين وغيرررهم مررن أ ررداء المسرريمين باسررم 
 .وليس ددسيم  ددي أو منو  ددييم

كمرا قررر . هو أن المجاهد في سبيل ا    من قادل لدكون كيم  ا  هري العييرا, فاألصل العددي كما قدمع 
 أبرو موسرى األشرعري أن رجرال روى  :ذلك رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فيما صأ واشدور مرن أةادير  السرن  

والرجرل , والرجرل يدادرل ليرذكر, ادرل ليمارنم الرجرل يد, يرا رسرول ا  : أ رابيا أدى النبي صيى ا   يير  وسريم فدرال
 : فمن في سبيل ا ؟ فدال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم, يدادل ليرى مكان  

 (.رواه مسيم )( من  اتل لتكون كلمة اهلل أللم فهو في سبيل اهلل ) 
 -إشرار  إلرى المندمرين ليديرار الجورادي ( الجوراديين)لمصرريأ باخدصرار فري ثنايرا البةر  بدرولي وقد أذكرر ا 

وال يايرب  رن الرذهن أيضرا أن هرذا . إلرى أفرراد الصرنف اآلخرر( المجاهردين)وبدرولي  -وقد اشدور هذا المصرريأ 
ل فكررره ومنوجرر  وهررذا فدررد يةدرروي الديررار الجوررادي مررن ال يةمررل دفاصرري, الدصررنيف هررو بةكررم الاالررب فرري المجمرروع

وقررد يةمررل فكررر الديررار الجوررادي أفررراد مررن جما رراع مجاهررد  ليكفررار األصررييين مررن المسرردعمرين واأل ررداء . قييررل
الدري انبثدرع  رن أصرول جما راع اإلخروان المسريمين أو  المجاهرد والسريما فري الجما راع , الخارجيين وهذا كثير

اع كرران لأل ررداء الخررارجيين ولررم ددرربن منوجررا معينررا فرري ذلررك ولكررن دوجرر  ديررك الجما رر.. جما رراع الديررار السرريفي 
 .ألسباب منوجي  أةيانا أو, في الاالب.. ألسباب ةركي  وسياسي 

 :إذن أ ود بعد هذا الدفصيل الخدصار الدعريف فأقول 
هااام الجمالاااات أو االفاااراد الاااذين حملاااوا فكااار  الجهااااد المسااالح ضاااد ( التياااار الجهاااادي) أو( الجهااااديون)
وحملوا فكارا محاددا يقاوم للام مباادئ , ضد االلداء الخارجيين أو, ات القائمة في بالد العالم اتسالميالحكوم

مفصررل البااراء وأساساايات الفكاار الجهااادي السياسااي الشاارلي المعاصاار كمااا هااو  الحاكميااة و والااد الااوالء و
 .ومعروف في أدبيادوم

ذا  ذين مارسوا الجواد المسيأ خالل النصرف الثراني مرن أن ندوم بعميي  دصنيف ليجما اع واألفراد ال أردناواى
لررى اليرروم والررذين يشرركيون بمعظموررم مررا أصررريأ  ييرر   دصررنيفا ( الظرراهر  الجواديرر  المسررية )باسررمالدرررن العشرررين واى

 :إجراء نو ين من الدصنيف باإلمكانألخذ فكر  أكثر دةديدا  ن فةوى الدعريف السابق نجد أن   موميا
 .هادها والعدو الذي استهدفتهوفق مجاالت ج: االول
 .والمنهج السياسي الشرلي االلتقاد وفق مناهجها في التفكير و: والةاني
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وبررين ديررك , ولكررن قبررل ذلررك يجررب أن نيفررع النظررر إلررى الدفريررق الوررام بررين الجما رراع المجاهررد  أو الجواديرر 
ادا فري سربيل ا  ولريس إل رالء ولكرن لريس جور, الدنظيماع الدي دةمل السرالح دجراه مخديرف أشركال أ رداء األمر 

نما لدواف  .. أو أداء لفريض  الجواد بدصد الواجب الديني كعباد  , كيم  ا  , (ورنير  دةررير )قد دكون  مخديف واى
قامر  نظرام ال دينري يخررر , مرن أجرل دبرديل النظرام الالدينري الدراهم, ضرد ةكومراع دكدادورير ( سياسري )أو لردواف   واى

أو سررروى ذلرررك مرررن المرررذاهب .. يررر  أو الورنيررر  أو الديمدراريررر  أو االشررردراكي  أو الشررريو ي يدررروم  يرررى مبرررادئ الدوم
 .. السياسي  والفكري  العيماني  المعاصر 

و قد يكون ةمل السالح ألسرباب مرن . فوذه األخير  منظماع نضالي  أو كفاةي  وليسع مجاهد  وال جوادي 
وال يعدبررر  ميوررا الررذي قررد يكررون مةمررودا مررن وجورر  . إلررى أخررره ....الرجولرر  والةميرر  أو شررجا   أو ريرراء ومفرراخر 

ولريس , اآلخرر وال أجرر لر  فري , ولكنر  لريس  براد  يثراب فا يورا  ييورا.. النظر الورنير  أو الدةريرير  أو النضرالي 
نما هجرد  وقدي  , في سبيل ا  شواد قدي   ةسرب برل قرد يكرون يثمرا أو مردردا ب.  بةسرب نيدر  ما هاجر إلي  إلىواى

والشويد كمرا  رفر  رسرول ,   هو ما كان في سبيل ا  وإل الء كيم  ا  فالجواد.. األهداف الدي قادل من أجيوا 
 . من قادل لدكون كيم  ا  هي العييا فوو في سبيل ا  ا  صيى ا   يي  وسيم هو

, ن بالددرال فرري سربيل ا  دعبرردا  فورم الررذين يدومرو . وأمرا المجاهردون الررذين يشركيون أفرراد الظرراهر  الجوادير  
وهررذا أمررر . فيدومررون بالجورراد كفعررل دينرري  بررادي. وأداء لفريضرر  افدرضرروا ا   يررى المسرريمين فرري أةرروال مةرردد 

ممرا يسرا د , وأما دصنيف أنوع المجاهدين اليوم فعيى الشكل الدالي بناء  يرى مرا أسريفع. يجب أن يكون واضةا
 . موما(  الظاهر  الجوادي  المسية  المعاصر  )ميحه  ن غيره من مكوناع  يى دعريف الديار الجوادي ود

 
 :تصنيا مكونات الظاهر  الجهادية: ةانيا

 :تصنيا مكونات الظاهر  الجهادية بحسب مجاالت جهادها وااللداء الذين جاهدهم
 : (الجهاديين) أو( : الجهاديةالجمالات أو التنظيمات ) أو: التيار الجهادي .5

جما رراع األفررراد الررذين دبنرروا فكررر  جورراد الةكومرراع الراغوديرر  المردررد  الداهمرر  فرري بررالد العررالم العربرري وهرري ال
قام  ةكم شريع  ا   يى أنداضوا, واإلسالمي بنراء , أو دفعرا لظيمورا الواقر   يرى المسريمين. من أجل إسداروا واى

 .  يى فكر جوادي سياسي شر ي مةدد سيأدي بيان  إن شاء ا 
فرري أنررواع أخرررى مررن الجورراد كرردف  , يشررارك أفررراد هررذه المنظمرراع والجما رراع بشرركل جمررا ي أو فرررديوقررد 

ولكرن أسراس نشرأدوا وأهردافوا . الشيشران وسرواها الصاهل وجواد األ داء الخارجيين كما في أفاانسدان والبوسرن  و
يررردبر أفرادهررا بديرراد  (. ظيمرريهرميرر  البنرراء الدن( )قرريرر  األهررداف( )سررري  الةركرر )جعيوررا بشرركل  ررام منظمرراع  

 .األهدافوأمير  بر بيع   يى الجواد والعمل لدةديق ديك 
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  :الجمالات أو التنظيمات المجاهد   .4

وهررري المنظمررراع والجما ررراع الدررري دخصصرررع فررري جوررراد األ رررداء الصررراهيين  يرررى برررالد المسررريمين وخاصررر  
 أو( كمررا فري جحيررر  العرررب والعرراق وغيرهررا ةاليررا )كاألمريكرران أو الصررييبيين المةديرين , (كمررا فري فيسرررين)اليورود

سررن  والونررد وكشرررمير و أو الررروثنيين كمررا فرري الشيشررران والب, أو الميةرردين كمرررا الررروس أو الصررين, الاررربيين  مومررا
 . أو أي نوع من األ داء الخارجيين... يسياوجنوب شرق 

, ساس إسرالمي وجورادي كمرا أسريفناولكن  يى أ, وكثيرا ما دأخذ هذه المنظماع شكل ةركاع دةرير ورني 
.. أو دفا ا  ن الدين واألرض والعرض والنفس والمال, ثم إخضا وا ليةكم اإلسالمي, وبودف دةرير ديك البالد
 .كعباد  وفريض  شر ي 

 

 :الجمالات واالفراد المجاهدين من أجل تغير المنكر بالسالو أو لدفب المظالم .3
وغالبا ما ال يكون لورا جما راع مةردد  , الفردي والمبادراع الشخصي  وغالب هذه الظاهر  يدوم  يى الجواد

نما أفراد أو شراذم صاير  ددوم بأ مال جوادي  مسرية  بنير  , أو أمير واألمرر برالمعروف والنوري  رن  االةدسرابواى
ق  الخمر أو كددمير موا, إلحال  منكر هنا أوهناك, وبناء  يى دصوراع ودواف  ديني    با ديالمنكر أداء لفريض  

أو  يرى ديرنوم , العردوان  يرى المسريمين  أو اغدياال لرأس من رؤوس الكفر أو الظيرم أو, الحنا أو المجون والفساد
أو إلحالرر  أي مظوررر مررن المظرراهر الدرري يعدبرونوررا منكررر  دينيررا يجررب إحالدوررا باليررد بعررد أن , وشررعاهرهم ومددسررادوم

 ..اسدةال ذلك باليسان والديب 
لررر  اوهرررل ةددرررع الوررردف مرررن إح , الجررردوى مرررن هرررذه األ مرررال الخررررأ أو صررردد ددررريم الصرررواب أوولسرررع هنرررا ب 
هررذا الصررنف هنررا نرروع مررن أنررواع المجاهرردين الررذين قرراموا بررذلك  ولكنرري أذكررر.. أم أدع إلررى منرراكير أكبررر, المنكررر

 .وهذا أصل نيدوم, كعباد  وأداء لواجب ديني

  
 ها في التفكير والسياسة الشرليةتصنيا مكونات الظاهر  الجهادية بحسب مناهج: 

 :ودندسم بصور  رهيسي  إلى نو ين رهيسيين
 : جمالات منهجية .5

وموقررف شررر ي مررن  مرروم المسرراهل السياسرري  , وهرري الدرري  لوررا مررنو  فكررري سياسرري شررر ي مةرردد ومفصررل
 .الشر ي  أو العددي  والفكري   موما

  :جمالات غير منهجية .4

كرردف  , فريضرر  الجورراد لورردف مررن األهررداف المشرررو   شررر ا أداء يررى  أفرادهرراوهرري الجما رراع الدرري اجدمرر  
و  يرى ةمرل السرالح مرن دون أن يكرون , الصاهل أو إحالر  المنكرر أو دفر  المظرالم أو قدرال ةكومر  أو سروى ذلرك

 .لوا منو  سياسي شر ي مفصل يةدد الموقف من المساهل السياسي  وغيرها
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 :إلم ةالس أ سام رئيسيةوتنقسم الجمالات الجهادية المنهجية 

 :الجمالات الجهادية الحركية .5

وةميررررع مررررؤثراع فكررررر اإلخرررروان المسرررريمين , ومعظموررررا انبثدررررع  ررررن الصررررةو  اإلسررررالمي  مريرررر  السرررردينياع 
والذي كان من أواهل وأ ظم منظري  الشويد سيد , الةاكمي  البراء و باإلضاف  ليفكر الذي قام  يى أسس الوالء و

 .سداذ أبو األ يى المودودي في باكسدانو األ, قرب في مصر

 :الجمالات الجهادية السلفية .4

 يرى  داهرد السرريف وفرق فدراوى اإلمررام  اال دمرراد, وهري الجما راع الجواديرر  الدري ضرمع إلررى الفكرر السرابق 
هراب وا دمدع فد  الد و  النجدي  وأفكار اإلمرام مةمرد برن  برد الو , ابن ديمي  وأمثال  من أقراب المدرس  السيفي 

 .وأفكار من سار  يى هذا المنو  ممن جاء بعدهم, رةموم ا 
 :...(جمالات العلماء الجهادية –الصوفية الجهادية )الجمالات المجاهد  اتصالحية والتربوية  .1

وهررري الجما ررراع الدررري قامرررع  يرررى أسرررس دربويررر  ومنوجيررر   يميررر  أو مذهبيررر  أو ررقيررر  ودكرررون لورررا كيررران  
ثرررم ةميرررع السرررالح ليجوررراد ضرررد األ رررداء .. ببيعررر  إلرررى رهيسررروم أو شررريخوم أو قاهررردهم دنظيمررري واردررربر أ ضررراهوا 

 .أو في مساهل داخيي  أةيانا, الخارجيين غالبا
 

 :كما تنقسم الجمالات الجهادية غير المنهجية إلم  سمين

 :جمالات مجاهد  منظمة  .5

و يرربر أفرادهرا . اكرل إدارير  دنظيمير وددروم لورا هي. وهي الجما اع الدري يرردبر أفرادهرا ببيعر  وأميرر وقيراد  
أو الدصردي ألي شركل مرن , كدف  الصاهل أو إحال  أي منكرر مرن المنكرراع, الدضي  الجوادي  الدي اجدمعوا  ييوا

 ..والدربي  لال ددادولكن من دون أن يكون لوم منو  فكري مةدد . أشكال أ داء اإلسالم والمسيمين
 :ظمةكتل وأفراد وتجمعات مجاهد  غير من .4

وهي مةاوالع األفراد أو الكدل الصراير  والشرراذم المجاهرد  الدري قرام أ ضراؤها هنرا وهنراك بأ مرال جوادير   
أو رابرررر يرررربر برررين , ولكرررن دون أن يكرررون لواةررردهم أو مجمرررو وم فكرررر مةررردد وال مرررنو  ا ددررراد ودربيررر , مشررررو  
 . أ ضاهوم

ودجررارب الديررار الجوررادي المسرريأ بشرركل  وهررذا الفصررل الررذي نةررن بصرردده يركررح  يررى دراسرر  بعررض مالمررأ
والجانرب األهرم , وأكثرها أثرا بل يشركل أسراس الظراهر . وهو أبرح وأهم مكوناع الظاهر  الجوادي  المسية . مةدد

 .فيوا من ةي  الةجم واألثر ومسددبل المواجو  بيننا وبين أ داهنا وا  أ يم
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 (:2111-1861)وره فكريا وحركيا نشأ  التيار الجهادي المعاصر ومراحل ت : ةالةا 

) يعدبر ميالد جما اع ودنظيماع الديار الجوادي نداجا ربيعيا ليدروراع السياسي  لمرةي  ما بعد اإلسددالل
فرراحا ديداهيرا ليصرةو  .  ن اإلةدالل في بالد العالم العربي واإلسالمي( الشكيي كمرا يعدبرر دررورا مرةييرا ربيعيرا واى

أي قبررل مرريالد . الدرري كانررع قررد انريدررع منررذ سرردور الخالفرر  ددريبررا أي مريرر  الثالثينيرراع, اإلسررالمي  المعاصررر  
بةسررب ةداثرر  أو قرردم مرريالد الصررةو  اإلسررالمي  وأةرروال كررل بيررد . الديررار الجوررادي بنةررو ثالثرر   دررود  يررى األقررل

 ... موما السياسي وظروف اةدالل  وأوضا   
ى اإلسدعمار الةدي  ليبالد العربي  واإلسالمي  دةريم مدومراع فدد دول. فكما مر معنا في الفصيين السابدين

ودمكرررن مرررن دةرررريم مدومررراع المرجعيررراع السياسررري  والدينيررر  , المداومررر  والنوضررر  فررري األمررر  بعرررد إسررردار الخالفررر 
مرن اإلسردعمار , وأدع الندي  النو ي  في أسيوب اإلسردعمار. في غالب بالد العالم العربي واإلسالمي واالجدما ي 

, (االقدصررادي والسياسرري والثدررافي)لرربالد المسرريمين إلررى أسرريوب اإلسرردعمار الةرردي  ( العسرركري المباشررر)الدررديم أو
 ...ناهب   ن  في دةديق أهداف ( ودنصيب  لةكوماع الرد  من أجيال العيماني  أومن الدجمعاع الخاهن  العميي 

( الورنير )سدعمر الخارجي ودولي الةكوماع و أدى ذالك إلى خروج األم  من ميدان الصدام لخفاء دور الم
وبةكم رباه  األشياء كان ال بد لديك الةكوماع من أن دصرردم مر  مخديرف مكونراع الصرةو  ...المةيي  ليةكم 

بةسررررب كررررل مدرسرررر  وادجاهادوررررا  -اإلسررررالمي  الدرررري قامررررع أساسررررا مررررن أجررررل العررررود  بالمسرررريمين بشرررركل أو بررررآخر
 .اليم دينوم والةكم بشريعدومإلى الةيا  بناء  يى دع -ومناهجوا

 يررى أسررس  يمانيرر  , فدررد قامررع ةكومرراع اإلسررددالل كيوررا بررال اسرردثناء فرري بررالد العررالم العربرري واإلسررالمي
ودرولى المرارقون مرن أبناهورا مومر  الدشرري  مرن دون , وةكمع جميعوا باير مرا أنرحل ا . دفصل الدين  ن الدول 

هذا باإلضراف  إلرى مرا دةيرع بر  كرل ديرك . أل داء األم  وخدم  أهدافوم جوارا كما دولوا موم  العمال  والوالء, ا 
ومخديررف أشرركال الفسرراد اإلداري والسرريوكي وغيررر  واالسرردبدادالةكومرراع بررال اسرردثناء مررن مواصررفاع الظيررم والدوررر 

 .. ذلك 
 5421هيل  رام وقامع دول  إسررا, وحرع اإلسدعمار الكيان الصويوني في قيب العالم اإلسالمي في فيسرين

باإلضرراف  إلررى أجررحاء مررن مصررر وسرروريا واألردن  اةداللورراثررم أدمررع إسررراهيل , رسررميا  يررى معظررم أرض فيسرررين
 .5411ولبنان سن  

 اةدالل ورس  اإلسدعمار الاربي .. وشكيع قضي  فيسرين  بها ضخما في وجدان العالم العربي واإلسالمي
 .الدي أنشأها في  الديكدادوري ود م وةفظ الةكوماع ... ف خيراد االقدصادي ليعالم العربي واإلسالمي واسدنح 

وهكررذا وجرردع قوا ررد الصررةو  اإلسررالمي  وقيادادوررا نفسرروا أمررام هررذا الواقرر  المررؤلم الاريررب الررذي  دررب مرةيرر  
وا ودعددع المذاهب واآلراء داخل أوسار الصةو  ذادوا لمعالج  هذا الواق  مما أدى لدمرايح مدارسر... اإلسدعمار 

 .وادجاهادوا كما رأينا في الفصل الخامس
رأى يخررررون الةرررل ... ففررري ةرررين رأى بعضررروم برررأن الةرررل يكمرررن فررري الدربيررر  واإلصرررالح وا درررحال السياسررر  

رأى الفريرق .. مرن خرالل مرا دديةر  ديرك الةكومراع , (قانونرا)واإلصالح في اقدةام ميادينوا من البواب  المشرو   
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وأنر  ال برد مرن ةمرل السرالح لعرالج , أن الخرق قرد ادسر   يرى الراقر ( هذا الفصل والذي نةن بصدده في)الثال  
أنوررا جرراهح  لدديرريم أظررافر الصررةو  داهمررا , السرريما بعرردما أثبدررع ديررك الةكومرراع وأجوحدوررا الدمعيرر ..هررذه األوضرراع 

ودضرييق كرل سربل  ومرارد  أدبا وم,  بر دصفي  قيادادوا باغديال ح ماهوا أو حجوم في السجون لعشراع السنين
.. برردأع ددبيررور األفكررار األولررى لمرريالد الديررار الجوررادي المعاصررر .. وهنررا .. الررد و  إلررى ا  ةدررى السرريمي  منوررا 

 ..نواي  الخمسينياع ومري  السدينياع من الدرن المنصرم
ه األفكار المةضن الربيعي الذي يمكن أن دولد في  مثل هذ( بصور  رهيسي )كانع ةرك  اإلخوان المسيمين 

وال أدل  يرى ذلرك مرن شرعارها الرذي . فدد كونع د و  ةسن البنا رةم  ا  مناخرا مناسربا لورذه الدرروراع. ودندشر
, (الموع في سبيل ا  أسمى أمانينا. الجواد سبيينا. الدرين دسدورنا. الرسول قدودنا. ا  غايدنا ) اخدصر منوجوا

مررن مررؤثراع صرروفي  وسرريفي  وورنيرر  , الفكررري والمنوجرري االخرردالرمررن رغررم أن فكرهررا وممارسررادوا قررد ةمررل كثيرررا 
كمررا شرركيع ممارسررادوا الجواديرر  المبدهيرر  دلرريال يخررر  يررى صررالةي  أن دكررون مةضررنا . وديمدراريرر  وسرروى ذلررك

 . لميالد الديار والفكر الجوادي في رةموا
. 5429 -5421ين سرن  فدرد شرارك قيراداع وشرباب اإلخروان المسريمون فري مصرر وسروريا فري ةررب فيسرر

وقرد قرام أ ضراء هرذا , وهرو الجوراح العسركري ليجما ر  ألهرداف جوادير , وشكل ةسن البنا جواحه السرري الخرام
دار  المداومر  السررري  فري قنررا  السرويس ومررا ةولوررا  5424الجوراح بعررد اغديرال ةسررن البنرا رةمرر  ا  سرن   بديرراد  واى

ولكرن .  بد الناصر والضبار األةرار باإلراة  بالميك فراروق وشارك الجواح في د م ةرك . مري  الخمسينياع
هذا الوالك كان قد ردب م  أ داء هذه األم  برنامج  الذي دضمن دصفي  الةرك  اإلسالمي  في مصر ورييعدورا 

 .ةرك  اإلخوان المسيمين
 5411  ووسرر  ةميدرر   يرريوم وأ رردم بعضرروم سررن 5412فدررام بسررجن قيرراددوم و اآلالف مررن قوا رردهم سررن   

أمررا فرري سرروريا وهرري المةضررن الوررام اآلخررر , هررذا فرري مصررر, وكرران مررن بيررنوم خيررر  مفكريوررا و ناصرررها الدياديرر 
العسرركري  بةكومرراع اإلسررددالل الورنيرر  الديمدراريرر  الدرري  االندالبرراعفدررد  صررفع .. لةركرر  اإلخرروان المسرريمين 

إلرى أن , خرابراع األمريكير  ودجاربورا فري سرورياالدري ر دورا الم االندالبراعدوالع  5412ومنذ . 5421دوالع منذ 
وكران  يرى أولرى أولويادر  دصرفي  . 5411ليدروم باندالبر  سرن   االشردراكيدم دجويح األجواء لةحب البعر  العربري 
وشررركيع مصرررر وسررروريا المةضرررن .. ومةاربررر  اإلسرررالم بكرررل مكونادررر  , الصرررةو  اإلسرررالمي  مرررن اإلخررروان وغيررررهم

ودكرررررع هرررذه الصرررور  فررري مخديرررف بيررردان العرررالم العربررري , ر الجوررراد ونظريررراع  ميررر المبكرررر لمررريالد ودبيرررور فكررر
والثدافيررر  وةمرررالع الداريرررب والعيمنررر  الدررري قامرررع بورررا  واالجدما يررر و ميرررع ديرررك الدةررروالع السياسررري  .واإلسرررالمي

 .. الةكوماع المخديف   يى ررح مساهل هام   يى فكر الصةو  اإلسالمي  ومنوجوا
خالل الخمسينياع شكيع كداباع األسداذ العبدري الفذ أبو األ يى المودودي رةمر  ا  مراد  ففي الباكسدان و 

فدد انددد رةم  ا  الةال  البييد  الدي دعيشوا األوسار الديني  الددييدي  فري باكسردان .. أساسي  لدبيور فكر الجواد 
كثيرررا مررن أهررم (  رر  اإلسررالمي  فرري باكسرردانالجما)وررررح  بررر كدبرر  ومداالدرر  وجريررد  ةركدرر  الدرري أسسرروا باسررم.. 

وكدرب  رن مددضرياع شرواد  الدوةيرد .. و رض واق  المسريمين المعاصرر مرن خاللورا, المساهل السياسي  الشر ي 
ومميحادوررا  اإلسررالمي وكدررب ةررول مرريالد الدولرر  ..و رررف الجورراد وأغراضرر  وأهدافرر  .. و ررن أسررس الرروالء والبررراء ..
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 يرى كثيرر مرن ( األربعر المصرريةاع )وأشردمل أةرد أهرم كدبر  وهرو . والرريق إلقامدواو ن دسدورها ومواصفادوا 
 ..أساسياع الفكر الجوادي المعاصر

ولكن راهد الفكر الجوادي في العصر الةدي  بال مناحع والذي يعرود ألفكراره مريالد مرنو  الدفكيرر ونظريراع  
الررذي ابدرردأ . رةمرر  ا ( سرريد قرررب)الشررويد المعيررم  كرران بررال شررك األسررداذ( الديررار الجوررادي المعاصررر)الةركرر  فرري 

و رراش نضرروج الفكررر خررالل الةدبرر  الصرراخب  الةرجرر  مررن درراري  مصررر . ةيادرر  أديبررا شررا را و باةثررا ناقرردا ال معررا
واةردالل فيسررين . وهي حوال الميكي  وثرور  الضربار األةررار, المعاصر خالل األربعيناع والخمسيناع والسديناع

وكان لرةيد  الدراسي  إلى أمريكا أثرر . واةدك  ن قرب باإلخوان المسيمين ودأثر بةركدوم..مصر والعدوان  يى 
لمرا ةبراه ا  مررن  باإلضرراف , برال  فري اكدشراف  لربيعرر  الةمير  الصرييبي  المعاصرر   يررى العرالم العربري واإلسرالمي

حجر  فير   برد الناصرر مر  أكثرر قيراداع وقد شكيع أجرواء السرجن الرذي .. وقيم أخاذ وروح شفاف  .. بصير  نافذ  
لرى أواسرر السردينياع  المةرير العرام الرذي خرر فير  كدابادر  الراهعرر  .. اإلخروان المسريمين منرذ مرير  الخمسرينياع واى

فدررد ضررم .. الدرري دعررد بةررق األسرراس الفكررري والمنوجرري ليديررار الجوررادي المعاصررر فرري العررالم العربرري واإلسررالمي 
, وهررو دفسررير ةركرري آليرراع الدرررين الكررريم فرري ضرروء مررا نديرر  المفسرررون مررن اآلثررار( رينفرري ظررالل الدرر)كدابرر  الفريررد

وكررران كدابررر  . وخالصررر  مرررا أراد سررريد ررةرر  مرررن مفررراهيم, خالصرر  النظريررراع الةركيررر  ليفكرررر الجوررادي المعاصرررر
يرر  رروةادرر  الجواديرر  االندالب وةرروى خالصرر  ذلررك الفكررر و, هررو األهررم  يررى صررار ةجمرر ( معررالم فرري الرريررق)

( هرذا الردين)و( خصراهم الدصرور اإلسرالمي)وكونع مكدبد  الواسرع  مرن الكدرب االخررى مرن مثرل كدراب. الثوري 
 .منوجا مدكامال لفكر جوادي ةركي معاصر يناسب ديك المرةي  .. وغيره ( جاهيي  الدرن العشرين)و

مرررا ولإلخررروان المسررريمين كررران فكرررر سررريد رةمررر  ا  نديررر  نو يررر  فررري المسرررار الفكرررري ليصرررةو  اإلسرررالمي   مو 
 ..كما أسموها أن دةدد موقفوا من هذه الرروةاع( األم)وكان  يى الةرك  . خصوصا

فدررد كانررع نظريادرر  فرري .. لإلخرروان فرري مصررر مررن سرريد وأفكرراره موقفررا رافضررا مناوهررا  الددييديرر ووقفررع الديرراد  
مفرقرا هامرا كران  يرى اإلخروان أن ..   والمرنو والمفاصي  م  الجاهيي  والدمايح فري الووير, الةاكمي  والوالء والبراء

 نرر  فرري رد  فعررل دةيررد بوررم ةدررى  ررن ثوابررع أساسرري  كرران  ييوررا  االفدررراقأو , يدرررروا السررير معرر  نةررو الدرررور
 . المنو   ندهم

واخدرررار اإلخررروان الرريرررق الثررراني دجنبرررا ليصررردام مررر  السرررير  وبررردع يثرررار السرررجن والدمررر  والسررريار جييررر  فررري 
ردا ( د ررا  ال قضررا )فدررد كدررب المرشررد العررام ةسررن الوضرريبي رةمرر  ا  كدابرر  الشرروير . يرر  الجديررد مالمةوررم الفكر 
مررن أفكررار المواجورر  والصرردام مرر  الجاهييرر  الدرري , (فرري ظررالل الدرررين)ومررا ةميرر  ( معررالم فرري الرريررق) يررى كدرراب 

رقرع ةركر  اإلخروان المسريمين وهنرا افد.. وما يفرض  يى المجدمعاع من دةرول , يجسدها النظام السياسي الداهم
, وفكررر سرريد  مومررا( المعررالم)فجسررد كدرراب .. والصررةو  السياسرري  المعاصررر  إلررى مدرسرردين مدمررايحدين مدناقضرردين 

وبالدررالي الةكررم بررالكفر والرررد   يررى أنظمرر   الةكررم الداهمرر  والررد و  الصرررية  , فكررر الةاكميرر  والدمررايح والمفاصرري 
 ..جوادلجوادها ورسم معالم رريق هذا ال

مررنو  اإلخرروان الجديررد وبدايرر  مسررار الدراجرر  الررذي , كمررا يرردل  نوانرر  المعبررر( د ررا  ال قضررا )وشرركل كدرراب 
, وكانع خالص  نظريدر  أن رواد الصرةو  اإلسرالمي   برار   رن د را  إلرى اإلسرالم واإلصرالح, ابددؤوه من ةينوا
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وشكل . موا باندماهوم لإلسالم أو خروجوم  ن ةدى يةك, وليسوا قضا   يى الةكام والناس وما هم في  من أةوال
ةير  شرميع شرروادد  ,هرذا الكدراب أةرد أهرم مردكررحاع اإلرجراء السياسري المعاصرر فري الةركرر  اإلسرالمي  الناهضر 

 .باإلسالم السيراع المردد  الكافر  وأركانوا في مصر وغيرها
وهمررا , سرريدين فرري الصررةو  اإلسررالمي وكرران هررذين الكدررابين و هررذين الفكرررين بدايرر  لدشرركيل المدرسرردين الرهي

إلرى والد  المدرسر  الشراذ  ليدكفيرر -كما بينرا ينفرا -وأدى هذا الجو الفكري . والمدرس  الجوادي , المدرس  السياسي 
 .في سجون مصر أيضا  يى هامش ديك الصرا اع الفكري  وقد سبق بيان 

 ررود ليسررير مرر  الديررار الجوررادي وبدايرر  وأ. ولسررع هنررا بصرردد اسرردعراض المسررار الفكررري ليصررةو  السياسرري 
 ..ميالد مناهج  ودنظيماد 

إال أن كدابراع هامرر  أخررى قررد , فررغم أهمير  كدابرراع سريد وأولويدوررا فري دوليرد الوويرر  الفكرير  ليديررار الجورادي
يررأدي فرري رييعدوررا كدابرراع األسررداذ الدررانوني الشررويد  بررد الدررادر  رروده , برررحع فرري ديررك المرةيرر  فرري مصررر أيضررا

وقررد , ... وكررذلك كدابرراع الشرري  المةررد  أةمررد شرراكر رةمرر  ا  وغيرررهم , الررذي أ دمرر   بررد الناصررر, ةمرر  ا ر 
وةررراول دشررركيل أول دنظررريم جورررادي سرررري يةمرررل ديرررك , ةررراول سررريد قررررب رةمررر  ا  وضررر  أفكررراره موضررر  الدنفيرررذ

إال أن دجربد  الاض  , مسيمينمن لفيف من الشباب المجاهد الذين كان معظموم أ ضاء في اإلخوان ال, األفكار
ليدةدق ل  قرول راهر  ورؤيرا صرالة  بالار  الداللر  كران قرد ريهرا . ديك سر ان ما أجوضع وأ دم بدومدوا رةم  ا 

د رج راولدر  الدري يكدرب  ييورا , فدد روى بعض معاصري  في السجن أن  رأى فري منامر  قبيرل إ دامر . في سجن 
ينفردأ ودرأدي العصرافير فدةمرل األوراق ودريرر بورا فري كرل ادجراه ... ا أفكراره والذي يةوي األوراق الدي خر  ييو

 :دول الذي دةدق لكداباد  أيضا فوووأما ال.. فكره في أنةاء الدنيا  اندشار, فأولوا... 
 

 :قال الشويد المعيم سيد قرب رةم  ا  دعالى 
إنهاا الكلماات التاي تق ار دمااء , تدفعهاإنه ليست كل كلمة تبلغ إلم  لوب اآلخرين فتحركها وتجمعها و ) 

, ولادت فاي االفاواه التايأماا الكلماات , كال كلماة لاشات  اد ا تاتات  لاب إنساان.  النها تقتات  لب إنسان حي
ولام تادفب بالبشارية شابرا واحادا إلام , فقاد ولادت ميتاة, و ذفت بها االلسنة ولم تتصل بذلك النبب اتلهي الحي

 (.. تاالمواوالناس ال يتبنون . النها ولدت ميتة  إن أحدا لن يتبناها, االمام
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مدرجما ليا  البشدو  أفاانسدانولدد رأيع كداب  معالم في الرريق في .. وهكذا اندشر فكر سيد في كل الدنيا 

وهري ( نورسدان)أةد المجاهدين الددماء أيام جواد الروس دخل إةدى المدارس في  بياني أنبل لدد .. والفارسي  
كوش  يرى الةرردود الشرمالي  لكشرمير والصررين قريبرا مررن و ارق جبيير  ناهيرر  جردا بالار  الو ررور  وسرر جبررال الونردمنر

فرري منردرر  لررم يرردخيوا مررن .. مدررر  ررن سرررأ البةررر  1000ددرر   يررى اردفرراع أكثررر مررن ,  بدخشرران وممررر واخرران
معرالم )كدراب  ورامردارس فوجرد فيوقرال أنر  دخرل إةردى ال .ال مراء وال كوربراء وال سرواها ,مدومراع الةضرار  شريء 

 !!.     لسيد قرب مدرجما ليا  النورسداني  ( في الرريق
وةرررع بوررا هنرراك منررذ  شررراع السررنين بعررد إ دامرر  ... لدررد ةميدوررا  صررافير الةررق المورراجر !! فسرربةان ا  

, من كدرب سريد رةمر  ا إال وقد درجم إليوا كثير , ولعي  ال يوجد اليوم لا  ةي  من لااع المسيمين.. رةم  ا  
هرررذا العمرررالق الرررذي أدرك الصرررييبيون اليررروم وح يمررردوم أمريكرررا فررري ةميدورررا لمكافةررر  . العالميررر فضرررال  رررن الياررراع 
فجعيرروا مكافةدرر  والنيررل منرر  ودشررويو   أةررد أهررم مردكررحاع ةميرردوم الفكريرر  اإل الميرر  الةاليرر  . اإلرهرراب أثررر فكررره

 . ام  في بالدنا و يى مناه  الدعييم الديني خاص وهجوموم  يى مناه  الدربي  والدعييم 
فدرد ظورر فري ( الديار الجوادي المعاصرر)المةضن الموم الثاني لمنشأ الصةو  اإلسالمي  و. وأما في سوريا

وكران قرد ذهرب ليدراسر  فري مصرر وةمرل فكرر . الشي  الشويد مروان ةديد رةم  ا ( 5411-5410)نفس الفدر 
واقدنرر  الشرري  مررروان , وكانررع الررد و  قويرر  فرري سرروريا أواخررر الخمسررينياع, د مندسرربا إليرر و ررا, اإلخرروان المسرريمين

 يرى  لالسرديالءةديد رةم  ا  بأن برالءا كةرحب البعر  الرذي بردأع دايرب  يرى قياددر  العناصرر النصريري  ودعرد 
نما فةمل أفكارا شبيو  بأفكار سيد ودأثر ب , ولم , الةكم, ال يمكن مواجود  إال بالجواد يكن الشي  مروان كادبا واى
كما أسماه أوال, والرذي دةرول فيمرا ( دنظيم الرييع  المدادي  لةحب ا )فأسس . خريبا بار ا وشا را ةركيا مجاهدا

وقرررام بمةاولررر  جواديررر  قمعدورررا دبابررراع السرررير  البعثيررر  سرررن  (. الرييعررر  المداديررر  لإلخررروان المسررريمين) السرررمبعرررد 
 .رةم  ا  5411ثم ما لب  أن ا ددل ثم أ دم سن   5410ن  ثم  اود  الكر  س... 5411
-5411)وةمل  دالمذد  من بعده موم  إشعال أرول ثور  جوادي  معاصر  ضد ةكوم  في العام العربري  
رةمر  ا  وددالرع كدبر  الدري ةميرع الفكرر ( سرعيد ةروى)وظور في اإلخوان المسيمين في سوريا الشري  (. 5494

(. فرري البنرراء) سيسرري   اسررموةميررع معظموررا ..   إضررافاع مومرر  خررالل السرربعيناع والثمانيرراعالجوررادي وةددررع فيرر
وكرران مررن أهررم كدبرر  الدرري ( مرردخل إلررى د ررو  اإلخرروان المسرريمين( ) اإلسررالم( )الرسررول( )ا )   وكرران منوررا كدررب

 , وكدراب(ثدافر  وأخالقراجند ا  ), وكداب (خرو  لألمام  يى رريق الجواد المبارك)نظرع ليفكر الجوادي  كداب
ةيرر   ررانى بعررد ذلررك دراجعررا فكريررا نديجرر  ...  راهرر  الفكررري الجوررادي وهرري قمرر ( . ودخريرررا  ا  دنظيمررا جنررد)

ب  إلى لوثاع ديمدراري  وصوفي  ظورع في يخر مؤلفاد  رةم   اندوى. ي في سوريادالمسار الفاشل ليعمل الجوا
 . ا  وغفر ل 

فدرد كانرع .. أما في معظم باقي بالد العرالم العربري..والشام كانع البداي   مصر من.. وأ ددد أن من هناك 
كررذلك أيضررا وانشررر هررذا الفكررر مررن مصررر وسرروريا إلررى  االسرردعماري  والةالرر الظررروف السياسرري  المةييرر  مدشررابو  

 . السودان والعراق ولبنان واألردن  بةكم الجوار 
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كرم ددردم نظرام الدعيريم فيومرا  رن براقي برالد العرالم العربري كير  وبة..وبةكم االسددالل المبكرر لسروريا ومصرر
.. االبدداهيررر ) ددريبرررا, اسررردددمع كافررر  دول الجحيررر  العربيررر  المدرسرررين مرررن مصرررر وسررروريا لمراةرررل الدعيررريم األولرررى 

  وسرواها والدرانون والعيروم اإلنسراني واآلداببل وليجامعي  أيضا, والسيما في كيياع الشريع  ( والمدوسر  والثانوي 
الدررري قرررام بورررا الررررهيس (  الدعريرررب) وكرررذالك اسررردددمع أكثرررر دول شرررمال إفريديرررا, والسررريما الجحاهرررر خرررالل ثرررور  .. 

سرن  مرن  510بعد االسددالل لمواجو  سياس  الفرنس  الدي فرضدوا فرنسا  يرى مردى ( هواري بومدين) الجحاهري 
 ..  وسوريا ديك الدول المدرسين أيضا من مصر اسدددمع.. اإلسدعمار

ونظرا إلى أن د و  اإلخوان المسيمين كانرع قرد اندشررع بشركل واسر  فري أوسرار المعيمرين والدرراع الدربروي 
فكان هرذا مرن أهرم .. كان كثير من أولهك المدرسين من د ا  اإلخوان أو المدأثرين بد ودوم .. في مصر وسوريا

السياسررري  و الجواديررر  مررن بعرررد إلررى ديرررك الررربالد,  أسررباب ةمرررل الررد و  األم , وهررري الرررركن األساسرري فررري الصررةو 
ظاهر  الصةو  اإلسالمي  المةيي   موما في كل ديرك الربالد واندشرار ظراهر  الكدراب اإلسرالمي  الندشارباإلضاف  
 ب , وكثر  المراب  والصةف, ونشار  واالدجار

 .الةرك  الثدافي   في العالم العربي واإلسالمي إبان مرةي  اإلسددالل 
ودبادلرررع مدارسررر  , كرررذا هبرررع ريررراح الصرررةو  اإلسرررالمي  ومدارسررروا  يرررى برررالد العرررالم العربررري واإلسرررالميوه

 ..الدأثير و ودنظيماد  وجما اد  األثر
هرب  يرى , وأ ني فكر اإلخروان المسريمين, مةضن  الفكري األول و.  ولكن الفكر الةركي ليديار الجوادي 

 .الشام بشكل رهيسيالعالم العربي واإلسالمي من مصر وسوريا 
) ثررم دررور واسرددل ودميرح فري الفكررر, وكران هرذا الفكرر الةركري الرذي دكررون داخرل ةركر  اإلخروان المسريمين 
ومرا أضريف إلرى ,وكذلك ساهمع كداباع أخي  األسداذ مةمد قرب مرن بعرده -نسب  إلى سيد رةم  ا  -(الدربي

أةررد شررري مكونراع فكررر ..عيناع مررن مخديرف الربالدهرذه المدرسر  مرن كدابرراع كدراب اإلخروان المسرريمين فري السرب
مررن بررالد نجررد , إلررى دكوينرر  مركررب موررم يخررر قرردم مررن الجحيررر  العربيرر   انضررمالررذي , الديررار الجوررادي المعاصررر

 (.!السعودي )الدي د يع حورا ..والةجاح
ودروج الميرك  برد , بدخررير ود رم مرن اإلنكييرح -كمرا سربق اإلشرار  لرذلك -فدد قامع الدول  السرعودي  الثالثر 

. 5411ودكونرع المميكر  العربير  السرعودي  سرن  ,العحيح يل سعود سيرانا  يى برالد نجرد والةجراح ومرا ألةرق بورا
ح مر  إةيراء , لدكرون مراد  د ايدر  وخدا ر  لينراس هري ,  ييورا  برد العحيرح اسردولىوكانع البضا   الراهج  الدري 

بإسرردار الدولرر  السررعودي  الثانيرر  , كرران قررد قضرري  ييوررا ددريبررا الدرري.د ررو  الشرري  مةمررد بررن  بررد الوهرراب رةمرر  ا 
 .بةاكم مصر ينذاك مةمد  يي باشا لوذه الموم  اسدعانعالدي , خالل صرا وا م  الخالف  العثماني 

فدرد .وكان   بورم وبأ رداء اإلسرالم مكرر لريرف..بعده  ميي  الدجار  بالد و  الوهابي   بد العحيح وور  أوالد
وأقراموا المؤسسراع الكثيرر  وبرذلوا جورودا كبيرر  وأمرواال راهير  لورذا . بناء بعرد أبريوم الدجرار  بالرد و  الوهابير داب  األ
 ..وقد  مل في هذا المجال كثير من المخيصين ليد و  والدين. الارض

وهكررررررذا دديمررررررذ جيررررررل مررررررن رجررررررال الصررررررةو  اإلسررررررالمي  خررررررالل العدررررررود الثالثرررررر  فرررررري السررررررديناع والسرررررربعيناع 
 . يى كبار العيماء الذين ورثوا الد و  الوهابي  وةميوها,نيناعوالثما
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الد و  الوهابي  بد م من  احدهرع.وبوجود األجواء المناسب  واألموال الراهي  بسبب رفر  النفر في ديك الفدر 
 .الةكوماع السعودي  المدعاقب 

كما أةيي دررا  ,رجع كدبوم الديم أخ,فأةييع د و  الشي  مةمد بن  بد الوهاب وكبار أهم  الد و  النجدي 
وكرذلك كدرب غيررهم مرن د را  العديرد  السريفي  ومدرسر  أهرل ,الشي  ابن ديمي  وديميذه ابن الدريم رةمومرا ا  دعرالى

 .. ودولع الةكوم  السعودي  ربا   ودوحي  ماليين النس  منوا  بر السنين,الةدي  

معراع السرعودي  ربا دورا ونشررها وددريسروا وبثورا فري كرل ودولع المؤسساع الديني  الةكومي  واألهيير  والجا
وقررام  يررى هررذا العمررل  يمرراء مخيصررون كثيرررون و يمرراء أفاضررل مررن أهررل الجحيررر  وممررن .. بررالد العررالم اإلسررالمي

 ..  يى أيديوم  دديمذ
ي  و داهرد كان مدار الد   الوهابي  والعديد  السيفي  كما هو معيوم  يى إةياء فد  الدليل ومنواج أهرل الةرد

اندسررع  بررر كثيررر مررن الررررق الصرروفي   الدرري واالنةرافرراعوالدركيررح  يررى مةاربرر  البرردع . أهررل السررن  والجما رر  
. كما ركحع هذه الد و   يى مسرأل  الروالء والبرراء . والدخيف الفكري  واالسدسالمخيفد  من الركود  ما المنةرف  و

كمرا دركرح هرذه .. والنصارى والمشركين وأولياهوم من المنرافدين ومناصر  أهل اإليمان ومعاداع الكفار من اليوود 
فررراد ا  ودوةيررده بربوبيدرر   . ودنحيورر  بأسررماه  وصررفاد  ..  ألوهيدرر الررد و  كمررا هررو معررروف  يررى دجريررد الدوةيررد واى

  ..ال  .. بدشري  أو شرك أو ةكم مناف لةكم   ألوهيد والدشديد  يى دكفير من ناحع ا  في ربوبيد  أو 
مرر  أغررراض الررد ا  المخيصررين اسرردددام  الددررع الدرريألغررراض الةكررام الد اهيرر  , وكرران مررن سياسرر  السررعودي 

لورم  ي وفردأ براب المرنأ الدراسر, مهاع أالف الرالب األجانب من مخديف بالد العالم اإلسالمي كوافردين ليدراسر  
مرام مةمرد برن سرعود والجامعر  اإلسرالمي  مثرل جامعر  اإل. في الجامعاع السعودي  المدخصص  في الدعييم الردين 

 .في المدين  المنور  وغيرها
وفي ديرك األوسرار دخررج مهراع أالف الررالب مرن الشرباب المسريم ةرامال ديرك األفكرار  اهردا إلرى برالده منرذ 

لررى  ةيرر  دةررول الةكومرر  السررعودي  دايررر هرذه الررنو  دجاوبررا مرر  برنررام  أمريكررا فرري داييررر  اآلنمرير  السررديناع واى
اإلرهراب والدرررف   مرا دسرميبني  الفكري  والثدافي  ليمسيمين في إرار ةررب األفكرار خرالل ةربورا الشرامي   يرى ال

 . واألصولي  في العالم العربي واإلسالمي 
وكرران , وكمررا ذكرررع فدررد كرران قررد ذهررب إلررى السررعودي  مررن مصررر وسرروريا خررالل ديررك الفدررر  يالف المدرسررين 

 . ومن رواد الصةو  اإلسالمي   موما , لمسيمين كثير منوم من د ا  اإلخوان ا
كما صارع السعودي  في  ود الميك فيصل خاص  موجرا ربيعيا ليمراردين والمنفيرين مرن قيراداع اإلخروان 

كمررا فررر إليوررا كثيررر مررن د ررا  ومشرراي  . ةيرر  كرران فيصررل فرري ةرررب معرر  , مررن مصررر فرري  وررد  بررد الناصررر 
و مررل أكثررر هررؤالء مدرسررين فرري الجامعرراع .. ثيررين منررذ أواسررر السرردينياعالبع اضرررواداإلخرروان مررن سرروريا بسرربب 

 . اإلسالمي  في السعودي 
بررين ( . 5440 -5410) الصررةو   وةصررل هنرراك دمرراحج هررام جرردا خررالل العدررود الثالثرر  الوامرر  مررن  مررر

فدوي ليد و  السيفي  وبين الفكر العددي والدرا  ال, لمدرس  اإلخوان المسيمين وخاص  الدربي  منوا يالفكر الةرك
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هذه الدماحج  اهدا إلى مصر والشام ثانير  ثرم إلرى براقي العرالم العربري واإلسرالمي  انريقثم .. والمدرس  الوهابي , 
. 

 : وهما. وقد ولد هذا الدماحج مدرسدين هامدين جدا في الصةو  اإلسالمي  منذ أواسر السبعينياع 
    يةر المدرسة السرو : 

ويدرروم منوجورررا  يررى مرررحي  مررن الةركيررر  اإلخوانيرر  والفكرررر السررريفي , (  أواهررل د ادورررا أةرررداسررم نسررب  إلرررى ) 
لم يكن لوا  مييا دةرك يمكن أن يسرجل لر  دجربر   ميير  , وهي مدرس  دنظيري  فكري  سياسي  د وي   .الوهابي 

 .الةدي   نوا ولسنا هنا بصدد.  
  (السلفية الجهادية) مدرسة : 

مرر  دبنرري العديررد  السرريفي  ومررنو  , مررحي  مررن الفكررر الةركرري الجوررادي الدربرري يدكررون منوجوررا مررن  يوالدرر 
الثمانينرررراع ) ربعررررع الديررررار الجوررررادي خررررالل  يسرررري  الدرررريوهرررري الوويرررر  الفكريرررر  المنوجيرررر  الره. الررررد و  الوهابيرررر  

 .الذي نةن بصدده في هذا الفصل وهو الديار(   والدسعيناع 

 .. في فوم الووي  الفكر  ليديار الجوادي المعاصرفباخدصار أشير إلى أمر بال  األهمي  

والةركير  الدربير  ذاع الرراب  المفاصرل المدمرايح , فدد شكل المنو  اإلخواني ذي الرراب  السياسري الدربروي 
 .البعد السياسي الشر ي والةركي في منو  الدفكير في الديار الجوادي المعاصر ..بناء  يى مبادئ الةاكمي  

نداجوا الفدويكما شكل المنو األرضي  الفدوير  والعددير  الدري ,   السيفي وكثير من مؤثراع الد و  الوهابي  واى
ود ودررر  .أجابرررع  يرررى أكثرررر المسررراهل السياسررري  الشرررر ي  العالدررر  الدررري ررةورررا وأثارهرررا المرررنو  الجورررادي الةركررري

 من قبيل .ليمواجو  م  األنظم  الجاهيي  الةاكم  في العالم اإلسالمي
ثرم دسيسرل ..لبرهان الشرر ي  يرى كفرر الةكرام الةراكمين بايرر مرا أنرحل ا  المروالين أل رداء المسريمينإقام  ا

سدار شر يدوم وقدال أ وانوم, األةكام الشر ي  دبعا لذلك   من أةكام الخروج  ييوم واى
 .إلى غير ذلك من  شراع المساهل الشر ي  المدفر    ن ذلك...

وررةررع دصرروراع شرردى لإلجابرر   يررى ..إلسررالمي  المررنو  الررديمدراريولمررا نوجررع أكثررر مرردارس الصررةو  ا
ودخيرع مردارس الصرةو  اإلسرالمي  المخديفر  فري مسراجالع ..مسأل  المشكي  والةرل فري واقر  المسريمين المعاصرر

ر شكل فد  اإلمام ابرن ديمير  والمرنو  السريفي ودررا  المدرسر  الوهابير  المسردند األساسري ليديرا..فكري  وفدوي  كثير 
 .الجوادي في خوض ديك المعدركاع

 :وهكذا يمكن أن نوجحالدول ونيخم البني  الفكري  ليديار الجوادي المعاصر بالمعادل  الدالي 
الفقه السياسي الشرلي لإلمام + المنهج الحركي للشهيد سيد   ب + أساسيات من فكر اتخوان المسلمين 

  ←لعقدي للدلو  الوهابية  التراس الفقهي ا+ ابن تيمية والمدرسة السلفية 
 .المنهج السياسي الشرلي الحركي للتيار الجهادي                          

ولدد كان الميدان األساسي لنضوج هذه المكوناع الفكري  المنوجي  خالل السبعينياع والثمانينياع في مصر 
مرر  ,إلررى برراقي الرربالد كمررا سررأبين الةدررا  ومررن هنرراك اندشررر.والشررام والجحيررر  العربيرر  وخاصرر  فرري بررالد الةرررمين 
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اإلشررار  إلررى أنرر  كرران لكررل سرراة  مررن ديررك السرراةاع مررن بررالد العرررب والمسرريمين وربيعرر  مكونرراع الصررةو  فيوررا 
 .ومرةي  نضوجوا أثر في ريع  الفكر الجوادي الذي ولد فيوا وربيع  الدجرب  دبعا لذلك

وكران بريهرا فري برالد مثرل العرراق  نديجر  النظرام , ن والريمن فدد كان الدأثير مباشرا وسرريعا فري األردن ولبنرا
كمرررا كررران الدرررأثير مةررردودا فررري دول الخيررري  العربررري والسرررعودي  بسررربب ربيعررر  المجدمعررراع , األمنررري الصرررارم فيورررا

فدرد أمرا ليبيرا وبرالد الماررب العربري ..وبسبب قي  السكان وركود الةيا  الفكري  والثدافي  فيوا ينرذاك, النفري   فيوا 
بةكررم ظررروف اسرردداللوا وربيعرر  , دررأخر ذلررك دبعررا لدررأخر مرريالد الصررةو  اإلسررالمي  فيوررا إلررى مريرر  السرربعينياع 

  مبكرر  فري الماررب ير يرى أنر  سرجيع مةراوالع جواد..الفرنسري فيورا لالسردعمار الاربري  الدأثير  مق دوا ومأنظ
ليديرار الجورادي المشررقي المولرد والرذي نةرن من غير أن يكون ليمد الفكرري ( ..5411)وفي الجحاهر , ( 5411)

ةيرر  ..وكررذلك كرران الدررأثير مةرردودا فرري الدرررن اإلفريدرري والصررومال نديجرر  ظروفوررا. بصرردده أثررر أو  القرر  بررذلك 
اندديررع معظررم مررؤثراع الصررةو  إليوررا مدررأخر   ررن رريررق الرررالب الررذين خرجرروا ليدراسرر  فرري الارررب أو فرري بعررض 

السعودي  ومصر والسودان ودأثروا بأفكار الصةو  و ادوا بوا إلرى بالدهرم لدمدرحج مر  الدول العربي  المجاور  مثل 
 ..معرياع الصةو  المةيي  وظروفوا

كررذلك كرران الةررال ددريبررا فرري بررالد أرررراف العررالم اإلسررالمي مثررل اندونيسرريا والفيبررين ودول شرررق يسرريا ووسررر 
 ..الدفداس وكذلك دول الجموورياع السوفيدي  في وسر يسيا و..أفريديا

أما أكثر دول العالم اإلسالمي دأثرا ودأثيرا في الصةو  اإلسرالمي  و مروم مدارسروا فري العرالم العربري فكانرع 
 ..الباكسدان ودركيا بةكم الدرب والدداخل في أكثر من مجال

اع فدرد أما الديار الجوادي من ةي  ميالد الفكر وانددال أصةاب  إلى ميدان الدربيق والمواجور  مر  الةكومر
فري ... واالقدصرادي والثدافير   واالجدما ير اردبر قيام  في األمراكن المخديفر  بعوامرل  رد  مثرل الظرروف السياسري  

 ..باإلضاف  إلى مسدوى ونوع الصةو  اإلسالمي  ووصول المؤثراع الفكري  ليديار الجوادي لذلك المكان ..كل بيد
دكرررون المدرسررر  الجواديررر  الدررري د ررري أصرررةابوا برررر لد( 5444-5492)ثرررم جررراءع دجربررر  الجوررراد األفاررراني 

 .ليدخل الديار الجوادي مرةي  العولم  كما سنرى في الفدر  الدالي  إن شاء ا ,( األفاان العرب)
وقد قامع مةاوالع جوادي  ليعديد من جما اع ا ليديار الجوادي ضد بعض أنظم  الةكم الداهم  في العالم 

لرى نواير  الدررن العشررين  بمسدوى و, العربي واإلسالمي يمكرن ذكرر أهمورا , ةجوم مخديف  منذ مري  السرديناع واى
 :يةضرني كما ييي بةسب دسيسيوا الحمني وبةسب ما

 
  (:2111-1861)أهم المحاوالت والتجارب المسلحة للتيار الجهادي 
 

ضاد حكوماة . م ياب بقياد  الشيخ لبد الكاريم ( . مراكش)حركة الشبيبة المغربية في المغرب اال صم  -(1)
 . ( 1863) الحسن الةاني سنة الهالك الملك 

محاولااة الشاايخ الشااهيد ساايد   ااب رحمااه اهلل وتنظاايم الجهاااد ضااد حكاام لبااد الناصاار فااي مصاار ساانة  -(2)
(1865.) 
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 (.1865)ضد حكم البعس في سوريا سنة  حركة الشيخ الشهيد مروان حديد رحمه اهلل -(3)
 ة الشيولية في أفغانستان  بل اتحتالل السوفيتيحركات الجهاد ضد االنظم -(4)
 (1865-1855. ) 
 .1852 الهليةا خالل الحرب في تركيا( EkiNGiLAR)تجربة تنظيم ال ليعة  -(5)
 (.1856-1853)حركة الدولة اتسالمية بقياد  الشيخ الشهيد مص فم بويعلي رحمه اهلل في الج ائر -(6)
فاااي ساااوريا بقيااااد  ال ليعاااة المقاتلاااة مااان تالمياااذ الشااايخ  ماااروان حدياااد الةاااور  اتساااالمية الجهادياااة  -(5)

(1855-1832. ) 
حركاااة تنظااايم الجهااااد والجمالاااة اتساااالمية فاااي مصااار ضاااد أناااور ساااادات ةااام ضاااد خلفاااه حساااني  -(3)

 (  .1885-1831)مبارك
 ( .1836)المحاولة الجهادية ضد حكم القذافي في ليبيا -(8)
للجها  العسكري لحركة اتتجاه اتساالمي  االنقالبيةة المحدود  و المحاولة بع  المحاوالت الجهادي -(11)

 (.1836.)في تونس
 ( .1881)التجارب الجهادية للجمالات المتعدد  في الج ائر إبتداءا من سنة  -(11)
 (.1882)المواجهات الجهادية ضد نظام الحكم الشيولي في  اجيكستان منذ  -(12)
 ( .1884)منذ( السعودية)دية المحدود  في بالد الحرمين المحاوالت الجها -(13)
 .وتجربة الجمالة اتسالمية المقاتلة( 1886-1884)المواجهات الجهادية في ليبيا  -(14)
 ( .1886)شمال غرب الباكستان ( حركة نفاذ شريعة )اتنتفاضة المسلحة لا  -(15)
 (.1886)م منذ محاوالت تكوين جمالات جهادية في المغرب اال ص -(16)
وتشاااكل الحركاااة . الشااايولي االمريكاااي فاااي أو بكساااتان ( كريماااوا)المحاولاااة الجهادياااة ضاااد نظاااام  -(15)

 (.1883)اتسالمية في أو بكستان 
 (.1888)التجربة الجهادية لجيش لدن أبين في اليمن منذ  -(13)
 (.2111)المحاولة الجهادية في جبال النب ية في لبنان  -(18)
 

في نفس الفدر  العديد من الةركاع والمواجوراع الجوادير  ضرد مخديرف أشركال اإلةردالل والعردوان كما قامع 
مررن ةيرر   -ممررا صررنفد  دةررع مسررمى الةركرراع والدنظيمرراع المجاهررد  دمييررحا لرر , الخررارجي  يررى بيرردان المسرريمين

الظرراهر  الجواديرر  والررذي يكررون معوررا مررا أسررميد  ,  ررن الديررار الجوررادي الررذي نةررن بصرردده  -الدصررنيف الدراسرري
 :ومن أهم ديك الدجارب والةركاع ماييي .المعاصر  خالل النصف الثاني من الدرن العشرين

 
   والعدوان الخارجي لالحتاللبع  تجارب المواجهات والحركات المجاهد: 

 ( .والية آسام الهندية)و ( كشمير) الهندي في اتحتاللحركات الجهاد والمقاومة ضد  -(1)
 .ت الجهاد ضد الهندوس في بورما واالركان حركا -(2)
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 ( .  جمالة أبو سياا)و(  جبهة تحرير مورو) مةل,حركات التحرير المجاهد  في الفلبين  -(3)
 .ضد اتحتالل اتةيوبي  إرترياالجمالات التي جاهدت في  -(4)
 ...(.عفراالوغادين وال)اتةيوبي في القرن اتفريقي  اتحتاللالجمالات المجاهد   -(5)
 .الح ب اتسالمي في تركستان الشر ية الذي يجاهد اتحتالل الصيني لتركستان  -(6)
خالل الحرب االهلية في لبنان في مواجهة , التي تشكلت من مجاهدي أهل السنة( جمالة التوحيد)  -(5)

 .(1832-1855)المدلومة من النظام السوري( النصيرية ال ائفية)التحالا المسيحي والقو 
 (. 1882 -1858)الجهاد ضد اتحتالل السوفيتي في أفغانستان  -(3)
 (.1835)لمواجهة اتحتالل اتسرائيلي في فلس ين منذ( حماس)حركة المقاومة اتسالمية  -(8)
 .1838لمواجهة اتحتالل اتسرائيلي في فلس ين منذ , حركة الجهاد اتسالمي -(11)
ةم لعدوان االح اب الكردية , الكردية لنظام صدام حسين في العراق  مواجهات الجمالات اتسالمية -(11)

 (1881)منذ . العلمانية في كردستان العراق
 (.1886-1884)التجربة الجهادية في البوسنة ضد العدوان الصربي   -(12)
 (.1885)القفقاس منذ  التجربة الجهادية ضد اتحتالل الروسي في الشيشان و -(13)
 (.1883) منذ إندونيسياهات الجهادية ضد لدوان النصار  في المواج -(14)
 

 المح ة الرئيسية الكبر  في تاريخ التيار الجهادي: رابعا: 

 

 (1882-1834( )االفغان العرب) وتجمب المجاهدين ( الجها االفغاني ضد الروس ) 

د أن فعيررع ذلررك برريررق بعرر( 5414)اةديررع جيرروش اإلدةرراد السرروفيدي الروسرري الباهررد أفاانسرردان  ينيررا سررن  
وأدى دخررول الاررحا  إلررى إنةرررار  مرروم (. 5411) ذالعسرركري  الشرريو ي  منرر االندالبرراعغيررر مباشررر   بررر  رردد مررن 

 . الشعب األفااني بدباهي  و يماه  ومخديف ربداد  في الجواد والمداوم 

م المدخيررف لوررذا الاررحو كمررا أشرررع سررابدا فرري ثنايررا البةرر  لررم يدوقرر  أةررد أن يصررمد هررذا الشررعب الفديررر المعررد
 ليرروس كمرا ضرموا وسرر يسريا و االسردعماريوبدا وكان أمريكا قد سيمع بضم هذه الرقع  إلرى المخرحون . الجبار

اإلدار  االمركير   لفدع نظرر( 5494-5414)ولكن المداوم  الباسي  ليشعب األفااني ما بين ... الدفداس وغيرها 
بحيررررار  ميدانيرررر  ينررررذاك   الررررذي قررررام بنفسرررر( نيكسررررون)ل الرررررهيس األسرررربقومنظريوررررا االسرررردراديجيين الكبررررار مررررن أمثررررا
فدرر الكونارس دبني مسرأل  الجوراد األفاراني كسراة  دررد .  الباكسدانيلمعسكراع المواجرين األفاان  يى الةدود 

يورا سيةسرم ف الدريبرل ولدجعرل منورا يخرر سراةاع الةررب البرارد  , فيوا أمريكا الصراع الفيدنرامي ليرروس بأضرعاف 
 ..ذلك الصراع بالضرب  الداضي  كما ةصل خالل  شر سنواع 

فجررع وراءهرا ةيرف  نأفاانسرداأشرفع أمريكا  يى صنا   ةيف  المي لمواجو  الروس وةيف وارسرو فري 
لدكروين , روبرا الاربير  وكرذلك ةيفاءهرا االقدصراديين الكبرار مثرل كنردا وأسردراليا واليابرانو دول أ, النادو ودول  كامير 
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ووضعع سياس  مالي  ددضي بةص  مرن المسرا داع , سياسي إ المي اقدصادي دا م لوا في هذه الةربةيف 
 .وساهم الجمي  بذلك, المالي  المدرر  بماليين الدوالراع  يى كل دول  من ديك الدول

ولكرررن الجانرررب األهرررم مرررن الةيرررف الرررذي كوندررر  أمريكرررا لرررد م الجوررراد األفاررراني كررران مرررن دول العرررالم العربررري  
مجيرررس الدعررراون )ودول ( مصرررر)و( باكسررردان)و( السرررعودي )كررران فررري رييعدورررا وأهمورررا دورا  الدررري و, واإلسرررالمي

فدد ساهمع السعودي  ودول الخيي  بالدسر األكبر من الد م المالي لديك الةرب سواء بشكل رسمي ( .. الخييجي
أن دصررل إلررى المجاهرردين  نأفاانسردا ةكرومي أو مررن خررالل الدشرجي  والسررماح لسرريل الدبر رراع األهيير  ليجورراد فرري

وبمؤسسررادوا الدينيرر  العيميرر  دورا , األفارران كمررا لعبررع السررعودي  بمرجعيدوررا الدينيرر  بةكررم سرريرردوا  يررى الةرررمين
 .. و أشرف  يى برنامجوا وأداره رهيس اسدخبارادوا ينذاك األمير دركي بن  بد العحيح .إ الميا بارحا

, كييومدر( 4400)فدد امددع ةدودها م  أفاانسدان ألكثر من , هيسي ميدانياالر  كما لعبع الباكسدان الدور
وةرروع  شررراع المعررابر الرهيسرري  لوصررول اإلمررداداع ومخديررف أشرركال الررد م ليجورراد األفارراني ولعبررع اسرردخبارادوا 

واإلشرراف  يرى دورا رهيسيا في درديب األةحاب الجوادير  , (ةميد كل)والدىرهسوا ينذاك الجنرال  ( ISI)العسكري  
, ومخديف أنواع الرد م الميرداني ( اليوجسدي ) وبددديم الخدماع , دشكيل ودوحي  المسا داع المالي  والسالح بينوا

الثدييرر  فرري المعررارك  باألسرية الرذي كرران يصررل أةيانرا لةررد مشررارك  الجريش الباكسررداني  مييررا فري الددررال واإلسررناد 
اإلدفراق ,أما مصر فدد كان من أبرح مشراركدوا( ..5494)أباد رك جالل وقد رأيع ذلك ميدانيا في معا ,الةدودي 

 ررن رريررق  نأفاانسرردامرر  األمريكرران  يررى سررداد جررحء مررن ديونوررا لوررم  يررى شرركل صررفداع سررالح  أرسرريدوا إلررى 
 جرريشفدررد كرران مألوفررا لرردينا فرردأ بعررض صررناديق الررذخير  والسررالح و ييوررا شررار  ال, وكررذلك شررودع هررذا. باكسرردان
وذلررك أن أنررور السرراداع كرران قررد أدخررذ قرررارا با دمرراد الدسررييأ األمريكرري ليجرريش المصررري وبرردأ بدصررفي  , المصررري

فكان مفيدا ل  أن يدخفف من مخحون سالح وذخاهر لرم .. الوجود الروسي في مصر فيما  رف بسياس  اإلنفداح 
 .يعد الحما ل  ينذاك أواخر السبعيناع 

دورا إ الميا بال  , بل والاربي ودابعي , دول العالم العربي واإلسالمي ولدد لعبع ديك الدول باإلضاف  ألكثر
 ..   م يى المساه يشاء والدروي  ل  وةض كل من شاء وةدى بعض من ال, األهمي  في د م الجواد األفااني

.  سمةع بدخول   يى خرر دأييرد الجوراد األفاراني -أو باألةرى  -وأما الةييف الثال  الذي أدخيد  أمريكا 
فدرررد جاشرررع العواررررف فررري صرررفوف الصرررةو  قيررراداع . بكامرررل ريفورررا وةركدورررا ( الصرررةو  اإلسرررالمي  ) فدرررد كررران 

, وبفعل الدعارف الدين م  أخو  الدين والعديد  الذين يدعرضون لةرب إباد  واةدالل غاشرم, وقوا د بشكل ديداهي
وهكررذا انددررل الضرروء األخضررر مررن أمريكررا .. مررن قررو  دمثررل قمرر  الكفررر واإللةرراد مررن منظررور اإلسررالم والمسرريمين 

لدشررارك فرري هررذا , لدشررعي  برردورها أمررام الةركرراع اإلسررالمي , ألذيالوررا ةكامررا وةكومرراع العررالم العربرري واإلسررالمي
وكان ليدول العربي  واإلسالمي  مصالأ في .. الةيف العريض غير المباشر الذي الددع في  األغراض والمصالأ 

وفررردأ بررراب الوجرررر  . وهررري ديميررر  سرررمعدوا بمسرررا د  المسررريمين.. ب  ليسررريد األمريكررري اسررردجا هررذا الضررروء األخضرررر
هنراك  يرى , الجوادي  فيوا لدرنفس  رن رغبادورا ومشرا رها األصرولي  بعيردا والسيما السياسي  و, ليصةو  وكوادرها

مررن ضوضرراهوا فرري  ويسرردريأ  الةكررام, ولعيوررا ديدررى بايدوررا فرري الشررواد  فرري سرربيل ا .. بعررد يالف الكييررومدراع 
 ..بالدهم 
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, اشررردعيع خررررب الجمعررر  والمةاضرررراع والمرررؤدمراع.. وهكرررذا وباشررردعال الضررروء األخضرررر أمرررام الصرررةو   
درروج ليجوراد , وكرل وسراهل الدعبيرر والد اير  فري أوسرار الصرةو  , والمورجاناع والمنشوراع والمؤلفاع والصرةف

 ( ..خيل ا  اركبي  يا)األفااني ودنادي 
 .  شراع األلوف ممن كدب لوم السعاد  بالمشارك فركبع   
ةيررر  شررروددوا , لفرررع النظرررر إلرررى أنررري أكدرررب هرررذه الفدرررر  كشررراهد  يررران وكمشرررارك خرررالل ديرررك المرةيررر  أو ]

لرررى ( 5491)منرررذ ةيررر   ررردع ليةضرررور ميررردانيا فررري , ( 5441)ثرررم واكدبورررا مدابعرررا  رررن كثرررب إلرررى , (.5444)واى
لرى نوايدر  فري ديسرمبر ( 5441)ول خالل الفدر  الممدد  مرن أواسرر شوروا الثاني المخديف كييا  ن الشور األ واى

(4005. ]. ) 
وهكررذا وجرردع ينررذاك مخديررف شررراهأ وجما رراع و دنظيمرراع الصررةو  اإلسررالمي  ومدارسرروا المخديفرر  فرصرر  

ا مةرل الدري كران لكرل فيورا هدفر  وبايدر  مرن ديرك المشرارك  ولريس هنر, يد واالسردفاد  مرن ديرك السروق الراهجر  يليدأ
نمرا ذكردر  ألهمير  هرذه المةرر  المباركر   يرى الديرار , ةددر  سردفاده ومراااسدعراض أهرداف كرل فريرق مرنوم ومرا  واى
 ..دالها إلى اليوم بل و يى المسددبل فيما أ ددد  الجواد المعاصر خالل ديك المرةي  وما

أو كررران لورررم , السرروفيديوهكررذا قرررام ةيررف غيرررر مباشررر برررين مخديررف مرررن جمعوررم العرررداء ليشرريو ي  واإلدةررراد 
واندورراء بأ ررداهوم فرري الديررار , برردا مررن أمريكررا وةيفاهوررا فرري المعسرركر الاربرري, غرررض فرري مواجودرر  والدضرراء  ييرر 

 يرى , ومرورا بةيفاهوم ةكام برالد العرالم العربري واإلسرالمي وكرذلك مخديرف أوسرار الصرةو  اإلسرالمي , الجوادي
 .لةكوماعاخدالف منظور مدارسوا ألمريكا والارب وا

وقررل إن شررهع كررذبدين ضررخمدين فرضرروما اإل ررالم الاربرري واألمريكرري , نإشرركاليديوهنررا أةررب أن أشررير إلررى  
ةيرر  يجررب دوضرريأ ةديددومررا لينرراس  امرر  .. واإل ررالم الدرراب  لوررم فرري بررالد العررالم العربرري واإلسررالمي , خاصرر 

 :وهما . الجواديين وجموورهم خاص   ولإلسالميين و
 . نتصار الجهاد االفغانيدور أمريكا في ا .1
شبهة لمالة المجاهدين العرب ومن شارك في الجهاد االفغاني من اتسالميين المريكا وارتبا هم  با  .4
(CIA )كما ي لم اليوم اتلالم الغربي وأتباله, خالل تلك القضية : 

يوماع وممرن أدار المع دي من ميداني  مشاركدي وقربي من مصادرأد, وأ ود ليدذكير بأن قيم  شواددي هذه
 ..خالل ديك الفدر  في أوسار الجواديين واإلسالميين من  رب وأفاان ,  األةدا  

 :أمريكا في انتصار الجهاد االفغاني دور .1
ون المدصررروينون إلرررى بيالصررريي يسررررر  ييورررا اليورررود و يلدرررد سرررعى اإل رررالم األمريكررري بمخديرررف وسررراهي  الدررر

وقرد . نسردان افري أفا( CIA)مجرد نجاح ليسياس  األمريكير  وبررام   الدصوير بأن اندصار الجواد األفااني كان
بردءا ,  ميروا  يرى ذلرك  برر مخديرف وسراهل الد اير  فدد. هذه الد اي  الكاذب  إلى ةد كبير دةدق ألمريكا اندشار

مررن وةررر الرهرراهن , ودمرر الةصررون, ةيرر  أسردر الررراهراع, نسردانافاأوغحوادرر  الميمونر  إلررى ( رامبرو)مرن أفررالم 
وقررررراد المررررردر اع وةيرررررق فررررري السرررررماء برررررالوييكوبدر , وركرررررب الخيرررررل.. معورررررم !( المجاهررررردين)األفاررررران واألمريكررررران 

واسرردراع أن !!. وانصررور داخررل مدر رر  مرردمر  ولررم دررذب  ضررالد  المفدولرر  , وجرررح مرررارا ولررم يمررع, !!الروسرري 
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السررخيف  مررن شررفد  المددليرر  نصررف يمرررر المشرراهدين المعجبررين بعضررالد  األمريكيرر  بسرريل مررن الةكررم والررد اياع 
وةرصرروا  يررى , وأوصررل فرري النوايرر  الرسررال   ررن رةمرر  أمريكررا بالمسدضررعفين ونصررردوا ليمظيررومين.. المشرريول 

 ودورها الرهيسي في اندصار األفاان الذين دولى الفييم الخيالي إظوار إ جابوم وةبوم ألمريكا..مسا د  المسيمين
ليدررراب  ةفرررالع والررررقم المجرررون مررر  غانيادورررا ( هوليرررود)إلرررى  ,ها سرررالم  وهكرررذا  رررادع  ضرررالد  إلرررى قوا رررد .!

وشرفدوا نصرف المشريول  لدري دفدعرل  معبرر فعرال  رن أمريكرا و ضرالدوا المفدولر  و ديورا الصراير كرمرح, الةسان 
 ..!!الةكم 

د فرري اندصررار الجوررا( سرردنار) يررى دور صررواري  , ق كمررا ركررح اإل ررالم األمريكرري مسرردخفا بعدررول مررن صرردّ 
ممررا أدى لدةررول مجرررى ,  نرردما برردأع ددسرراقر الررراهراع الروسرري  برر ,وكيررف أنرر  قيررب مررواحين المعركرر , األفارراني

مرن , وقد نشرع هذه الكذب   بر مخديف وساهل اإل الم والد اير !! المعارك من هحيم  المجاهدين إلى اندصارهم
 ..إلى غير ذلك..سدخباراعإلى مذكراع ضبار اإل, األفالم الوثاهدي  إلى الكدب إلى الصةف 

قررد دخيررع أفاانسرردان بعررد  شررر سررنواع مررن , األمريكيرر ( سرردنار) يمررا أن األ ررداد المةرردود  مررن صررواري  
 ردد إال ولم يسدر بر  , ولم يسدخدم في المعارك الةاسم  األخير  إال نادرا, وقبيل انسةابوم بدييل , دخول الروس

وقد سرقع اإلسدخباراع الباكسرداني  ةصردوا , ن مهاع يالف المجاهدينولم يره إال النادر م..مةدود من الراهراع
كل المسا داع المالي  والعيني  الدي جاءع ليمجاهدين األفاان من السياراع سرق  ةصدوا من كعاددوا في  ,من  

 ..ليومالدي كانع دمر إجباريا في باكسدان في رريدوا إ, ومواد اإلغاث  المخديف  والعداد والسالح والذخاهر
الجورراد  اندصررارفرري ( سردنار) فرري دور هررذا الررر, فمرا أدري ةديدرر  كيررف اسدسراغع العدررول هررذه الكذبرر  الكبررى

األفارراني الررذي شررارك فيرر  ماليررين األفارران وانرردظم فرري صررفوف أةررحاب المجاهرردين خاللرر  أكثررر مررن مييررون مجاهررد 
مررن شررعب كرران , وخمسرر  ماليررين مورراجر ,اءشررودمررن الوقرردم الشررعب األفارراني خاللرر  أكثررر مررن مييررونيين . مسرريأ 

 يليرر فرري درردمير أكثررر مررن خمسررين ألررف ( سرردنار)ومررا أدري مررا دور .. مييررون نسررم   51يجرراوح  دعررداد سرركان  ال
ألرف مرن المييشرياع  /510/وأكثرر مرن , ألرف جنردي روسري  يرى األرض /10/وقدل أكثرر مرن , روسي   سكري 

وابدردأ قبرل الارحو , كثر من خمس   شرر سرن أل ع خالل جواد اسدمر دا مهاع يالف العمييا, الشيو ي  األفااني 
-5411)أي مرررن .إلرررى أن سررردرع كابرررل بيرررد المجاهررردين,  واسررردمر بعررردها ثرررال  سرررنين, الروسررري بخمرررس سرررنين

, ودوافدورررا أمرررام أبسرررر المعيومررراع  رررن سرررير الجوررراد األفاررراني( االسررردناري )ورغرررم سرررخاف  هرررذا الكذبررر   (..5444
وهررذا هررو سررةر اإل ررالم .. ا إلررى  دررول ماليررين السررذج مررن رواد الشاشرراع الصرراير  والكبيررر  ولكنوررا وجرردع رريدرر

 !! ن اسدخفوا بعدول أكثر البشر فأرا وهم ولألسف يالذ, وميدان اندصار هؤالء الجبناء المخاد ين, األمريكي
 

 :انيخالل الجهاد االفغ( CIA) رتبا هم باا ة لمالة المجاهدين العرب المريكا وهشب. 2
أن البرام  اإل المي  العالمير  والعربير  مرن أفرالم ومدرابالع ودةيريالع وصرةف وكدرب . من العجيب اليوم  
وي يمسيم ب   معروف بد ءودنددل لمواضي  أخرى  يى أنوا شي, بسر   مرور الكرام( الكذب )دمر بوذه . وسواها

!! 
 : فيددمون ليناس كذب  كبرى  يى أنوا ةديد  مفادها 
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وح مراءهم مرن أمثرال الشري  أسرام  برن ( األفاان العرب)صنعع  الديهي ( CIA)مخابراع األمريكي  أن ال
 ودمررر, وان هررذه الصررناه  انديبررع  ييوررا اليرروم.  السرروفيديمررن أجررل درردمير االدةرراد , ا   ررحام والشرري   بررد, الدن

, صرررالةوا وقدرررل ر اياهرررافررري ةرررين  ررراد أكثررررهم إلرررى بالدهرررم لضررررب م, رك وواشرررنرنيرررو بعضررروم أبراجورررا فررري نيو 
وأن ظاهر  الجواد المسيأ في بالد العررب هري إفرراح ليجوراد .. ومةارب  أولياهوا من ةكام بالد العرب والمسيمين 

ويدولون أن أمريكا قد وقعع في ةال . وقد خرجع  ن الروق, وبالدالي صنيع  اإلسدخباراع األمريكي , األفااني
 (. شباح دخرج ل من يصن  األ: )المثل الساهر  ندهم

 . الجواديين في هذا العصر فما ةديد  هذه الفري  البالا  الخرور   يى سمع  الجواد و
 :أوضأ ذلك من خالل الندار الموجح  الدالي  بعون ا 

  أما أن ظاهر  الجهاد المسلح في بالد العرب والمسلمين هي إفرا  لتجمب االفغان العرب في الجهاد االفغاني
 ..ي العكس تمامافالحقيقة ه

أةرررد إنجررراحاع الديرررار  وهرررو,والةديدررر  هررري أن الجوررراد العربررري فررري أفاانسررردان هرررو نديجررر  ليجوررراد العربررري قبيررر 
 .سابدا  ةل دروره فكما مراالجوادي العربي في بالد العرب وأةد إفراحاد  ومر 

 نورا  نفصرلوقرد أ, اعنشرأع مرير  لثالثينر الدريفإن الديار الجوادي المعاصر هو وليد الصةو  اإلسرالمي   
أي قبرل مرن . وقد قامع كثير من الدجارب الجوادي  مرا برين مرير  السرديناع ومرير  الثمانينراع. مري  السديناع 

هرم مرن , نسردان اوالرمروح وأركران الجوراد العربري فري أفا برل إن الديراداع والكروادر. الجوراد األفاراني بعشررين سرن 
ا   رحام  مرن رمروح و قردماء المجاهردين فري  فالشري   برد. ورادي العربري بدايا وكروادر ورمروح وشريوخ  الديرار الج

والشي  أسام  بن الدن دربي . وقد نفاه النظام األردني من  مان لرروةاد  الجوادي  ومعارضد  لينظام , فيسرين
يا مرير  وساهم في د م الجوراد فري سرور , ود م أكثر من ةرك  ليجواد  في بالد العرب, في الصةو  اإلسالمي  

مرن المردربين , وكذلك فإن كثيرا من الكوادر الذين يصعب ةصرهم هنرا. نسداناقبل أن يدوج  إلى أفا, الثمانيناع
قام  البني  األ  أفاانسردانساسي  ليجوراد العربري فري والداد  الميدانين األواهل الذين ةميوا موم  إنشاء المعسكراع واى

وهررم ..وغيرهررا..  والسرريما مررن مصررر وفيسرررين وسرروريا ولبنرران والرريمن كررانوا مررن كرروادر دنظيمرراع الجورراد العربيرر, 
العمررل و , والعمررل العسرركري , الررذين كررانوا نرروا  الدجمرر  العربرري الررذين دولرروا العمررل فرري مجرراالع الدرردريب واإل ررالم 

ايد الجم  إلى أن ددارر المجاهدون من البالد العربي  واإلسالمي  ودح .. اإلغاثي الميداني وسوى ذلك من األ مال
لررررى ( 5491)فدصررررا د منررررذ ,5492الررررذي ابدرررردأ بكوكبرررر  صرررراير  سررررن   ليبيرررر  حهرررراء أربعررررين ألفررررا مررررن ( 5445)واى

 .المجاهدين العرب م  مري  الدسعيناع
  باألمريكرران ومنظمرردوم الباهسرر  أفاانسرردانأمررا  ررن العالقرر  المح ومرر  ليجورراد العربرري فرري(CIA ) , فررإن كرران

ي اإلجاح  والضوء األخضر الذي أ روه ألحالموم من ةكام بالد العرب والمسيمين لوؤال ء األوغاد من دور فوو ف
وأن ددرركوم . نأفاانسردار ديرنوم برأن يدوجوروا إلرى مربأن يسمةوا ليشباب المجاهدين بممارسدوم ةدوم الربيعي وأوا

وكرذلك فري . الشرر ي  دعدرضوم وهم يرذهبون إلرى أداء الفريضر  وال, مخابراع ديك البالد المجرم  في ةال سبييوم
وفررري دور أمريكرررا . الررردور المةررردود ألجورررح  إ رررالم ديرررك الررربالد العربيررر  واإلسرررالمي  فررري الدرررروي  ليجوررراد األفاررراني 

 -وهري ةديدر   -نأفاانسردابأن الجواد فرض  ين فري , باإليعاح ليسعودي  في أن دفدي مؤسسدوا الديني  المأجور 
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ن أهم  الد و  واإلصالح في السعودي  أن يجوروا بوذه الةديد  الشر ي  وفي أن ددرك المجال ليد ا  الصالةين م
وأن دشج  من  ..وأن دديأ ليشعب في بالد الةرمين أن يؤدي فريض  الجواد بمال  لنصر  أخو  العديد  والدين .. 

هر  مررن ةدررى بيرر  ذلررك أن دخفررض شرررك  الريررران السررعودي  ثمررن دررذكر  الرررا, أراد مررن الشررباب الررذهاب إلررى هنرراك
رةير  داخيير   لمن يريد الذهاب ليجواد في أفاانسدان ليصبأ أقل من دكيفر %( 11)السعودي  إلى باكسدان بنسب  

كمررا سرراهمع أمريكررا بإيعاحهررا . والشررك أنرر  كرران آلل سررعود مصررالةوم الد اهيرر  وغيررر ذلررك مررن هررذه الدسررويالع. 
ليشرباب العربري والمسريم مرن كرل مكران ليرذهاب  برر ( االفيرح )دفدأ سفارادوا إل راء إجاحاع الردخول  نبأ لباكسدان

بيارررع ةرررد فررردأ المعسررركراع  يرررى األراضررري  الدررري, وأن دسرررمأ ليعررررب بةريررر  الةركررر . أراضررريوا إلرررى أفاانسررردان 
والشرررك أنررر  كررران لباكسررردان . وددرررديم الخررردماع اليوجسررردي  ليجوررراد األفاررراني, الباكسرررداني  قررررب أفاانسررردان ليدررردريب

بررل كرران هنرراك أيضررا مصررالأ  .هررذه الجحهيرراع هنررا السددصرراءوال مةررل , و الورنيرر  فرري هررذا مصررالةوا اإلقييميرر 
شخصي  لمييونيراع الةروب من الضبار في الجيش واإلسدخباراع والشرر  الباكسرداني  مرن دةررك هرذا الكرم مرن 

دعدبرر , الهورم الصراارفرإذا كانرع اإلجراحاع األمريكير  لعم. البشر واألموال بين الخارج وأفاانسدان  برر أراضريوم 
وكرران لعمالهوررم الصرراار مررن الةكررام فرري .. مسرراهم فرري صررنا   الجورراد العربرري فرري أفاانسرردان فوررو ذلررك ال أكثررر

 ..الباكسدان ومصر وغيرها مصالةوم في ذلك  السعودي  و
 ي لال اة أو أ, أو معاونتهم للم العمال العساكري, أو ترتيب برامجهم, ي لم من تدريب االمريكان للعرب أما ما

 .  وافتراءفهذا مح  كذب , لملية للم االر 
وكنررع . وكمةاضررر فرري المجرراالع الفكريرر  والمنوجيرر , شخصرريا فرري مجرراالع الدرردريب العسرركري ولدررد  ميررع  

وأسدري  من خالل ذلك أن أشرود وأؤكرد أن هرذه الرد وى ال .  يى دماس م  قياداع الجواد العربي في أفاانسدان
ةدررى أسررد وقراه  الدرردريب , لسرع هنرا فرري مجرال الدرأري  ليجوراد العربرري فري أفاانسردانو . أسراس لورا مرن الصررة  

بالكوادر الجوادي  الدديم  وبعض الكوادر  ابددأع, ولدد كان بالمخدصر مجموع جوود فردي  مخيص . ويلي  العمل
والرذين , ي  واإلسالمي عدين  ن الخدم  في جيوش  دد من الدول العرببالعسكري  المةدرف  من المددا دين أو الم

 .ثم بدأع ددراكم وددجم  خبراع الكوادر الناشه  في الساة , كان لمساهمادوم دور مفيد جدا
, و يرى المشرا ر دجراه األمريكران والاررب والكفرار  مومرا, والمري   يى الوض  الفكري والنفسي والمنوجري 

دير  العربير  وقوا ردها مرن الشرباب  فري أفاانسردان لدى الديراد  الجوا, بل وةدى دجاه ةكامنا بل و صاار أ وانوم
 ..يعيم أن هذه الد وى غير وارد  وغير ممكن , وسواها

مررن أجررل ةرررب اإلدةرراد , الررذي ذكردرر  أمررا ةديدرر  أن  مصررالأ وأهررداف كافرر  أرررراف الةيررف غيررر المباشررر
دكرررع فري دنيرا السياسر   فةديدر  واقعر  وكثيررا مرا ,ومجدمعرين  يرى هردف واةرد, كرال  يرى ةرد   مييرا, السوفيدي

 ..دحال ددكرر هنا وهناك وهذا من رباه  األشياء وما. وددار  المصالأ  بر الداري 
بعد أن كال لورا اإلدةراد السروفيدي , .في الةرب البارد  واالندصارفدد أرادع أمريكا هحيم  اإلدةاد السوفيدي 

وقررد , اانسرردان فرصرر  ذهبيرر  لألمريكرران وكانررع قضرري  أف.. وةيررف وارسررو ضرررباع موجعرر  فرري أكثررر مررن مجررال 
فةددرروه بكررل , (نصررر بررال ةرررب)اسرردايوها بصررور  صررةية  و ةصرريوا  يررى مررا أسررماه نيكسررون فرري كدابرر  الشرروير 

 ...جدار  يةسدون  ييوا 
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وأرادع أوربررا الاربيرر  ودول ةيررف األريسرري دةديررق مكاسررب ووضرر  مررور  قرردم لوررا هنرراك فشرراركع فرري ذلررك 
.. أرادع بشركل نسربي  مرادولر  وةصرل لكرل .. وكرال لمصرالةوا منفررد  , ص  كردول أوربير المولد لمصالةوا الخا

روبي  المخديف  دةع شعار الخدماع اإلنساني  لدددر   المكاسب الماري  من الميعب و واليوم دندشر المؤسساع األ
 ..األفااني كال بةسب ةضورها السابق والالةق

قييميرر  يضررريق المكررران  رررن ةصررررها هنررا برررل إن ذكرررروأرادع الباكسرردان دةديرررق مصرررالأ قوميررر  و  مرررا ةدددررر   اى
  لررد م الجورراد  وقررد قرردمع ألمريكررا فرري الميعررب األفارراني مررا أرادع مررن خرردماع. الباكسرردان يةدرراج كدابررا مسررددال 

سردار, ثرم لدردمير أفاانسردان فري ةررب أهيير  ثالثرا, اد  ثانيرابثم لدمحيق مكدس, األفااني أوال  ثرم لمواجور  رالبران واى
..  سراثم دشرع اآلن لبي  قضري  كشرمير ساد.. هوم خامسااثم لددل المجاهدين العرب ودسييموم أل د, دولدوم رابعا

وهكرذا نفرذع الةكومراع ..والةبرل  يرى الجررار  ...اعددمير البنير  الدةدير  لإلسرالميين داخرل باكسردان ذادورا سرابلو 
 ..ى الظالمين والمنافدين ولعن  ا   ي... أرادع أمريكا داهما  الباكسداني  ما

, ودول وسر يسيا, و ن الوند.. وسواها.. ومصر.. وقل مثل ذلك  ن باقي األدوار في أفاانسدان ليسعودي 
يران الجوادير   وصروال إلرى ةركراع الصرةو  اإلسرالمي  و..الدري لعبرع لعبدورا أيضرا..والصين مرن دول الجروار , واى

 ....روكل من دخل اليعب  األفااني   فكسب أو خس
 ..ةضرع أفاانسدان  الديماع العربي  واإلسالمي   يو يصأ هذا  يى مخديف الدنظ

قييميررر  نررردر أن يدكررررر   باخدصرررار لدرررد صرررارع قضررري  الجوررراد األفاررراني منردررر  ددرررار  مصرررالأ   الميررر  واى
 .وكان لكل نيد  وأهداف ,فاجدم  الجمي   يى اإلدةاد السوفيدي.مثيوا

ددراوح بين الني  الةسن  في خدمر  أخرو  , فكانع شدى.. مي  غير الجوادي  أما  ن مصالأ الةركاع اإلسال
, مرررن المكاسررب الد ويررر  والدنظيميرر  والماديررر , وبرررين المصررالأ الذاديررر  لكررل ةركررر  مررن الةركرراع, العديررد  والرردين 

 . وصوال إلى المصالأ الذادي  والشخصي  لبعض األفراد
 ! أفاانسدان؟فماذا كان هدف الجواديين من الةضور إلى 

مرن قبرل غالرب , والبةر   رن الشرواد  فري سربيل ا , لدد كان هدفوم منةصرا بعد ني  الجواد وأداء الفريض 
لمسرع شخصريا   أذكرهمرا بةسرب أهميدومرا و بةسرب مرا. كان هدفوم  أمرين اسدرادجيين أثنرين , قيادادوم وأفرادهم

 االسررررمومررررن ثررررم هررررذا الجمرررر  الررررذي أريدرررروا  ييرررر  , بررررل  ضررررويدي فرررري الديررررار الجوررررادي, بسرررربب دماسرررري المباشررررر
 (:   الفغان العربا ) : وأندمي إلي  وهو  الجميل الذي أةب ( الدراماديكي)

  ..والتدريب فكان اتلداد, أما الهدا االول لمعظم الكيانات والتنظيمات والكوادر الجهادية .5
قامرر  العالقررا, ودجنيررد العناصررر, وجمرر  الكرروادر, ودرديررب الصررفوف , واسررددراب أمرروال الدبر رراع, ع العامرر واى
 يرى دفكيرر معظرم إن لرم  وهرو الوردف الرذي سريرر, مرن أجرل قضريدوم الذادير  فري بالدهرم, وددريب أفراد الدنظيم 

إسدار ةكوماع الرد  الداهم  في بالدها كال  : )وهو. األ جمي  وسواها من, يكن كل الدنظيماع الجوادي  العربي 
قام  ةكوماع إ  (. سالمي  دةكم بشرع ا بةسب  واى

 ..العمل للم تحرير أفغانستان .2
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قام  ةكوماع إسالمي  شر ي  فيوا وقا رد  خيفير  , ومالذا يمنا, دكون منريدا إلقام  شرع ا  في األرض, واى
ندواء فري كرل قضري  لإلسرالم فيورا ا بدءا من فيسرين و, ا  وفي كل قضايا المسيمين ليجواد ضد مخديف أ داء

 ..وي نصيب وه

 ..في  دوجوادوم اخدالفومبةسب , ولدد دراوح الجمي  في نيدوم بين هذين الودفين بنسب  ددل أو دكثر

والذي فشيع في دةديدر  فيورا خرالل , فدد كان هدفي  الذي ةميني إلى أفاانسدان, ةدى بالنسب  لي شخصيا
مدابعر  المشرروع الجورادي الرذي  فدد كان إ اد  بناء دنظيم جوادي يعمرل  يرى( . 5444-5491)شوروا األول 
الثور  اإلسرالمي  )في كدابي الموس  , وانوار ألسباب ذكردوا مفصي  م  داريخ (. 5494-5411) قام في سوريا

باإلضرراف  لدنررا دي (. 5440)والررذي نشرررع الربعرر  األولررى منرر  فرري بيشرراور ( يالم ويمررال -الجواديرر  فرري سرروريا
وغيرهررا مررن الدجررارب بعررد ذلررك إلررى , ثررم أثرررع فرري  أفاانسرردان ..   الدبررولبالورردف الثرراني ومسرراهمدي فيرر  وأسررأل ا

إال فررإني قرردمع أفاانسرردان أوال مثررل غيررري لررذلك السرربب الخررام  و, اإلدجرراه األممرري الجوررادي العررالمي فيمررا بعررد
 .وا الذادي دببالدي ومصيب

لمجدمعرين  يرى هحيمر  الردب وسرر دضرارب حةمر  أولهرك ا, فول ةدق الدجم  الجوادي العربري أهدافر  هنراك
 الروسي العنيد؟؟

ولريس هنرا مةرل سررد الدفاصريل الدري لعيري أسرجيوا إن , أ ددد أن قسرا كبيررا مرن ديرك األهرداف قرد دةدرق  
-5492) يسر ا  لي الكداب  في داري  ودروس دجاربنا خالل الشورين الجواديين لألفاان العرب في أفاانسدان

5444/5441-4005..)  
هرو  ولمر  الديرار الجورادي فكريرا , هنا بالدوال بأن المكسب األكبرر ليديرار الجورادي مرن ديرك الدجربر  وأكدفي

ثررم اندشررار ذلررك فرري مخديررف أقرررار , والدعررارف بررين كرروادره مررن الرربالد المخديفرر  , ودبررادل الفكررر والخبررراع..وةركيررا
 .لدد كان هذا أكبر المكاسب ..الدنيا 

ثباع قدر  اإلسالم والمسريمين  يرى , كري ليمسيمين في داريخوم الةدي  باإلضاف  لدةديق أكبر نصر  س واى
 . وحرع هذه الدنا   في أم  أوشكع دددن  بددر الوحيم , عاإلمكانيارغم دفاوع , هحيم  الدوى العظمى

باإلضرراف  ليمكاسررب الشخصرري  الدرري ةددوررا مررن ددبررل ا  منرر  بعررد أن شرررف  بالةضررور ..والمكاسررب كثيررر   
 ..ارك  ممن قضى نةب  وممن يندظروالمش

,  والجم  غير المدجانس من جو  أخررى, فوي في أن الظروف من جو  , وأما الخسار  األساسي  في نظري
ديررار جوررادي  ررالمي  وكررذلك  رردم دةيرري الديرراداع الدرري أدارع ذلررك الجمرر  الجوررادي بالدرردر   يررى دوليررد دجمرر  أو

وقررد درروفرع بةسررب مررا أظررن . مرر  وسرراة  الصررةو  اإلسررالمي يفرررض ةضرروره ومسرراهمد  فرري قضررايا األ, مررنظم 
 ومن دوفر األمروال,  وكم من الشباب والكوادر والرموح والد ا  وقدماء المجاهدين من بالد مدعدد , ظروف دولي 

شرراء فعررل  ولكررن قرردر ا  ومررا..فرري فرصرر  نررادر  الةرردو , كرران يمكهررن مررن ذلررك  مررا ..وغيررر ذلررك مررن المعريرراع 
 .  بصدد دناول أسباب ذلكولسع هنا 

وأنها أنشأتهم من أجل تدمير اتتحااد ( CIA)وأما للم صعيد من ينسب اتلالم إليهم تهمة لال تهم با 
 ..وللم سبيل المةال فمن أشهر من تناولهم هذه التهمة. فكالم با ل أيضا.. السوفيتي
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 اهلل ل ام رحمه اهلل الشيخ لبد: 
وكااان جاال لملااي أيامهااا مااب الشاايخ  ,لملاات فتاار   صااير  معااه ااد  و. هوكةياارا مااا تاارددت إليااو ااد لرفتااه  

تحاادس لنااه بنفساه وسااجله فااي أشاار ته  وكةيارا مااا, مااوج ا الشاايخ لبااد اهلل  فكااان هادا . أساامة حفظااه اهلل 
 :ومحاضراته وهو

 . إ امة الدولة اتسالمية في أفغانستان .1
لرى فيسررين والدردس بشركل أساسري شاء ا  جارافيا منوا في  ميي  دةرير إلى ما واالنرالق .. من الربالد واى

 ..وكانرع هرذه يمالر  ولسران ةالر  رةمر  ا .. وكان يةد   رن فردأ موسركو وبكرين وبيرع المدردس مرن أفاانسردان
 ..كما قال الشا ر 

 للااااااام  اااااااادر أهااااااال لااااااا م تاااااااأتي العااااااا ائمُ 
 وتعظااااااام فاااااااي لاااااااين الصاااااااغير صاااااااغارها

 العاااااااقل ياااااااشقي فاااااااي النعيااااااام بعاااااااقله ذو
 

 للااااااام  اااااااادر الكااااااارام المكاااااااارمُ  وتاااااااأتي 
 وتصااااااغر فااااااي لااااااين العظاااااايم العاااااااظائمُ 
 وأخاااااااااو الجهالاااااااااة  بالشاااااااااقاو   ينعاااااااااامُ 

 
لم ينس . والسيما ممن ينسبون أنفسوم ليصةو  اإلسالمي , مثل هذه اآلمال من األقحام اليوم ينكرولمن 

 ....أن يضيف, قاهل هذه األبياع -  دره -المدبني
 يافهامُ  وي             لان غايه وخا اب من اليرل ومان البلية نصح من ال
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 :( لسكر  شباب المسلمين) .4

نشررر الدرردريب العميرري ,  باخدصرراررةمرر  ا  وأكرررم نحلرر  و هررو ,  ا  وكرران هررذا الورردف الثرراني ليشرري   بررد 
جرورهم شريها يرندم مرن أ ونسأل ا  أن  يجعل ل  مثل جمي  أجور األفاان العرب ال.  ددريبا ومساهم  في الددال

, والمظيروم الررذي لرم دعررف األمرر  ةدر  والةرق دراثرر  إلرى اليرروم , ألن الشري  كرران هرو المؤسرس والمربرري, ا  إنشراء
وجوود أ داء اإلسالم ممن يعرفون قيم  أمثال  ويعميرون  يرى , ببركاع المندفعين من قياداع الصةو  اإلسالمي  

 .. رةم  ا   -دفن يثاره

أربعاين مجاهادا فيستشاهد نصافهم ويعاود نصافهم  أريد أن يأتي من كل بلد لربي ولاو ): يدول فدد كان  
 .أكثر مما أشدوى  -رةم  ا   -ولدد ةصل ل  ..(إلم بالده ليحمل دلو  الجهاد 

مرن   سركريا أكثرر وددرب,  ألف شاب  ربي ومسيم غير أفااني( 20)إلى أفاانسدان أكثر من  فدد ةضر 
يحيررد  ررن نسررب  حكررا   ولررم يدجرراوح  رردد الشرروداء مررا.. ال أكثررر مررن نصررف الررذي درردربوا وشررارك فرري الددرر. نصررفوم 
 .حهاء ألف شويد رةموم ا  دعالى(  خالل ثماني سنواع) افدد كانو .   %4,1المال 

. من الرد  يى هذه الفري  العجيب  االندواءخي سآدي  يى ذكر بعض جوانب  بعد يدار  وكان لوذا الجم  دور
 . وأمريكا ليدجم  الجوادي العربي في أفاانسدان ثم إندالب الجم   ييوا( CIA)صنا   ى د و  :  وهي

يرى المساة  . رةم  ا  -أبو مةمد -ا   حام والناظر في أشرر  وكدب وخرب ودرا  الشي  الشويد  بد
 و يرى المردردين و.. وانوا وقراه  من الكراهي  والةدد المددس  يى أمريكا وأ   الواهي  الدي حر وا في قيوب أدبا 

بنحير ) كيف ال  وهو من ضةاياهم في فيسرين واألردن ثم باكسدان ةي  قديوه بأوامر أمريكي  في  ود. أحالموم
قدرل ا  .  مرنوم أمانر  فري أ نراق أجيرال المجاهردين االقدصرامالذين دبدرى مومر  ,( بابر) ووحير داخييدوا ( بودو

 .المجرمين وددبي  في الشوداء
بجرواح أخرذ المسرا داع  (  الدفاع  ن أراضري المسريمين أهرم فرروض األ يران)وأما أن  أفدى في كداب  الديم  

 , ليورا المسريمينإديجر  الدري   الضررور وهي ةرال . فوو صةيأ..العكس من األمريكان لجواد الروس المعددين أو
وقد أفدى الشي  لألفاان أن . واء بشرور يددره الفد, وهذا أمر معروف ... أشفوا  يى الويك  إذا دهموم صاهل و

وأماا الجماب الجهاادي العرباي فقاد . يأخذوا المسا داع من أمريكا ومن المرددين من  ةكام العرب و من سواهم 
لليه التبرلات بمئات المالياين مان الادوالرات مان  كاا  أماوال المسالمين  انهالتفقد , كان جمعا مع يا ال آخذا

كفاااالت أساار المجاهاادين والشااهداء العاارب  مااب حاجتااه ماان مصاااريا الجهاااد واتلااداد وفأخااذ الج. وتبرلاااتهم 
جراء وقفرا  يرى الجورراد  كمرا أوصرل المجاهردون العررب بأمانر  مرا .وأنفاق أكةار الماال للام الجهااد االفغااني ذاتااه

الشري   برد ا  هرذا  رن دور .. مةدراجين األفااني ذاد  ألصةاب  مرن المجاهردين والموراجرين مرن أيدرام وأرامرل و
 . حام
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  الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل أما: 

فدرد  دناولدر  كدرب وأبةرا  كثيرر  . دد أخذ ةظا أكبر من هذه الدوم  وذهب اإل الم مذاهب شدى في دومدر ف
و ن دجار  . إلى الةدي   ن  الق  وثيد  ألسر  بن الدن. لكداب صييبين  رب وأجانب بوذه الفري  وذهبوا بعيدا

و ررن  مررل بررن الدن مرر  المخررابراع السررعودي  فرري   , روليرر  بررين الرررهيس برروش األب وأةررد أخررو  الشرري  أسررام بد
والةديدر  أن المخرابراع السرعودي  كانرع دشررف  يرى مسراهماع , بيشاور في درديب الجواد العربي في أفاانسدان 

جم المسا داع الوارد  من السرعودي  نديج  ة, ودداخيع  ناصرها من خالل اإلسالميين السعوديين , السعوديين 
  رررن ربرررر ددةرررد  الررردوم والخيررراالع اإل الميررر   و .. ودي  قاهمرررا فعرررالعوررراع الرسرررمي  السرررجن الدعررراون مررر  الاوكررر.. 

ليجعيرروه  مرريال , بررل ذهررب الرربعض إلررى أبعررد مررن ذلررك ...بالمخررابراع األمريكيرر  بررن الدن براع السررعودي  الاالمخرر
ةررب )أنديب  ييوم بعد ذلك  ندما غحوا السعودي  واسددروا فيورا بعرد مرا سرمي  وأن ( ! CIA)في رسميا موظفا 

ليعدبرروه مرراحال  , مرن هرذا  وذهرب الربعض أبعرد! ليشرعور الررديني والرورني اسردجاب وأنر  فعرل ذلرك ( دةريرر الكويرع
غفيرررع وأن اإلسررردخباراع األمريكيررر  أ, سرررواء شرررعر أم لرررم يشرررعر! رك لصرررالةوميرررو وأنررر  ضررررب نيو ,  رررامال معورررم

ولرررم دمنررر  العمرررل كرري دبررررر أمريكرررا غحوهرررا لررربالد العررررب والمسررريمين ودررردمر , المعيومرراع المدررروفر  لرررديوا  رررن ذلرررك
إلى يخر ما يصل .!!.  يى ذلك بأنوم لم يعثروا  يي  ةدى اآلن  مدا  واسدشودوا..!!! أفاانسدان ودةدل العراق 

 .عمد ب  الخيال والخرافاع و الالمعدولي  المدعمد  وغير المد

ولرهن قردر ا  لري ودناولرع فري كدراب مسرددل . دةداج كرل هرذه الدعديرداع ال وةديد  األمر أبسر من ذلك و 
 ن أةردا   شردوا , لكدبع ما يشفي إنشاء ا  من الةداهق الميداني , وأرخع لديك المرةي , يدعيق بديك األةدا 

لى  ديارمسار ال بدربوم  بر أو, بنفسي و اصرع أصةابوا و ميع معوم  .و  الةمد  اآلنالجوادي واى

 : يى سبيل اإلخدصار فأقول وأما  
قد بدأ مشواره إلى أفاانسدان بعيد اةدالل الروس لوا  - فرج ا  كربد  وةفظ   -الشي  أسام  بن الدنكان 

الدفررغ ليجوراد و  االسرددرار -فيما بياني  ن الثدراع ممرن  اصرروا ديرك المرةير   -وقرر.. مددما ليدبر اع المالي  
( 5492)ا   رحام لمكدرب الخردماع سرن  بعد دأسيس الشري   برد(. 5491)ميدانيا إلى جانب األفاان  مري  سن 

وفررود المجاهرردين  احديررادبعررد ( 5499)دنظرريم الدا ررد  مريرر  سررن   أأنشرربرردا لرر  أن يسررددل فثررم , فعمررل معرر  مررد  ,
 .. إلى أفاانسدان -  ومعرفد وهي ميدان صالد -العرب والسيما من السعودي  واليمن 

لررم ددصررادم مرر  دوجورراع الةكومرر  بررل ادفدررع , وكانررع ةركدرر  مررن السررعودي   ينيرر  مشرررو                  
ةيرر  شرركيع ( 5440)وبدرري الةررال كررذلك إلررى سررن  . مرر  دوجوادوررا األمريكيرر  األصررل فرري د ررم الجورراد األفارراني

الدا ررد   ومررن ضررمنوم  ناصررر, المجاهرردين األفارران العررربةرررب الكويررع إشرركاال شررر يا و دررديا لعمرروم دشرركيالع 
وأثرروا  الدي دولى الددريب والدوجير  والدربير  الفكرير   فيورا  ناصرر مرن الديرار الجورادي مرن مصرر وسروريا وغيرهرا

 ..في هويدوا الفكري  
وذلك لرد م , وقد شكل الشي  أسام  الدا د  ألهداف جوادي  في أفاانسدان و في خارجوا                  

وكان ل  مشرو   الجوادي الخام في اليمن الجنوبي ضد الةكومر  . قضايا الجواد ودنظيمادوا في أماكن  ديد 
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فكران مثير  مثرل  مروم .. ودةولع يمال مشرو   لدصبأ  يرى مسردوى الريمن الموةرد فيمرا بعرد. الشيو ي  السابد  
مررن المشررارك  فرري الجورراد األفارراني ميرردانا لإل ررداد  ذادخررومررن هنررا . الدنظيمرراع الجواديرر  ذاع المشررروع الخررام 

العمرل  يرى  وهرو, ليوردف العرام  كمرا  مرل كايرره . مثير  مثرل براقي األفاران العررب, والددريب لعناصر مشررو   
 .إقام  دول  إسالمي  في أفاانسدان بعد دةريرها

, ي فررري معسررركراع الدا رررد فررري مجرررال الدررردريب العسررركر بصرررور  مددرعررر  وقرررد  ميرررع بنفسررري                 
فرري المجرراالع المنوجيرر  والسياسرري   أيضررا اكمررا  ميررع مةاضررر ( . 5445)و ( 5499)خررالل الفدررر  مررابين مريرر  

واةدككررع بمعظررم الجورراح , والمعسرركراع . مررن الدنظيمرراع  الشررر ي  ودروس ةرررب العصرراباع فيوررا وفرري غيرهررا
ولم يكرن ليدا رد  فري ةينورا أي دوجوراع أخررى خرارج . نيالجواد العربي األفاا المؤسس والكادر العامل في إرار

باإلضرراف  ليرد م المررادي لدضرايا وجما رراع . ولرم يكررن ليشري  أسررام  مشررو ا مباشررر إال الريمن, أفاانسردان ميرردانيا
لدربرري مررن الررذي أ ددررد أنرر  كرران قريبررا جرردا مررن ةديدرر  الواقرر   إرال رريوهررذا فرري ةرردود , جواديرر  فرري أمرراكن كثيررر  

 . فدد كنع أةد أ ضاء الصف األول فيوا ةول الشي   اكينذالشي  
 اهردا إلرى مدرر إقرامدي فري أسربانيا واندرعرع  القدري  مييرا بورم إلرى  فاانسردانأ غادرع  ( 5445)وفي سن  

 .ةي  دالقينا في ضياف  رالبان  5441سن  
ولم يكن قد دبدى  يريوم , كما غادر الشي  أسام  و معظم إدارد  ومن دبدى مع  من الكوادر إلى السودان  

 .أي دوج  يخر في العمل
وكرررران دور السررررعودي  . مدداخيرررر  جرررردا أيررررام جورررراد السرررروفييع كانررررع سرررراة  الجورررراد العربرررري فرررري أفاانسرررردان 

وكررران كثيررر مرررن مسرررؤوليوم  يررى  القررر   مرررل . و العسررركري  كبيرررا  االسررردخبارادي ومؤسسررادوا اإلغاثيررر  وأجوحدوررا 
واآلخررون وكانا .. ا   حام والشي  أسام  في رأس إدارد   الذي كان الشي   بد,ي مباشر  م  إدارع العمل العرب

فررري ثنايررراه سررررا يخشرررى  ييررر  مرررن وجرررود  يال يخفرررالرررذي , يررررون ذلرررك مفيررردا لرررد م الجوررراد األفاررراني مرررن الديررراداع 
 ي  جوادي  خاصر أما من كان لوم مشار  و .أشخام يددمون الد م ل  من اإلسدخباراع السعودي  أو الباكسداني  

وم بعررين االريدرراح وكنررع مررن هررذا يفيررم يكونرروا  يررى دمرراس بوررؤالء وال نظررروا إلرر. فكررانوا  يررى الندرريض فرري قنررا دوم 
لى , الفريق   (.5445)رغم قربي من الداهر  األولى ةول الشي  أسام  في ةينوا واى
غيرهررا أو قرردموا لوررم أي د ررم  وأمررا أن هنرراك أمريكرران قررد دربرروا المجاهرردين العرررب مررن جما رر  الدا ررد  أو 

فالوسرر الجورادي العربري الرذي دسريرر .. إذ لم يكن هرذا ليكرون مدبروال وال  يرى سربيل المرحاح . فمجرد كذب  دافو 
 يي  أفكار الوالء والبراء والمدرس  السيفي  الجوادي  كان مدودرا دجاه  بعض الشخصياع الةكومي  السعودي  الدي 

مثررل الميةررق العسرركري فرري )دخيررع بعررض المضررافاع أو المعسرركراع العامرر  المفدوةرر  دررأدي لددررديم الررد م وربمررا 
 ..فكيف بمثل هذه األفكار  ن أجانب أو أمريكان( -ماحن أبو -السفار  السعودي 

لكرررن الرررذي لرررم أر وسررراهل اإل رررالم أو الكدرررب الدررري ددعررررض ليشررري  المجاهرررد أسرررام  برررن الدن ةفظررر  ا  قرررد  
 :فوو, بعدها ما دفسير ما جرى في ديك المرةي  و دعرضع ل   يى أهميد  في

ضررد والررذي انعكررس موقفررا ودوجوررا  ييرر  و يررى الدا ررد  , دوقيررع الدايررر الفكررر والمنوجرري لرردى الشرري  أسررام  
 . فيما بعدأمريكا 
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 :فقد كان هناك لاملين أساسين  د سببا ذلك وهما بتسلسل االهمية 
مرر  بعررض الررذين , كرروادر مررن دنظرريم الجورراد المصررري أساسررا أن الشرري  أسررام  قررد بنررى الدا ررد   يررى جوررود  .5

نمرا , ولرم يكرن معظمورم أ ضراء فري الدا رد . ساهموا في الددريب مرن كروادر الديرار الجورادي فري منرارق أخررى واى
ببرر  أفكررارهم الجواديرر   -وكنررع مررن بيررنوم لفدررر   -الجورراديون  فدررام هررؤالء.  يررى سرربيل الدعرراون ودبررادل المنرراف   

وفدرر  الواقرر  فرري ديررك المعسرركراع ةيرر  , وغيرهررا مررن األمررور السياسرري  الشررر ي  ..الةاكميرر   ء والبررراء وةررول الرروال
 ..!ميك فود وكبار األمراء السعوديينوصيع األساليب لةد ددريب السعوديين  يى الرماي   يى صور ال

ثررم انددررل . الشربابي   ا ررد فرأثروا مرر  الوقرع  بررر كدرربوم ومةاضررادوم و أسرراليبوم و مناقشررادوم فري قا ررد  الد 
والررذي كرران قررد  ةضررر إلررى أفاانسرردان وهررو مثررل  مرروم الشررباب السررعودي , ذادرر  ليشرري  أسررام  مرر  الوقررع  الدررأثير

وهي مرحي  فكرر اإلخروان , بصماع فكر الصةو  اإلسالمي  في السعودي   ينذاك يةمل منو  و الذي جاء ليجواد
وأكدرررب هرررذا لعيمررري بسررربب قربررري منررر  ديرررك الفدرررر   -. بيررر  الرسرررميينالسرررروري  ود رررا  المدرسررر  الوها المسررريمين و

 . –ومناقشاد  في ذلك مراع  ديد  
وأن الميررك فوررد ويل سررعود , يعدبرررون أن الةكومرر  السررعودي  شررر ي وكرران هررو و مرروم المجاهرردين السررعوديين 

مراء الرسرمين فري هيهر  كبرار ويكنون اةدرامرا شرديدا ليعي..  يى فسدوم ومظالموم, ن و مسيمون وأولياء أمور شر ي
 .. فداويوم بوييدحمون , العيماء

مررن ةميرر  هررذا الفكررر قواسررم مشرردرك   ومررنوم الشرري  أسررام  ذادرر  ولررم يكررن بيننررا كجورراديين وبررين أولهررك األخررو  
وجرررري نولكرررن الدنرررراقض الم, والعمرررل  يررررى نصرررر  الجورررراد األفارررراني, إال  موميرررراع اإلسرررالم المدفررررق  ييوررررا ينرررذاك

والرذي .. في الفكر الجوادي وفوم الواق  ومنريداع السياس  الشر ي  كان جييا بيننا كجواديين وبينوم  واالخدالف
ثرم وددبير  ثرم دبنراه , دردرج فري الدنا ر  وهضرم الفكرر الجورادي -ةفظر  ا   -أن الشري  أسرام , ةصل م  الوقع 
كران العامرل , اك بينر  وبرين الجوراديين إضاف  ليدأثير واالةدك, وأظن أن مما سا د  يى ذلك.. صار أةد رموحه 

 ..الثاني وهو

موقف السعودي  ومؤسسادوا الةاكم  و يماء ها الرسميين من ددا ياع ةرب الكويع ووجود الدواع   .4
 .األمريكي  في السعودي 

و مرق , و ظرم دور الكفرر الةراكم فري جحيرر  العررب, كشرفع لر  ةجرم الكارثر , فإن ما دب  ذلك من دةروالع 
دراك  ليواق أوفوم بةكم . لمؤسساع الديني  الرسمي نفاق ا األمريكري  أبعاد أهداف الوجرود. وذكاه  الةاد, لمعيد  واى

إنددرررل خاللورررا مرررن . مرررد   كافيررر  ليدفكيرررر( 5441-5444)ووفررررع لررر  فدرررر  اإلقامررر  فررري السرررودان ,فررري المنردررر  
أنظرررر  بيانادررر  باسرررم  هيهررر  النصرررية  ) بشرررريعدوم اال دررررافلةكومررر  يل سرررعود مررر    المعارضررر  اإل الميررر  اليينررر

إلررى الررد و  لإلصررالح بشررد  وجديرر  فرري دوجيرر  الخررراب الةرراد والداسرري ليسررير  الةاكمرر  , ( 50 -5واإلصررالح 
وقررد أوردع مددرفرراع مررن هررذه البيانرراع فرري ( )  51-55 بيانرراعالانظررر ..) ومؤسسرردوا الدينيرر  الرسررمي  المنافدرر 

) وانظر كداب  ( س  الديني  السعودي  ودورها في د م الةمالع الصييبي  الثالث المؤس : ند فدر   –الفصل الراب  
 .ليمؤلف ( ..شواد  قاد  الجواد واإلصالح في بالد الةرمين 
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دررع مصررالةوم ددعرررض لرربعض ابعررد مررا ب, برردأ األمريكرران بالضررار  يررى السررودان لررررد الشرري  أسررام   ثررم 
لررذي هضررم الفكررر الجوررادي فرري أفاانسرردان ودةررول إلررى مجررال الوجمرراع مررن بعررض الشررباب السررعودي المجاهررد ا

مرن مثرل الرذين فجرروا مجمر  , درذكر بالشري  أسرام  وال الدا رد  مرل   أي  القرولهك الشباب ولم يكن أل, الدربيق
وكران األمريكران والةكومر  السرعودي  . أو قاموا بعرض األ مرال المةردود , سكن األمريكان في العييا في الرياض 

كررران ةولررر  . 5441 فيمرررا ررررردع السرررودان الشررري  أسرررام  و ررراد إلرررى أفاانسررردان فررري  ورررد رالبررران. ذلرررك يعرفرررون 
وةيفاهوررا وكرران الشرري  أسررام  قررد دوصررل بدفكيررره . جورر  األمميرر  مرر  أمريكرراامجمو رر  مررن الررذين يةميررون فكررر المو 

د األنظمرر  المردررد  ومنوررا وفومرر  ليواقرر  إلررى أن الرريررق إلررى الجورراد ضرر, الشخصرري ودررأثره بمررنو  الديررار الجوررادي
 :ودوصل بدوفيق ا  ل  إلى المعادل  السياسي  الصةية  ..النظام الداهم في السعودي  يمر ةدما بمواجو  أمريكا

 .العيماء يضفون الشر ي   يى يل سعود (5)
 .. ويل سعود يضفون الشر ي   يى وجود أمريكا في الجحير  (4)
 

 ..آل سعود وهذه االوضاع  وهناك إحد   ريقتين للموا جهة مب
إلسررردار شرررر ي  يل سرررعود وهررري , إمرررا مواجوررر  يل سرررعود وبالدرررالي ضررررور  مواجوررر  العيمررراء لكشرررف نفررراقوم  -5 

لةجرم وثدرل المؤسسر  الدينير  ومرا حر در  مرن الشرر ي  والويبر  فري  درول النراس  برر , معرك  خاسرر  أمرام النراس 
 .سن  ( 10)أكثر من 

 
ما رريق أسيم  - 4  وهو ..واى

فاي ألاين المسالمين فاي , فيضا ر آل ساعود للادفاع لناه فتساق  شارليتهم .. ضرب الوجاود االمريكاي  
فتادور المعركاة للام بيناة أكةار .. تها معهام ليفتساق  شار .. فتدافب المةسسة الدينياة لانهم .. بالد الحرمين 

 ..وضوحا أمام الناس
يددرهرذا مرن يفورم األوضراع   . ن مصريبا إلرى ةرد كبيررو أ ددرد أنر  كرا, الشي  أسام  الخيار الثاني  وأخدار 

 . والسياسي  واالجدما ي في السعودي  ومكونادوا الديني  
ورأى كيررف سرردرع كررل الةكومرراع , كمررا كرران الشرري  أسررام  قررد اقدنرر  بعررد درس سرردور االدةرراد السرروفيدي 

نر  دواق. ورومانيرا وبولنردا وسرواها الشررقي  ألمانيراةصرل فري  مثرل مرا..الديكدادوري  في دول  ةيف وارسرو بسردور 
 . وسواها من الداهم  في بالد العالم اإلسالمي , أن  بسدور أمريكا سدسدر كاف  مكوناع النظام العربي الداهم 

وبدأ يرد و مرن يةضرره لفكرر  الةررب مر  رأس األفعرى . بدركيح الجود  يى جواد أمريكا ه األسبابفاقدن  لوذ
 .الكثير كما د اها وليس م  ذيولوا 

إلجراء مدابي  دكمل فييما , وقد ةضرع إلي  في أفاانسدان بعيد وصول  إليوا  بنةو أربع  أو خمس  أشور  
فرري مررايو , وكررذلك بعررد  ررد  أشررور. (  BBC) بثدرر  الررر  5441وثاهديررا   ررن المعارضرر  السررعودي  أواخررر  ررام 

د أنشرأع فري لنردن مركرحا لإل رالم والدراسراع ةير  كنرع قر)  . (CNN)إلجراء مدابي  ديفحيونير  بثدورا الرر .5441
 .   ( مدخصم في صرا اع العالم اإلسالمي



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  511  [  
 

 ..دصارخوكانع هذه قنا د  با, جيسع مع   د  مراع , و يى هاِمش ذلك العمل  
سرنةع لري فررم  ديرد  .. ولما  دع لإلقام  فري أفاانسردان نواهيرا فري  ورد رالبران بعرد ذلرك بسرن  ونيرف 

ولعرردد مررن أصرردقاهي , لحيرراراع أخويرر  قمررع بوررا إليرر , ألربعرر  الدرري أقمناهررا فرري ظررل اإلمررار   يررى مرردى السررنواع ا
ذكرع هو فةوى د ود  لكل من يرحوره مرن العررب والعجرم مرن قيراداع الصرةو   وكان ما.. اآلخرين العاميين مع 

 . وشبابوا
مشررراكل فررري الجحيرررر  العربيررر  فررري جوررراد األمريكررران كمفدررراح لةرررل جميررر  ال,  اخدارهررراوأ ددرررد أن الفكرررر  الدررري  

وأداء  دنظيمرر  مررن , بصرررف النظررر  ررن رأيرري فرري دفاصرريل رريددرر  فرري  ميرر , كانررع صررةية , والمنردرر  بأسرررها
  .أجل دةديق ديك األهداف ينذاك

ويجمررر  المبرررراع لورررذه المعركررر  ويخدرررار لورررا , ثررم  بررردأ الشررري  أسرررام  ةفظررر  ا   يدوغررل فررري ديرررك الدنا ررر   
 .  بةسب وجواع نظرهالدكديكاع الالحم

مبنري ..هرو ح رم باررل, نديرب  يريوماثرم , من افدرى  يي  أنر   مرل مر  األمريكران أثنراء جوراد الرروس  فح م  
 .بسبب د اوى وساهل اإل الم المعادي ,  يى الدجني والةدد أو الجول 

ضاارب  اساام مشااترك مااب االمريكااان  فااي , باختصااار أنااه  ااد جمعااه وجميااب المساالمين آنااذاك القصااةو  
تنبه الجميب إلام أن العادو المقبال هاو القاو  الوحياد  , فلما انتهت المعركة.. الروس لعدوانهم للم أفغانستان 

نشاااء النظااام العااالمي الجديااد, باا دار  العااالم  انفااردتالتااي  وراحاات تجهاا  الحمااالت .. وغاا ت بااالد الحاارمين , وا 
 ...بية للم الشرق االوس يالصل
وكذلك فعل معظام  ..للم القو  التي جاءت للعدوان بدورها  ههاد بدور جأللن البن الدن الواجب و افأكمل  

 .لنه كما كان حالي وحال أمةالي مستقلين أو, من أراد الجهاد معه 
أو ,أو الررررروس , غيرررررهم مررررن األوربيررررين  فمررررثال لررررو سررررا دنا الفرنسرررريون أووةدررررى دكررررون الصررررور  واضررررة    

 ..لصرار بيننرا قاسرم مشردرك .. كما أظن أنوم ربما سيفعيون يوما مرا, ريكاسا دونا اليوم في جوادنا ألم.. الصين
سرنندل الجوراد , قبيوا  وقاموا بدورهم ياحون  بالدنا كما أظن أنوم سيفعيون لو فعيوا ما, ولو اندصرنا  يى أمريكا

ي ديننرا سررع  ألن سريجدون أن فرر, ولةسرن الجرروار  ولررو وجردناهم اندديرروا ليمواد ر  والدعرراون  يرى المفيررد.. ضردهم 
 ..كما أظن أنوم ال يفعيون إال في إرار الدكديكاع المرةيي .. نفعل مثل ذلك معوم

ولكرن ذلرك ألنري  وجردع وسراهل اإل رالم   , يندورغم أني أةرس أنري أسروبع وأريرع فري دةرض هرادين الشربو
ظن فري  رضري هرذا كشرواد  وأ..  امد  أم جاهي  بشكل بال  األذى ليمجاهدين والمسيمين  االفدراءاعدنشر هذه 

 .فاهد  لمن يدوخى الةديد  ليسدفيد منوا, ةي  
فررأرى أن أنورري أيضررا بمررا يناسررب . ا   ررحام  رةمرر  ا  بأبيرراع جمييرر  ليمدبنرري وكمررا أنويررع فدررر  الشرري   بررد

ي اخديار فإني أرى ف, مدام الشي  أسام  في الدوج  اليوم لةرب أمريكا بأبياع جميي  أخرى لنفس سيران الشعراء
 :وهو قول , الشي  أسام  ليمعرك  م  رأس الكفر والرايان أمريكا صور  لما قال المدنبي

ًي   إذا غااااااااامرت فااااااااي شاااااااارا ماااااااارومي
 ف عاااااام  المااااااوت  فااااااي أماااااار حقياااااار

 فااااااااال تقنااااااااب  بمااااااااا  دون  النجااااااااومي  
 لظااااااايمي  أمااااااار ك عااااااام الماااااااوت فاااااااي
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 ياااااااار  الجبناااااااااء أن  العجاااااااا  لقاااااااال
  اااااااوال صاااااااحيحا وكااااااام مااااااان لائاااااااب  

 وكااااااال م ياااااااة  فاااااااي المااااااارء ترجااااااام
 

 وتااااااااااالك خديعااااااااااة ال بااااااااااب اللئااااااااااايمي 
 وآفاتاااااااااااه مااااااااااان الفهااااااااااام السااقيااااااااااامي 
 ومااااااا مةاااااال الشااااااجالة فااااااي الحكاااااايمي 

 
يراه ممرن يندظرر ومرا ,  أسام وةفظ ا  الشي   ,ا   حام في من قضى نةب   فرةم ا  الشي   بد وجعينرا واى

 ..لوما ولنا ولجمي  المسيمين وغفر, بدلوا دبديال 
 :المفيد إن شاء ا   لموضوع الفدر  وهو االسدرراد وأ ود بعد هذا

 
  للم التيار الجهادي المعاصر منهجيا وحركيا( 1882-1834)أةر الجهاد االفغاني: 

 

  الدي كان السريران مةمرود الاحنروي رةمر  ا . ب  صيفاوالمدين  الةدودي  الدافه  شداء الميد( .. بيشاور)دةولع ,
دةولرع إلرى جامعر  . فري غحوادر  المجيرد   فري فدروح الونرد فري الدررن الرابر  الوجرري ,قد ادخرذها  اصرمد  الشردوي 

وخرالل سرنواع احدهرار .. ةديدي  لكافر  مردارس وديراراع ودنظيمراع وجما راع الصرةو  العربير  واإلسرالمي  ددريبرا 
الدري كنررع  الرروةرراع أصربةع ميرردانا لدالقري كرل األفكررار والمنراه  و(.. 5444)و( 5491)ذلرك الجمر  مررابين 

صالةي , دسود الصةو  اإلسالمي  من د وي  واحدةمرع ..وةدى من الكدل الشاذ  فكريا, جوادي  و ,’وسياسي , واى
دةرع سرردار . الدرري قردمع ألغرراض شرردى  األجنبير العربيرر  واإلسرالمي  و  فيورا مهراع المؤسسرراع الخيرير  اإلنسراني

الدري ربمرا قررن أكثرر مرن مييرونيين مرنوم . ا إلى باكسدانمييون الج  أفااني ددفدو ( 1)ددديم الخدماع ألكثر من 
, وشريوخ , مرن  يمراء. مهاع الشخصرياع اإلسرالمي , وقد حار بيشاور خالل ديك الفدر  .. في بيشاور وما ةولوا 

أو , أو ليريراء والسرمع , أو ليد اير ,  لإلررالعأو , لددرديم جورد مرا .. وقراد  ةركراع , ورمروح, وشرعراء , وكداب 
 ..أو ألي ني   أخرى صالة  أو رالة , سب ليدك

 الماليرر  والعينرر  والعسرركري  وسرروى ذلررك  يررى الةرردود األفاانيرر  لدجررد رريدوررا  اعومرن بيشرراور كانررع ددرردفق المسررا د
 ...الصالأ أو الرالأ إلى ةي  قصدع ألم ددصد 

وهرررو أمرررر يةدررراج كدبرررا .  واالسررردفادوالجوررراد األفاررراني ودور العررررب فيررر  مسرررأل  جررردير   بالدرررأري  والدةييرررل   
 ..ولكني هنا بصدد أثر ذلك الجم   يى الديار الجوادي العربي المعاصر . مسددي 

 إلى باكسدان باي  د م المجاهردين األفاران بعيرد الارحو ايصل  ددهم إلى  شر  قد دوجوو  كان يةاد ربما ال
. اانسدان فعييا ليمشارك  فري الجورادربع  منوم أفأودخل ثالث  أو ( . 5494-5414)الروسي المعين خالل  ام 

كمررا وصررريوا بعرررض يةررراد المةسرررنين مرررن المسررريمين لددرررديم بعرررض العرررون المرررادي ليمجاهررردين األفاررران خرررالل ديرررك 
 ..الفدر 
ا   ررحام كييررا   نرردما دفرررغ الشرري   بررد( 5492)منررذ ,  مييررا ولكررن الدررأري  ليجورراد العربرري فرري أفاانسرردان يبرردأ* 

 -بعد أن  مل مد  مدرسا في كيي  الشريع  في الجامع  اإلسرالمي  فري أسرالم أبراد وكران, ياليجواد األفااني ميدان
 .. قد رةل  ن األردن نديج  مضايداع السيراع في  مان ,  ن بعض شوود ديك المرةي  –فيما بياني 
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 ..ا   حام  يى  د  مةاور لنصر  الجواد األفااني كان من أهموا  مل الشي   بد
 الذي دولى ددديم وندل المعوناع والدبر اع ليمجاهدين والمواجرين األفاان ( مكدب الخدماع)دأسيس . 5
 . دأسيس مجي  الجواد الدي كانع منبره الرهيسي ليد اي  ليجواد األفااني. 4
داخل األراضي الباكسرداني  فري منردر  الدباهرل مرن أجرل دردريب , دأسيس معسكر صدى قرب الةدود األفااني . 1

 (.  5492)دصل بأ داد قييي  منذ   ب العربي الذي بدأع رالهعالشبا
, ألدى خاللوا  شراع الخرب في دول  ديد  مرن أجرل الةشرد ليجوراد األفاراني د اهي الديام بأسفار ورةالع . 2

ييرراع الرررةمن فرري ) وكرران برراكور  كدبرر  .. منرر  وأداء فريضرر  الجورراد  واالسرردفاد وةرر  الشررباب  يررى الرةيررل إليرر  
الدفاع  ن أراضي المسيمين أهرم فرروض )ثم كداب . وجدال واسعا كذلك, الذي القى شور  واسع  ( د األفاانجوا

وقرررد أفدرررى فيررر  برررالفرض العرررين  يرررى جميررر  المسررريمين مرررن غيرررر ذوي األ رررذار  ليرررذهاب ليجوررراد فررري (. األ يررران
ا  فرري العرالم اإلسرالمي و يررى دوقيعرا مرن كبررار العيمراء والرد ( 90)واسردراع الةصررول  يرى أكثرر مررن .أفاانسردان

وبعرض الكبرار مرن . وكذلك من بعرض مشراي  األحهرر. كبيرهم الشي  ابن باح رأسوم كبار العيماء في السعودي  و
وقرد لعرب هرذا .. وكرذلك مرن بعرض  يمراء الباكسردان وسرواهم .  يماء ود ا  اإلخوان المسيمين من أقررار  ديرد 

وصرارع مجير  مصرور  , ف  لمجي  الجوراد الدري سرر ان مرا دةسرن مسردواهاباإلضا, الكداب وديك الفدوى دورا موما
فصار لوا مكادب دوحي  في أوربا وأمريكا وبعض بيردان العرالم , دندل الصور الةي  ليجواد والمعانا  في أفاانسدان

 ..لعب كل ذلك دورا بارحا في  ميي  الدةريض.. العربي
سرن  , (معسركر صردى)أن  ردد الشرباب الرذن ثبدروا معر  فري ,  ا   رحام وقد سمعع في بعض أشرر  الشي   بد

ثرم بير  مر  مندصرف  مجاهردا ( 41)فوصرل إلرى  (5491)مجاهدا ودضا ف فدر خالل ( 54)وصل إلى ( 92)
مررررن مخديررررف الجنسررررياع ربمررررا كرررران معظموررررم مررررن السررررعودي  ومصررررر , مجاهررررد بدييررررل( 400)أقررررل مررررن ( 5491)

 .وفيسرين 
  ليشرارك ميرردانيا بنفسر  فرري  -فيمررا بيانري -ةضرر الشري  أسررام  برن الدن ( 5491)أو مريرر  ( 5491)وفري نواير

 .الجواد بعد أن كانع حياراد  السابد  لددديم الد م المادي
افددأ الشي  أسام  مركرحا , وبالدعاون م  بعض الكوادر من دنظيم الجواد المصري من أواهل من قدم ألفاانسدان 

الجبيير  الرو ر  الدري دندشرر فيورا ( جراجي)الوامر  إلمرداد المجاهردين فري منردر   سكريا مدددما  يرى أةرد المعرابر 
وشرررارك مجمررروع (. 5491)ا  أن يدررروم الرررروس بوجررروم كبيرررر إلغرررالق ذلرررك المعبرررر فررري رمضررران  وقررردر. الاابررراع

. شرور الشباب الذين كرانوا مر  الشري  أسرام  والشري   برد ا   رحام فري ديرك المعركر  الشرسر  الدري اسردارقع حهراء
بمرررا فيورررا رالهررر  الكومانررردوس الدررري أنحلرررع فررري , وةدرررق المجاهررردون األفاررران نصررررا كاسرررةا  يرررى الدرررواع الروسررري 

دورا برررارحا فررري ديرررك المعركررر  وأدع  مييررر  الد ايررر  , ولعرررب أولهرررك الررررهر الدييرررل مرررن المجاهررردين العررررب. المنردررر 
وكذلك الجول  الد اهي  الوامر  الدري قرام بورا , مي  اإل ال ا   حام  بر وساهي  الواسع  الدي غرى بوا الشي   بد

إلرى ( 5491)أدع إلرى ددرارر المجاهردين العررب بأ رداد كبيرر ليصرل  رددهم مرير  ,الشي  أسام  فري السرعودي  
ةيرر  دحايررد العرردد ليصررل ذرودرر  . ومررن هنرراك كانررع البدايرر   مييررا. كرران أكثرررهم مررن السررعودي  والرريمن   ررد  يالف

 ..والمسيمين من كاف  بالد العالم اإلسالميألفا من المجاهدين العرب ( 20)ويدجاوح ( 5440-5494)أواخر
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قررد دخيررع , ( جما رر  الجورراد)و( اإلسررالمي  الجما رر )ن اها الرهيسررياوشرررر , كانررع الةركيرر  الجواديرر  فرري مصررر* 
ادادورررا وأضررررر العديرررد مرررن أبررررح قي, مررر  ةكومررر  خيفررر  ةسرررني مبرررارك ( 5495)فررري صرررراع إثرررر مددرررل السررراداع 

 ومر  احدهرار أخبرار الجوراد. والكثير من  ناصرها ليخروج من مصر دةع ضار الةمرالع األمنير  لردول الجروار
-5411)كما كانع الثور  الجوادي  الدي نشربع فري سروريا مرا برين . بدأ العديد منوم يدوج  إلى بيشاور, األفااني
يمرم  رردد مةرردود جرردا مررنوم  و. قرررار األرضوانسرراح مررن دبدرى مررن  ناصرررها فرري أ. قرد دمرررع  مييررا  ,( 5494

و اسرررددروا فررري بيشررراور وكنرررع وبعرررض خاصررر  أصررردقاهي مرررن هرررؤالء و  الفضرررل , وجوررر  أيضرررا شررررر أفاانسررردان
ا   رحام قرد لةدروا بر   مرن دالميرذ وأصردقاء الشري   برد, كما كان لعض الكوادر الجوادي  من الفيسرينيين. والمن 
الجوادي  والعسكري  من هنا وهناك يدوجوون إلى ديك الساة  الجذاب  الدي سيرع  وبدأ يةاد من الكوادر.. أيضا 

خررج , الييبير  عمةول  جوادي  اندوع بدمعوا من قبل الةكومرا اثر( 5491)وفي ..  ييوا كل األضواء والد اي  
وديدرع الةركراع , وكانع الةرب األهيي  في لبنان قرد وضرعع أوحارهرا.. أيضا بعض كوادر الجواديين إلى هناك 

فورراجر بعضرروم أيضررا إلررى ديررك , اإلسررالمي  السررني  ضرررباع أمنيرر  فرري شررمال لبنرران  يررى يررد اإلسرردخباراع السرروري 
وكانع هرذه براكور  دجمر  كروادر مرن الديرار .. كما ةضر بعض اإلخو  من اإلسالميين من أكراد العراق..الساة  

والررذي كرران , ل وسررر الدجمرر  العربري المجاهررد فرري أفاانسردانالجورادي العربرري ليكررون النروا  األولررى ليجورراديين داخر
 ..يدضخم بدسارع كبير 

بارحا ونو يا في الساة  العربي  وكذلك كان ةضرور  ,كان الةضور الفكري والمنوجي لدنظيم الجواد المصري * 
 -لعبدرررا  إال أنومرررا.. وبصررررف النظرررر  رررن الفررروارق المعروفررر  فررري مرررنو  الجمرررا دين, الجما ررر  اإلسرررالمي  بمصرررر

كمررا كران لةضرور بعررض ررالب العيرم وبعررض . دورا مرؤثرا  -والسريما فري الداسررم المشردرك مرن أفكارهمررا الجوادير 
البررررراء  مرررن السررررعودي  وغيرهررررا دورا فرررري درررروي  فكررررر الةاكميرررر  والرررروالء و( السررررروريين)وبعررررض , الرررد ا  السرررريفيين

كمرا أدى ةضرور . ير  الدري أمرع الجوراد األفارانيوةدى األ جم.. و مومياع الفكر الجوادي في األوسار العربي 
, و  الةمررد  –ومنوررا كدررابي  رن درراري  دجربدنررا ودروسرروا  -بعرض درررا  الدجربرر  الجواديرر  فرري سروريا فرري السرراة 
ولما كران . الدي بدأع ددرك بصمادوا  يى الجم  العربي , دورا فكريا ساهم في المواجو  الفكري  ليديار الجوادي 

  بررر سرريرردوا  يررى المؤسسرراع الربيرر  و,لصررةو  اإلسررالمي  األخرررى قويررا أيضررا فرري السرراة  ةضررور مرردارس ا
واإلخروان المسريمين والمنظمراع , والسيما من السيفيين الددييرديين, مي  و ميوا في المجاالع اإلغاثي  األخرىيالدعي

سالمي  السعودي  الةكومير  وشرب  باإلضاف  ليةضور الكبير ليمؤسساع اإل.. وكذلك الدبيي  وغيرهم.. الشبيو  بوم
 .وما ةميد  معوا من بصماع, الةكومي  

 ودرراثوم الفكرري و, ومجالدورم ومةاضررادوم , وقد أةضر كل هؤالء كدبوم ومنشورادوم.. المؤسس  الديني  الرسمي 
و  ونظرررررا ألن نوايرررر  السرررربعيناع ومريرررر  الثمانينرررراع كانررررع فدررررر  دررررألق ودفا ررررل بيررررع مرررردارس الصررررة.. الررررد وي 
مضرررافادوا ومعسررركراع الدررردريب فررري باكسررردان وأفاانسررردان ودجمعادورررا مراكرررح  فدرررد صرررارع بيشررراور و..اإلسرررالمي 

وهكرذا وجرد الديرار . ليدواصل والةوار والدماس الفكري والصدام في كثير من األةيان بين مخديرف ديرك الرروةراع
أفاانسدان أنفسوم يصرردمون مر  جبودرين ومن يمثي  في ساة  الجواد العربي في بيشاور ومعسكراع , الجوادي 
 :رهيسيدين
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   جبوررر  اإلخررروان المسررريمين والفكرررر الرررديمدراري السياسررري الرررذي كررران أصرررةاب  يروجرررون لررر   برررر أبةرررا  ودراسررراع
 .ومةاضراع كانوا يد ون إليوا وةدى في بعض المعسكراع الدي يسدريعون الةرك  فيوا

  لررى , يررد و لنبررذ فكررر الةاكميرر   الررذي كرران, جبورر  مدرسرر  الفدرر  السررعودي الرسررمي  دبررار الةكررام أوليرراء أمررور اواى
ويرررد وا إلرررى اةدررررام العيمررراء الرسرررميين  والسررريما فررري السرررعودي  ودول الجحيرررر  وهرررو مرررا يسرررمى بالمدرسررر  . شرررر يين

 (... المدخيي )ثم ( الجامي )

ولنصرا   الةرق , درألق وادسراع يةوي  الفكر الجوادي من  وما, وبا دبار جوادي  األجواء من جو , وشيها فشيها 
, وبردأ يكدسرب أكثرير  السراة . بردأ الفكرر الجورادي يسريرر  يرى سراة  الدجمر  العربري..الدليل إدباعوشيوع منو  

وبرردأع ددبيررور وددكامررل . ةيرر  اقدنرر  يالف الشررباب الدررادمين مررن معظررم بررالد العررالم اإلسررالمي بررالفكر الجوررادي 
األفارران ) رررف برررظاهر   أريررق  يررى مجمرروع مكونادوررا فيمررا بعررد مررا, وررادي مدرسرر  جواديرر  جديررد  فرري الديررار الج

 (.العرب

في  قد بدأ يخدمر -الذي أشرع إلي  ينفا -كان دماحج الفد  والعديد  السيفي  م  الفكر الةركي اإلخواني الدربي *
, ( بد السالم فرج)شويد الذي كدب  ال( الفريض  الااهب )ولعب كداب ..خالل السبعينياع ومري  الثمانينياع مصر

خوانررر   رررن  -وأ ررردم بعرررد ذلرررك , السررراداع اغديرررالوالرررذي شرررارك فررري , مرررن الجما ررر  اإلسرررالمي  رةمررر  ا  وجرررحاه واى
إال أن الموم . لعب ذلك الكديب دورا هاما في إ راء رغم بسار  مةدواه وأسيوب  وصار ةجم   -سيمين خيرامال

رح فداوى ابن ديمي  في ةكام الددار الذين ةكموا بالد اإلسالم ومنوا كان ر, الجديد الذي أضاف  ليفكر الجوادي 
كمررا ررررح مسررأل  , رغررم أنوررم برردلوا الشررراه  وةكمرروا بايررر مررا أنررحل ا  , الشررام لمررا غحوهررا وح مرروا أنوررم مسرريمين 

رهم ووجوب قدالوم المدارن  بين ةكام المسيمين وأ وانوم وجنودهم اليوم   وبين أولهك الددار وفداوى العيماء في كف
سردار ديرك األةكرام  يرى واقر  الةكومراع العربير  .. م  مرن قادرل معورم  يرى مرن فريوم مرن الجراهيين والمكررهين واى

وقرد صريع هرذه المدارنراع إشركاالع كبيرر  .. و يى جنود شرردوم واسدخبارادوم ورجال أمرنوم, وفي بالد المسيمين
جاب  ..أ وانومسهي  مية  ررةوا جواد الةكوم  و أع  يى اواى

وكران . وربعع ديك الكدب ووح ع في بيشراور, وكان لجما   الجواد مؤلفاع أخرى دةمل نفس أسس ذلك الفكر
قبررل أن  –وبررين الفكررر السرريفي , الفكررر اإلسررالمي الررديمدراري الررذي دبنرراه اإلخرروان وأشررباهوم, الصرردام الفكررري بررين
وانددررل كررذلك إلررى أهررم سرراةادوا , ة  الصررةو   امرر   يررى أشررده أيضررا فرري سررا – الديمدراريرر   دنددررل إليرر  العرردوى

 .في ذلك الدجم ,ينذاك 
العمررد  فرري إ ررداد )ودوجررع ذلررك بالكدرراب الدرريم   , وأصرردرع جما رر  الجورراد المصررري   ررددا مررن األبةررا  الوامرر  

(. العررب األفاران)وربمرا كران هرذا الكدراب مرن أهرم كدرب . لشيخوا  بد الدرادر برن  برد العحيرح فرك ا  أسرره( العد 
وفرري . وبدرري واةرردا مررن أهررم كدررب الديررار الجوررادي, وقررد سررد ثاررر  دربويرر  كبيررر  فرري المعسرركراع العربيرر  فرري ةينوررا 

الثرور  اإلسرالمي  الجوادير  ) كدرابي  5440ربعرع فري بيشراور سرن  , سياق نشار الجواديين فري الدرأليف والنشرر 
والذي ندل ألوسر األفاران العررب خالصر  دراري  ,   5491الذي فرغع من دأليف  سن  , ( يالم ويمال-في سوريا

 ..ودروس أرول وأهم الدجارب الجوادي  المعاصر  ضد ةكوماع الرد 
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مركح النور لإل الم مي بيشاور  -فرج ا  كربد  -أةد كوادر جما   الجواد , وافددأ الشي  أبو ةذيف  المصري 
ين دنظرريم سيسرري  مررن الرردروس والمةاضررراع و خرررب مررن الخربرراء والمةاضرررين مررن الجوررادي ةيرر  دررولى  رردد, 

 .الجمع 
و ددع الكثير من الدوراع الفكري  والمنوجير  , وبدأع بعض الدجمعاع الجوادي  الناشه  ددخل  يى خر العراء 

و درردع الكثيررر مررن الرردوراع الفكريرر  , واسررددربع قرردماء كرروادر الديررار الجوررادي ليدرردريس والمةاضررر  , والدربويرر  
ثررم اسرردديع بكوادرهررا وبرردأع ..يرر  والدربويرر  واسررددربع قرردماء كرروادر الديررار الجوررادي ليدرردريس والمةاضررر  والمنوج

 .. ددبيور ودند 
والدصررادم واإلةدكرراك بررين مخديررف الديرراراع الفكريرر  المكونرر  لريررف الصررةو  , وبردا جييررا مرر  هررذا المخرراض الفكررري

قرد ..  ينفراؤثراع السيفي  الجديد  الدي أسريفع الةردي   نورا ا بالمجأن الفكر الجوادي الةركي ممحو .. اإلسالمي  
بدأع دراى  يرى السراة  ودكدسرأ قوا رد يالف الشرباب العربري مرن الرذين قردموا لسراة  الجوراد األفاراني رغرم أن 

لوررا فرري باكسرردان  والدرري صررار, وا فرري  ضرروي   شررراع الدنظيمرراع الجواديرر  الدديمرر  والجديررد مغررالبيدوم لررم ينضرر
وكرروادر وأمررراء ةيرر  , داراعإ ودكونررع لوررا هياكررل و.. سرركرادوا عق الةدوديرر  مررن أفاانسرردان مضررافادوا وموالمنررار

دؤوب لةمررل مشررعل الجورراد  فرري مرةيرر  إ ررداد ونشررار , كرران الكثيرررون منومكررون  يررى هررامش الجورراد األفارراني
أولهرك الرذين خررروا لفردأ أبرواب  وكان هرذا مرن كررم ا  الرذي لرم يةسرب ةسراب .. والثور  ليبالد الدي قدموا منوا 

 ..الدسويالع لوذه الجموع من أجل خدم  أهدافوم الكبرى 
, مرن بعرض الندروءاع الدكفيرير  والاالير  . ولم دخل ديك المخاضاع الفكري  من ميالد بعرض الظرواهر الشراذ  *. 

 المررردارس السياسررري  و دواجرررد. والدررري ندجرررع  رررن الدفرررا الع الثوريررر  ليفكرررر الجورررادي وأجرررواء الةمررراس إلرررى جانرررب
فرري أجررواء فرضررع فيوررا ظررروف النظررام العررالمي  ,السرراة  ديررك الديمدراريرر  المفرررر  فرري الدميرر  خررالل  رروةادوررا

.. الجديد  يى ساة  العالم العربي واإلسالمي مساهل كبررى مثرل الدواجرد األمريكري العينري بعرد السرري فري الخيري 
لمالمرررأ النظرررام  واالجدمرررا يوالارررحو الفكرررري والثدرررافي والسياسررري , مووبررراء الدربيررر  مررر  اليورررود و معاهرررداع السرررال

وبعرض , أوجدد  هذه الراماع الكبرى مرن مواقر  ليردفاع  نورا فري أوسرر  يمراء السرالرين وما.. العالمي الجديد 
ومرررا سررربب ذلرررك مرررن ردود أفعرررال فررري أوسرررار الررربعض الدييرررل مرررن الشرررباب الرررذين لرررم يكرررن ..قيررراداع الصرررةو  ذادورررا

 .ولكن بدي ذلك في أرر مةدود  . الةماس وال الجول يندصوم
كما دشكيع نوياع من الدنظيماع , دجرب  الددماء من الجواديين , نضجع في ذلك الجو ولكن الموم أن  قد
مثل ليبيا والجحاهر ودونس والمارب . من بالد لم يكن قد دبيور فيوا مثل ديك الدنظيماع, الجوادي  الجديد  

 .ودركيا وغيرها إندونيسيا وكذلك من بعض البالد اإلسالمي  مثل الفيبين و... ولبنان واألردن العراق
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 ...وباختصار

 
فاي أجاواء الجهااد العرباي فاي , يمكن القول أن جيال جهاديا متمي ا فكريا ومنهجيا وحركياا  اد ولاد هنااك 

تميا وا باه مان وضااوو  هم فاوق مااميا  , ( االفغاان العارب) المعبار الجميال    االسامأ لاق للايهم , أفغانساتان 
و نااالتهم  بقاادرتهم للاام  , أنهاام اسااتمدوا همااتهم للجهاااد ماان إيمااانهم بمعيااة اهلل , الماانهج وصااحة المعتقااد 

  .. إسقا  القو  العظمم
و كاان  ..الذنبية الحاكمة في بالدنا  يهابون ب بيعة الحال ما دون ذلك من القو  فما لادوا يهابونها وال

 ..التاريخي الكبير االنتصارةمرات ذلك هذا من أجمل 
 .. اله الشالر العربي لن ياوم ذي  اار  وحقيقة يصح أن يقول من كتب اهلل لهم شرا ذلك الحضور ما
 :يوم الع  العربي بعد  ول المذلة أمام القو  العظمم في ذلك ال مان

 في يوم ذي  ار ما أخ اهم الشراُ  لو أن  كل معد  كان  شاااركنا
 

 :أن ندول فينا 
 في يوم أفغانو ما أخ اهم الشراُ  لو أن كل موحْد كان شاركنا

   
 ...االفغان اتتحاد السوفيتي   ليم المعسكر الشر ي  نامب إخواننا فقد أسق 

مب من يشاء اهلل مان لبااده أمريكاا  ليماة المعساكر ,  اومن امتد العمر به من ناوألتقد أن يسق  أتبال 
 ...دالصليبي الغربي الجدي

 ..فضل اهلل يةتيه من يشاءوهو  ..إن شاء اهلل تعالم  
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 (:1886 - 1881)التيار الجهادي ومرحلة المالذات والشتات : خامسا 

 
دوج  المخرر .. سي  في أيديوم يالمدن الره قروبدأع ددسا, فيما كان المجاهدون األفاان يدقون أبواب كابل

 .األول أفااني والثاني  ربي. ثنين دجاه ديك الساة انةيين األمريكي الاربي نةو أفاانسدان في م

الةييولرر  دون قيررام , و يررى رأسرروم ةكومرر  باكسرردان , ي اإلدجرراه األفارراني كرران برنررام  األمريكرران وأ رروانومفررف
و كرران البرنررام  المدرررر  . كومرر  ليمجاهرردين دعيررن دولرر  إسررالمي  ودةكررم بالشررريع  ودررنوض بإ مررار أفاانسرردانة

مرةي  من الةررب األهيير  دسردويك المخرحون اإلسردراديجي مرن السرالح و مهراع يالف الكروادر المدادير  مرن افدعال 
 (.5441 -5444)وهذا ما نفذوه خالل . قياداع وأ ضاء المنظماع الجوادي  في أفاانسدان

ديد  فدررد كرران جورردهم منصررب  يررى دفكيررك الجمرر  الجوررادي العربرري ودشرر. وأمررا فيمررا يعيننررا فرري هررذا البةرر  
وهكرررذا انددرررل الديرررار الجورررادي إلرررى مرةيررر  جديرررد  . فررري بالدهرررم وفررري أنةررراء األرض, وكررروادره هومررررارد   ناصرررر 

 ( .المالذاع اآلمن  المؤقد  مرةي  الشداع و)يمكن أن نسميوا بر , ( 5441 -5444)اسدمرع من 
م كأبرال ومجاهدين  ميوا وبدل أن يرةب بو, فدد  اد أولهك اآلالف من المجاهدين إلى بالدهم في الاالب

بردءا بأمريكرا واندوراء بأذيالورا مرن الةكومراع الدري سرويع ود مرع جورادهم , دجاه الودف المشدرك ألولهك الةيفراء
وجررد أولهررك الشررباب أنفسرروم غربرراء فرري أورررانوم الدرري دفرردأ لوررم أبررواب المعررددالع وجيسرراع الدةديررق والسررجون .. 

لرم يسريم مرن ذلرك إال بعرض البيردان ممرن لرم يدابرل أولهرك المجاهردين بورذه و .. لمدد غير مةدو  ودوجر  لورم الردوم 
كذلك .. وندل بعض شراهأ الجواديين إلى ممارساع معاكس  , وقد ولد هذا ردود أفعال شدى .. الرريد  الشنيع  

دصرردم فري ل, فدد أدع  رود  ديرك الشرراهأ الجوادير  إلرى بالدهرا مرن أجرواء العرح  والكرامر  والجوراد وةمرل السرالح
, بواقرر  أقررل مررا يمكررن يوصررف برر  أن هررو البعررد  ررن شررريع  ا  , بالدهررا بعررد أن رقررع إلررى ديررك المعرراني السررامي 
فدامع مةاوالع  ديرد  مرن أجرل دكروين دنظيمراع سرري  دخيرع .. والمداه  في أجواء من الخنوع والخيان  والمذل  

قام  ةكوماع شر ي  إسرالمي في مراةل من اإل داد ليمواجو  م  ةكوماع بالدها  يى أ ولكرن .. مل إسداروا واى
ودخيرع . كاف  ديك المةاوالع اصردمع بواقر  غاير  فري الصرعوب  و ردم الدناسرب مر  مرا دصربوا إلير  مرن أهرداف

لرى . أدع في نواير  المرراف إلرى دردميرها ودشرديع  ناصررها, م  أجوح  األمن في بالدها في  ميياع مواجو   واى
 المارق ..ني  بين الةركاع الجوادي  واإلسالمي  في ديك البالد وبين ةكومادوا الضال دصعيد المواجو  األم

وكرران مررن أهررم ديررك المةرراوالع الدرري ديررع الجورراد األفارراني مررا ةصررل مررن قيررام الجما رر  اإلسررالمي  المسررية  
نجراح راةر  باإلإلبالدعاون م  دياراع جوادي  مةيير  إثرر ا ودأسيسوا  يى أيدي بعض األفاان العرب من الجحاهر

وكرررذلك مرررا ةصرررل فررري ليبيرررا مرررن مةاولررر  الجما ررر  ( . 5445)الدررراريخي لجبوررر  اإلندررراذ  برررر اإلندرررالب  سررركري 
باإلضررراف  لررربعض المةررراوالع . وهمرررا أوسررر  المةررراوالع فررري ديرررك المرةيررر ..  (5442) اإلسرررالمي  المداديررر  بييبيرررا

يرى شريء مرن الدفصريل ألهرم المةراوالع الجوادير  كمرا سرنأدي  , المةدود  كما ةصرل فري الريمن ولبنران وسرواها 
 ..في فدر  دالي  ضمن هذا الفصل إن شاء ا , في هذا العصر 
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  وهررم , هنرراك قسررم يخررر مررن األفارران العرررب وهررم قرردماء الجورراديين الررذين غررادروا بالدهررم أصررال إثررر مشرراكل أمنيرر
كربعض , هرؤالء مرن دنظيمراع جوادير  سرابد ومعظرم , مراردون من ةكومادوم إما قبل أو أثنراء الجوراد األفاراني 

وبعرررض , أ ضررراء دنظررريم الجوررراد والجما ررر  اإلسرررالمي  مرررن مصرررر وبعرررض الجوررراديين مرررن سررروريا وليبيرررا ودرررونس 
 .. أخرىاأل داد المةدود  من جنسياع 

 وهررؤالء لررم يدمكنرروا مررن العررود  إلررى بالدهررم كمررا فعررل اآلالف مررن األفارران العرررب مررن بررالد مثررل السررعودي  ودول
وقررد درروحع هررؤالء المررراردون أمنيررا فرري مررالذاع أمنيرر  مخديفرر   يررى .. الخيرري  والرريمن وموريدانيررا واألردن وغيرهررا 

بعض ما دبدى من الووامش السياسي  والفجواع األمني  قبل  اسدةكام السياس  العالمي  لمكافة  اإلرهاب بعد قيام 
 ..وكان من أهم ديك المالذاع .. النظام العالمي الجديد 

بريرانيرا الدري أمورا كدير  , وكان من أهرم ديرك الربالد. وذلك  بر فرم اليجوء السياسي  :أوربا والدول الغربية .5
ثم . نافي  ندمن مخديف الجنسياع ثم الدول اإلسك, سي  من األفاان العرب والديار الجوادي يكبير  دضم كوادر ره

 ..دا باقي دول أوربا الاربي  وبعض الشرقي  و أسدراليا وكن
سي  ي يى الةكم موصي  الةرك  اإلسالمي  الره اسدولعالدي كانع ةكوم  البشير وةييف  الدرابي قد  :السودان .4

 لالنددرالفردأ البراب ليدنظيمراع الجوادير  , ( 5441-5445)والدي كان مرن سياسردوا خرالل مرةير  . فيوا ليسير 
كران فري رييعردوم قيراد  دنظيمراع الجوراد والجما ر  ةي  انددل كم موم من الجواديين إلى هناك و , إلى السودان

سي  من قيراد  الجما ر  المدادير  يباإلضاف  ليكدي  الره, والشي  أسام  وقياديو دنظيم الدا د . اإلسالمي  في مصر 
 .جواديين من جنسياع أخرى و.. بييبيا 

كانوا مراردين في بالدهم  ولو من الجواديين أخرى يى ر ايا بيدان  ربي   تشكل خ ور  أمنية ال أخر بالد  .1
الدرري ,الرريمن ..وأهررم ديررك الرربالد . قبررل اسرردةكام الدنسرريق األمنري العربرري واإلقييمرري و الرردولي فيمررا بعرد, فري ةينوررا 

ثرم  دركيرا وكرذلك سروريا الدري يوى إليورا قسرم .أموا جم  مدنروع مرن جنسرياع شردي مرن الجوراديين واألفاران العررب
ندشررر يةرراد مررن الجورراديين افرري ةررين , سرري يهررذا بصررور  ره.. شررمال أفريديررا وليبيررا مررن الشررباب المجاهررد مررن دول 

ةدرى وصرل بعررض هرؤالء الموراجرين الاربراء الفرررارون بردينوم مرن الدابضررين  أخررىفري بدرراع , بأسررهم و أرفرالوم 
إلررى أمريكررا ..إلررى دايينررد..إندونيسررياإلررى .. مررن الفيبررين..  يررى الجمررر فرري هررذا الررحمن إلررى أقصررى أنةرراء المعمررور 

 ..ةدى إلى بعض مجاهيل إفريديا.. الجنوبي 

الجورراد فرري البوسررن  مررا بررين  اشرردعال, فدررد وافررق إقفررال بوابرراع الجورراد فرري أفاانسرردان  :الشيشااان البوساانة و .4
ممررا أوجررد سرراة  جواديرر  جديررد  .. فيمررا كرران المسرريمون يدعرضررون لمررذابأ الصرررب والكرررواع, (5441-5441)

. وقررد كرران فرري رييعرردوم بعررض الجورراديين .. مجاهررد مررن الرربالد العربيرر  وبعررض اإلسررالمي  أموررا يالف الشررباب ال
وكرذلك دوجر  بعرض األفاران العررب و يرى رأسروم . الذين خرجوا من ساة  أفاانسدان لكي ييدةدروا بسراة  البوسرن 

ع مشرعل الجوراد الداهد الشويد خرراب وبعرض رفاقر  مرن األفاران العررب إلرى الشيشران ليؤسسروا برؤر  جوادير  ةمير
وأضافع لصفةاع الجواديين في الرب  األخير من الدرن العشرين صرفةاع  مشررق  إلرى ديرك الصرفةاع المجيرد  

 .. الدي شوددوا منارق مخديف  قبل ذلك 
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 وقررد مكنررع هررذه السررنواع األربعرر  .. أ رروام مريةرر  نسرربيا لوررؤالء الاربرراء المشررردين (5441-5444)كانررع األ رروام
ورغررم أن مآخررذ  ديررد  قررد , مررن العمررل  يررى نشررر الفكررر والررد و  الجواديرر , دشرررين فرري أقرررار الرردنياالجورراديين المن

إال أن هرذه السرنواع .. دذكر  يى دجارب هذه المرةي  سآدي  يى ذكر بعضوا في يخر هذا الفصل إن شراء ا  
 .. كانع سنواع د و  واندشار 

ودصا دع م  الوقع لدبي  ذرودوا منرذ , (5440) مييا منذ  ورغم أن ةمالع مكافة  اإلرهاب قد أشعيوا أمريكا
ةير  وضرعع ..  مييا ( 5441)إال أن ديك الةمالع لم ددخل مرةي  الشد  إال منذ أواخر , (4005-ديسمبر) 

برنامجررا دضررمن إلارراء المررالذاع , أمريكررا ضررمن برنامجوررا لمكافةرر  اإلرهرراب كمررا مررر معنررا فرري الفصررل الخررامس 
 ..األخرى  األمني ف  ليممارساع باإلضا. اآلمن  

ديرك الدري دركرحع فري الاررب والسرريما .. كران مرن أهرم الشرراهأ الدري  ميرع إيجابيرا فري نشررر فكرر الجوراد ود ودر  
فدررد  مررل الجورراديون مسرردايين الظررروف المريةرر  (.. بريرانيررا)وفرري ,( اإلسرركندنافي )و فرري رييعدوررا الرردول , أوربررا

 ميروا  يرى إصردار . والرذي كران يدروفر فري ديرك الردول  -قبل إقفال  -وهامش الةري واإلمكانياع المادي  , نسبيا 
, النشررراع واألبةرررا  واى رراد  بررر  مررا كررران قررد أنرررد  فرري مرةيررر  الجورراد األفاررراني أو  يررى مرررر الدجررارب الجواديررر  

صرةو  إسرالمي   السابد  الندواع والمةاضراع وارديراد المسراجد واإلةدكراك بالجاليراع اإلسرالمي  الدري كانرع دشرود
ةدرى أن بعرض الةكومراع العربير  .  رن ديرك الدري دجرري فري العرالم العربري واإلسرالمي احدهراراال ددل وربما دحيد 

و دردع  شرراع المرؤدمراع لمكافةرر  , الجوراديون هنراك  ضرجع واشردكع مرن الةرير  الدري يعيشروا اإلسرالميون و
ةدي دمكنوا مرن إقفرال كرل . الوامش في الدول الاربي   ظاهر  األصولي  اإلسالمي  في مخديف ميادينوا ومن ذلك

 .(4000-5441)ذلك  مييا ما بين 
واسرردرعع مررن ( 5441-5442)وقررد شررودع بنفسرري دجربرر  فريررد  ليررد و  الجواديرر  خررالل إقررامدي فرري بريرانيررا  

صرردر فرري أن أكدررب فرري العديررد مررن النشررراع و المجررالع الجواديرر  الدرري كانررع د -كمثررال –خررالل ديررك األجررواء 
الصررادر   ررن لجما رر  الجورراد فرري ( المجاهرردون)و, الصررادر   ررن الجما رر  المداديرر  بييبيررا ( الفجررر)بريرانيررا مثررل 

المدرب  أياموا من الجما   اإلسالمي  والمسية  في الجحاهرر  قبرل انةرراف االخيرر  هرذه  رن ( األنصار)و, مصر 
ليداءاع الدي كانع دسجل ودنشر إلى مخديف دول العالم ا وشودع لندن الكثير من الندواع والدروس و.. الجاد  

 .ةي  ددفشى الصةو  الجوادي 
أو  اال ددراالعق ثرم يفبدأع موجاع الدضي.. إلى أن بدأع نذر العواصف األمني  دوب  يى ديك المالذاع دبا ا 
ر  لررذلك فرري الفصررل وقررد مررر شرريء مررن اإلشررا. الررررد واإلبعرراد درررال كررل ديررك المررالذاع ينفرر  الررذكر بررال اسرردثناء 

وا دديع دركيا وسروريا واألردن مرن رالدر  أيرديوا وسريمدوم لربالدهم .. فرردع السودان واليمن من لديوا . الخامس
 ةي  ما, اسدثناء الموسم بالدضييق واندوع بحج  مهاع الجواديين في سجونوا  وبدأع الدول األوربي  كيوا بال.. 

شأنوم في ذلك شرأن إخروانوم المعدديرين , العرفي  بال مةاكماع وال قانون دالاال ديحال كثير منوم إلى اليوم رهن 
 ..بي واإلسالمي ودول العالم الثال لدى األنظم  البوليسي  والديكدادوري  في العالم العر 

وكرران ذلررك , وهكررذا دخررل الجورراديون فرري مرةيرر  جديررد  مررن المةنرر  كررانوا بةاجرر  فيوررا إلررى مررالذ ومدررنفس جديررد 
 ..ما يسره ا  دعالى في أفاانسدان مر  ثاني  المدنفس 
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 (2111-1886)الشو  الةاني لألفغان العرب في ظل  البان في أفغانستان : سادسا 

هذا العنوان هو  نوان لفصل من أهم فصول داري  الصةو  اإلسالمي  و الجوادي  المعاصر   يى اإلرالق 
ندوراهي مرن اوذلك فرور . مسددل أ دحم كدابد  إن شاء ا  وهو موضوع كداب. ةي  يشكل أدق وأخرر مراةيوا, 

واألمانر  العظيمر  لكروني أةرد قالهرل الشروود , لي  الداريخير و ةير  أشرعر بالمسرؤ .. هذا الكداب الذي نةرن بصردده 
وندررل ديررك , األةيرراء المدبدررين مررن الررذين يمكررنوم كدابرر  هررذه الشررواد  الةيرر   ررن ديررك الدجررارب العظيمرر  وأصررةابوا

والسيما أولهك العاحمين  يى ةمل راي  لجواد وأمان  الرد و  إلرى , نا من األجيال الدادم ءوس النفيس  لمن وراالدر 
 . في حمان اسدكبار البارل ودشريد أهل الةق,  ا 

الررذي نةررن    سررأدعرض ألبرررح يثررار هررذه المرةيرر   يررى الديررار الجوررادي المعاصررر ولكنرري فرري هررذه العجالرر 
,  معرضررا  ررن كثيررر مررن الدفاصرريل بالارر  األهميرر   خشرري  اإلرالرر , يرر   فرري هررذا الفصررلبصرردد اسرردعراض مراة

 .وخشي  إثار  الةساسياع الدي ييحم إلحالدوا إسواب وشرح ال يةدمي  موضوع الكداب 
 : وخالص  ذلك في ندار رهيس  موجح   يى الشكل الدالي

 
 واسرردرا ع الددرردم والسرريرر  , (5441) ررام  جنرروب شرررق أفاانسرردان أواخررر, انريررق رالبرران مررن واليرر  قنرردهار

واى رالن اإلمرار  اإلسرالمي  فري ( 5441)ومن ثرم دخرول كابرل  رام ,  يى وسر و جنوب وشرق أفاانسدان بسر  
وقررد كدبررع ةررول نشررأ  . ) أميرررا ليمررؤمنين فيوررا -ةفظرر  ا  -برران المررال مةمررد  مرررلواى ررالن  ح رريم را, أفاانسرردان

أفاانسرردان والرالبرران ومعركرر  اإلسررالم  -:بةثررا مسرددال بعنرروان  / 5449 -5441/ رالبران ومسررارها خررالل الفدررر 
 (.لمن أراد الدفصيل العود  إلي   -اليوم 

 سررر ان مررا وجرردع الفهرراع المرررارد  المشرررد  مررن كرروادر وأ ضرراء الديررار الجوررادي فرري أفاانسرردان مررالذا يمنررا ,
بديراد  أمريكرا الدري ( هرابر الةررب الدولير  لمكافةر  اإل)برر سرمي أو ما وربما إجباريا م   اسدعار ةمالع المرارد  

 (.  5441)ما بعد  واشددعهل الدسعيناع اانريدع منذ أو 

ليبددئ العرب شوروم الثراني فري أفاانسردان مر  النصرف , فبدأ هؤالء يدسييون فرادى ومجمو اع إلى أفاانسدان  
 ( .5441)الثاني سن  

 وفي مددمدوم الشري  أسرام  ومجمو ر  مرن , ه الرالبان لديك الراله  الدادم م  الدرةيب وةسن الجوار الذي أبدا
بردأع السراة  دسردووي  مروم .. وبعض الرموح و الجواديين من قدماء األفاران العررب ..  ناصر دنظيم الدا د  

 ...الجواديين وأصةاب الرموح باسدهناف المسار إلى هناك 
 بردأع دار . مرن األرضري األفاانير  %( 42)رر  الرالبران  يرى نةرووم  إ الن دربيق الشريع  اإلسالمي   وسري

مررررن منظررررور الجورررراديين و مرررروم اإلسررررالميين دسرررردووي كثيرررررا مررررن غيررررر , اإلسررررالم الوليررررد  والوةيررررد  فرررري األرض 
 .الوليد  هذهاإلسالم  لوجر  الشر ي  إلى داراباي   . المراردين والمضررين ليبة   ن مالذاع 

  سرري  والسرريما ينررع المعسرركراع والمضررافاع العربيرر  قررد اندشرررع فرري مرردن أفاانسرردان الرهكا( 4000)وخررالل  ررام
وبدأ المواجرون . و المدن الشرقي  مثل خوسع وجالل أباد, (قندهار)والعاصم  الروةي  لرالبان , العاصم  كابل
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ونشررع .. الموراجرين الجدد والمةاربون الددماء من األفاران العررب ةمير  إ رالم وادصراالع السرددبال المحيرد مرن
اإلسررالمي    والةميرر   اإل الميرر  والدوليرر  الدرري أةارررع باإلمررار  واالقدصرراديةركرر  الدرردوم رغررم الةصررار السياسرري 

بي  , ( 4005-5441)وأ ددد أن  دد الذين قدموا وغادروا أفاانسدان خالل هذه المرةي  . الوليد  من كل جانب
( 5200) ونةرروا ( أسرر  110)ا مرنوم فري أفاانسردان كرانوا قريبرا مرن اسرددرو  نولكرن الرذي. ل ارجر رد  يالف مرن ال

باإلضاف  لعد  مهاع من أرباب األسر والمجاهدين والمواجرين من . مجاهد ومواجر  ربي من مخديف الجنسياع
راجيكسررردان الدررري ددعررررض فيورررا الةركررراع اإلسرررالمي  إلرررى رايررران يخرررر  والسررريما مرررن أوحبكسررردان و, وسرررر يسررريا

العذاب  ألوانالدي دةديوا الصين ودذيق المسيمين فيوا  الشرقي وكذلك من دركسدان . و ي  في العالم ةصون الشي
 ..والووان 

 واندعشررع لرردى قيادادوررا الدديمرر  اآلمررال .. سرري  يدواجرردع الدنظيمرراع الجواديرر  العربيرر  الره.. وخررالل هررذه األجررواء
ا الدديمرر  فرري إةيرراء الجورراد فرري بالدهررا ضررد رواغيررع ديررك ومدابعرر  أهرردافو, باسرردهناف مسررارها فرري اإل ررداد والبنرراء

 ..من أجل إقام  ةكوماع إسالمي   يى أنداضوا بةسب دصورادوم , البالد

  ولرريس الدعرررض لددرريم ديررك الجمرروع والكدررل وأهرردافوا , ولسررع هنررا إال بصرردد دسررجيل خالصرر  درراري  ذلررك المسررار
صيل العام إلى  الكداب الذي أشررع إلير  وأسرأل ا  العرون وسأدرك ذلك الدف. وررق  ميوا في هذا الةيح الموجح

 ..والدوفيق إلنجاحه بما يرضي ا  دعالى 

وولردع كدرل وشرب  .. دسعى إلى دكروين نفسروا, كما قدمع  جموع وكدل جديد   من جديد من بالد  ربي  مدعدد  
 ..دنظيماع جوادي  جديد  ةاول أصةابوا شق رريدوم من خالل ديك األجواء 

  رغرررم أن أكثرررريدوم لرررم دكرررن , ويمكررن الدرررول أن كافررر  مرررن دواجرررد خررالل هرررذه الفدرررر  يمكرررن ا دبرررارهم مررن الجوررراديين
أنرواع  أخررى مرن ريرف , م أفاانسدان في هذه المرةي  كما في األولرى ؤ ولم ي, سي يدنضوي داخل الدنظيماع الره

ففي ةين كران الجمر  .   وصارع  يى النديضخديفع الظروف الدولي  دجاه هذه الظاهر افدد , الصةو  اإلسالمي 
جرراح   الميرر  ر كمررا أشرررع ينفررا ياألول  كرران هررذا الجمرر  وأرضرر  ومررن يةكموررا ومررن  -نمررو وسررر مباركرر  ود ررم واى

 .مةل ةرب ومرارد   المي , يواجر إليوا
 ضرررمن  إال أنررر  يمكرررن دصرررنيفوم , مرررن الجوررراديين فكررررا وادجاهرررا , ورغرررم أن سررروادهم األ ظرررم إن لرررم يكرررن كيورررم

فدرد ضرم هرذا الجمر  الريرف . ض النظرر هنرا  رن رصرد األ رداد والدعررض ليدديريم ارب, سي  الدالي يالدشكيالع الره
 : -بةسب الةجم  – الدالي

ما  حولم يسددر هؤالء اال مدد الددريب الدي ددروا, ن قدموا من أجل ديدي الددريب ثم الرةيل يوهم الذ :المتدربون .5
 .السن  بين األشور الدييي  إلى 

إ مارهررا  و, فرري دار اإلسررالم الوليررد  واالسررددراربايرر  الوجررر   بأنفسرروموهررم الررذين قرردموا بأسرررهم أو :  المهاااجرون .4
وال ضررد أ ررداء , ضررد ةكومرراع بالدهررم الو دون أن يكررون لوررم أهررداف جواديرر  خررارج أفاانسرردان , والجورراد معوررا 

 ..يخرين داخييين أو خارجين 
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ولمدابعر  بنراء .. ي قدمع لدداب  أهدافوا و برنامجوا الدرديم المدعيرق بالجوراد فري بالدهرا الد:  التنظيمات الجهادية .1
سررواء مررن الررربالد ( الورميرر  –السررري   -الدرريرر ) يررى الرريدرر  الددييديرر  الدديمررر  ليدنظيمرراع  دنظيمادوررا مررن جديررد

 ..العربي  أو بعض اإلسالمي 

دار  تنظايم القالاد   .2 والرذين كران هردفوم هرو الرد و  والعمرل  يرى ,ن لةرق برد ودوم ومر :الشيخ أسامة بن الدن وا 
بةكومدورا الجديررد   واالةدمراء(. أفاانسردان )مرن خرالل هرذا الةصرن المنير   . مواجور  الواليراع المدةرد  األمريكير 

 ..فرج ا  كربد (. المال مةمد  مر) وأميرها المصابر( الرالبان)

.. دنو ع أهدافوم بين الوجر  و نصر  دار اإلسالم والجواد معورا الذين : تنظيمات وجمالات ألاجم وس  آسيا  .1
المجاهدون ) و( المجاهدون  من أوحبكسدان ) وكان أهم وأكبر هذه الجما اع . وبين اإل داد ليجواد في بالدهم 

 .. باإلضاف  لبعض الجما اع األخرى. الدي اةديدوا الصين ( من  دركسدان الشرقي  

وكانوا خييرا من دالميذ العيمراء والمردارس الدينير  فري باكسردان وهري امدرداد لرالبران  : ن المجاهدون من باكستا .1
والدرري رأع فرري , أل ضرراء الدنظيمرراع الجواديرر  المخديفرر  العاميرر   يررى جبورر  كشررمير باإلضرراف , فكرررا و منواجررا 

.. لجما رراع والدنظيمرراع باإلضرراف  ليمجاهرردين فرديررا دون  ا. أفاانسرردان خررر إ ررداد خيفرري جيررد لمدابعرر  نشرراروا 
يحيرد  يرى  وأةجما يرواحي , وقد شكل الدواجد الباكسداني نديج  الدرب والدداخل في الدضي  م  الدضي  األفااني  

 .األنواع المذكور  ينفا ةجممجموع 

  شكيع هذه الفدر  مرةي  مدددم  من نمو الديار الجوادي ودروره في بعد جديد.. 

  الدرري شررنوا الشرري  أسررام  بررن الدن ضررد أمريكررا و رردوانوا  يررى المسرريمين ونرردا يدرر  فدررد أدع الةمررالع اإل الميرر 
وهرررو دبنررري الدضررري  , بعررردا جديررردا إلرررى د ودررر   إدخالررر ثرررم .. لدخيررريم الةررررمين مرررن اإلةررردالل األمريكررري والاربررري

 يررى المسرريمين هييي الصررويوني ابالعرردوان اإلسررر , وربررر العرردوان األمريكرري  يررى المسرريمين فرري العررالم . الفيسررريني 
دخرررال قضررري  الةررررم الثالررر  فررري الدررردس, فررري فيسررررين  أدع هرررذه ..ومسرررجدها األقصرررى إلرررى قضررري  الةررررمين , واى

ودخرول . وردود الفعرل الواهير  مرن قبرل وسراهل اإل رالم األمريكير   يرى هرذه الةمير  , الةمرالع المركرح  والمنظمر  
الدرري لعبررع دورا , الدرريرر  ( الجحيررر )بيرر  والسرريما قنررا  العر  األمريكيرر  والعالميرر  و ديررك الموجورراع إلررى الفضرراهياع

أدع إلى أن .. مةوريا في إيصال هذه الصراع اإل المي إلى مهاع الماليين من المشاهدين المسيمين في العالم 
رغرم أن معظرم الدنظيمراع العربير  أو كيورا لرم دايرر شريها .. يأخذ الديار الجوادي بعردا جديردا نةرو  المير  المرةير 

وال دةولرررع بادجررراه د رررو  الشررري  أسرررام  ةدرررى اليةظررراع , ( الورميررر  -السرررري  -الدرريررر )برامجورررا  ن أهررردافوا والمررر
 ..اإلدجاهةي  أقةمدوا أمريكا قسرا في هذا ( 4005)األخير  من العام 

 دعال وكان في رييع  ذلك اش.. يى العالم اإلسالمي  األثر وافق هذه المرةي  أةدا   المي  بالا  األهمي  و
إلررى مرةيرر  العمررل المسرريأ , منررذ سررنواع  انريدررعاإلندفاضرر  الفيسررريني  وانددالوررا مررن مرةيرر  ثررور  الةجررار  الدرري 

ضرراع فرري المنردرر  العربيرر  كيوررا نديجرر  هررذا الدصررعيد و ودفاقمررع األ( . 4000)منررذ سررن   االسدشرروادي والعمييرراع 
.. ويثررار ذلررك أيضررا, ( 5445)منررذ ,  يررى العررراق  باإلضرراف  إلررى احديرراد يثررار الةصررار األمريكرري الدادررل المرردمر

ةيرر  سررارع فرري , والةرررب العالميرر   يررى اإلرهرراب بديرراد  أمريكررا  األمنيرر ةمررالع المرررارداع  إلشررعالباإلضرراف  
 ..والسيما ةكوماع الدول العربي  واإلسالمي , ركابوا كاف  دول العالم 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  524  [  
 

النجم الةاضر بال اندرراع , محه الشي  أسام  بن الدن صار الجم  العربي في أفاانسدان  و كذلك ر  وسر ان ما
دثررروير ليصرررةو  اإلسرررالمي  و امدررردادا أفدررري كبيررررا ليديرررار  فررري وسررراهل اإل رررالم العربيررر  والعالميررر  مصررردر الورررام و

 ..الجوادي وأنصاره في العالم 
  ( 4000)لرم يرأع  رام و .. أخذع الدنظيماع والبؤر والدجمعاع الجوادي  العربي   دكون نفسروا فري أفاانسردان

 دنظيمرا أو دجمعرا أو( لشار أربعاة )الدجمعاع والمشاري  الجوادي   المعسكراع أو إال وقد بي   دد الجما اع أو
ع الدفاع والداخيي  واإلسدخباراع برام  ضبر ودنسيق امعدرفا ب  رسميا من قبل رالبان و دربروم بوحار , معسكرا 
 ررردا المجمو ررراع  .أو فررري بررررامجوم الذاديررر , دهم إلرررى جانرررب رالبررران سرررواء فررري دنسررريق د مورررم  وجورررا.. ودعررراون

 .الباكسداني  الدي كان لوا أيضا درديبوا الخام وكانع مدعدد  

  وهذه الدجمعاع الدي كانع مسددي   ن بعضوا دماما هي : 

 :المجمولات غير العربية 

وكران برنرامجوم يوردف إلرى , ألخررى وكانع مجمو   كبير  العدد نسرب  ليمجمو راع ا:   المجاهدون االو بك -5
وذلررك لمررا يكررون الوضرر  فرري , !األمريكرري  –الشرريو ي ( كريمرروف)واإلراةرر  بنظررام , ندررل الجورراد إلررى أوحبكسرردان 

وكرران برنامجوررا فرري ذلررك الةررين هررو الدجنيررد . ومررن خررالل البرمجرر  الدامرر  معوررم . أفاانسرردان قررد اسررددب ليرالبرران 
,  المال مةمرد  مرر( مةمد راهر جان) وقد باي  أميرهم.    مردبر  بالرالبان وكانع مجمو . واإل داد والددريب 

وكران لورم برنامجرا رموةرا . رةمر  ا  ( جمعر  براي) وكرذلك براي  ناهبر  الداهرد العسركري الشروير . بيع  إمام  رام 
كثيرر مرنوم مرن , م  وهم جالي  دعد أكثر من خمس  ماليين نسر, جدا ليدجنيد والد و  في أوسار األفاان األوحبك 

وكانررع مجمو رر  , ..ومررا درراله مررن مجرراحر سرردالين ولينررين, المورراجرين مررن أوحبكسرردان منررذ أيررام اةرردالل الدياصررر  
 . ةي  دد موا جالياع أوحبكي  مواجر  مندشر  في بالد كثير  , المادي   عمنظم   الي  الكفاءاع واإلمكانيا

 :   بل الصينالمجاهدون من تركستان الشر ية المحتلة من  -4

وكان برنامجوم دربويا شامال بعيد المدى , هاجر أكثرهم فرارا من الةكم الصيني خفي  , وكانع مجمو   مةدود  
نظرا ليظروف الصعب  الدي يعيشروا المسريمون فري دركسردان الشررقي  بعرد أن ربدرع الةكومراع الصريني  المدعاقبر  

ليرنخفض  ردد المسريمين الدركسردان , اييرر خارردورا السركاني  ونجةع فري د, سياس  الوجر  الصيني  إلى بالدهم 
ناهيررك , ( األرض الجديررد  ) يعنرري ( سرريان  يرران  ) ةيرر  أسررموها , مررن أغيبيرر  سرراةد  إلررى نةررو نصررف السرركان 

وكرران مررن برنررام  هررذه المجمو رر  إرسررال بعضرروم ,  ررن اإلجررراءاع الشرسرر  منررذ الةكررم الشرريو ي لمرراو دسرريدون  
دمويردا ليعمرل العسركري الرذي ينونر  ضرد الصرين , أجل إخراج المحيد من الموراجرين واى ردادهم  لداخل بالدهم من

رجررال فررذا ونشرريرا مررن أروع نمرراذج المجاهرردين الفررارين ( أبررو مةمررد الدركسررداني ) وكرران أميرررهم الشرري  الشررويد , .
, قررراديوم ا  .  4001نررروفمبر فررري ( وحيرسررردان ) وقرررد قديررر  الجررريش الباكسرررداني فررري , بررردينوم وال نحكيررر   يرررى ا  

فريرب إلريوم وقرف برنرامجوم , وقرد بايعرع المجمو ر  المرال مةمرد  مرر بيعر   امر  أيضرا .. ورةم  رةم  واسع  
نظرررا لةاجرر  الرالبرران لعالقرراع جيررد  مرر  الصررين دررواحن , العميرري ضررد الصررين واالكدفرراء بدربيرر  مررن ييةررق بوررم 

 .  فالدحموا ذلك , الضاور األمريكي  
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وكرران , وقررد  ميرروا بشرركل سررري جرردا , وكررانوا مجمو رر  صرراير  مررن األكررراد واألدررراك :   مجاهاادون االتااراكال -1
 .  وال أدري إن كان لوم برنام   ميي في بالدهم في ةينوا , برنامجوم الددريب 

 : المجمولات العربية 

وقررد برراي  , نررامجوم معررروف وبر . - ةفظرر  ا  دعررالى -  بح امرر  الشرري  أسررام  بررن الدن (القالااد  ) تنظاايم  -2
 . الشي  أسام  أمير المؤمنين بيع  إمام  كما أسيفنا 

وكران برنرامجوم  -فرك ا  أسرره ( أبرو  برد ا  الصرادق ) وكران أميررهم . الجمالة اتساالمية المقاتلاة بليبياا -1
والمساهم  فري د رم , ام  والمشارك  في د م الدضايا الجوادي   , الرهيسي اإل داد لجواد نظام الدذافي في ليبيا 

 .وكان لوم مساهم  ريب  في ذلك . رالبان 

وكان برنامجوم اإل داد وددريب  ناصرهم الذين يفردون  (.مراكش)الجمالة اتسالمية المجاهد  في المغرب  -1
ف وكان أميرهم يد ى أبو  بد ا  الشرري.وكان هدفوم جواد النظام الةاكم في المارب األقصى , وياادر أكثرهم 

. 

, وكانع قرد دديصرع إلرى ةرد كبيرر وكران هردفوم إ راد  بنراء الجما ر  ولرم شردادوا .  جمالة الجهاد المصرية -1
وكرران أميرررهم الشرري  الرردكدور أيمررن الظررواهري ةفظرر  ا  .وهرردفوم معررروف وكرران جورراد النظررام الةرراكم فرري مصررر 

 .دعالى 

ولم يكن لوم , صر وجودهم بصف  الوجر  انة, وكانع مجمو   صاير  جدا : الجمالة اتسالمية المصرية  -9
وكرران أكثررر ( . مبررادر  وقررف العنررف )نشررار موررم بعررد دبنرري مبررادر  وقررف جورراد النظررام المصررري الدرري  رفررع باسررم 

 .وانددل بعضوم يخر أيام رالبان إلى أفاانسدان , رموحهم الوام  يديم في إيران كما هو معروف 

م لرم شرع  مرن اسردرا وا مرن إخروانوم إل راد  درديرب الجوراد فري وكران هردفو. تجمب المجاهادين الج ائاريين  -4
 .الجحاهر بعد النكباع الدي مني بوا 

باير  الجوراد فري , وكان هدفوم اإل داد والددريب وجمر  الشرباب الدونسري .  تجمب المجاهدين من تونس -50
 .وسن  وكان فيوم كوادر سبق لوا الجواد في الب, وكان لمعسكرهم مساهماع ددريبي  , دونس 

ليجورررراد فرررري األردن , وكرررران برنررررامجوم اإل ررررداد والدرررردريب ,  تجمااااب المجاهاااادين ماااان االردن وفلساااا ين -55
 ( .أبو مصعب الحرقاوي ) وكان أميرهم  األخ . وفيسرين 

ويعرود دأسيسر  أليرام مكدرب , وهو من أقدم المعسكراع العربير  .  (معسكر تدريبي لام ) معسكر خلدن  -54
, ( -صرالأ الييبري  –ابرن الشري  ) وكران أميرره الشري  المجاهرد المعرروف باسرم .   رحام الخدماع والشي   برد ا 

وكانع أهرداف المعسركر ددريبير  مةضر  لرد م الجوراد فري . فرج ا   ن  , يعاون  األخ أبو حبيد  , فرج ا  أسره 
العشررين 5494يسر  سرن  وكان ل  إندراج ريرب  برر السرنين ربمرا دجراوح  ردد مرن دردربوا فير  منرذ دأس. كل مكان 

 .ألفا 

وكرران معسرركرا درردريبيا مدخصصررا فرري .  (معسااكر تاادريبي لااام ) معسااكر الشاايخ أبااو خباااب المصااري  -51
 .الددريب  يى دصني  المدفجراع والكيمياوياع واسدخداموا 
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معساكر تادريبي ) وكانت مرتب ة بال البان وكان لها أيضاا ( وهي مجمولتنا ) مجمولة معسكر الغرباء  -52
مدرس  ددريبي  ددوم من أجل دأسيس , 4000وقد أس سد وا سن  .  ...(ومرك  دراسات وأبحاس ومحاضرات , لام 

وهررو مررا رأيررع أن سرراة  األفارران ,   يررى اإل ررداد الفكررري والمنوجرري السياسرري الشررر ي والدربرروي العسرركري الشررامل
دأسيسرروا إرررالق د ررو  المداومرر  وكرران الورردف اآلخررر مررن , العرررب قررد افددرررع إليرر  فرري شرروريوا  يررى ةررد سررواء 

باإلضرررراف  إلررررى االردبررررار العضرررروي باإلمررررار  اإلسررررالمي  , ( الدرررري فصرررريدوا فرررري هررررذا الكدرررراب )اإلسررررالمي  العالميرررر  
 . والعمل في أفاانسدان من خالل الدرديب م  أمير المؤمنين مباشر  , والمساهم  في بناهوا والدفاع  نوا 

وارتب ات مجمولتناا . 2111محارم  15للمال محمد لمر وبايعته فاي و د شرحت أهداا المجمولة باختصار 
  .من حينها بأمير المةمنين ولملت من خالل  و ار  دفاع اتمار  اتسالمية 

     والسرريما . الةرررب األمريكيرر  والاربيرر  بمشررارك  مررن الرردول اإلسررالمي   يررى رالبرران وأفاانسرردان  عدصررا دثررم
ثرم الوجروم  ..قاموا بدنفيذ هجومين  يى سفاردي أمريكا فري نيروبري ودار السرالم يى الشي  أسام  والدا د  الذين 

( 4000-5441)خالل هذه الفدرر  , في ميناء  دن في اليمن ( كول)سدشوادي اآلخر  يى المدمر  األمريكي  اال
ي   رررن رريرررق سيسررر باإلضررراف  ليدصرررعيد اإل المررري الرررذي أريدررر  الشررري  أسرررام  مرررن أفاانسررردان منرررذ ةضرررر إليورررا
 . المدابالع الصةفي  والديفحيوني  الدي كان يةرض المسيمين فيوا  يى ةرب أمريكا وجوادها 

   الضاور األمريكي  عدصا د و 

    وبردأع أمريكرا دنرذر برالةرب .. واإل المي  يى أفاانسدان االقدصاديوالةصار , والعالمي  والدوديداع الجدي
الةاسرم  فري الةرادي  شرر مرن  ثرم وقعرع الواقعر .   الشري  أسرام  , يى اإلرهابيين فيوا وخاصر  خصرموا العنيرد

 .. 4005/سبدمبر

   و الدررراريخي الشررروير  يرررى أبرررراج نيويرررورك  االسدشرررواديفدرررد قامرررع  مجمو ررر  مرررن أ ضررراء الدا رررد  برررالوجوم
 . 4005صبية  إلةادي  شر من سبدمبر من  ام  البنداغون

الدرراهن لردى األمريكران كانرع  و  االدورامإال أن أصراب  , يراع ورغم  دم إ الن الدا د   ن مسرؤوليدوا  رن العمي
 ..واضة 

سدار  رالبان  ودنصيب ةكوم  دابع  لوا فيوا مرن بادد  إري  دإباد  من دس و.. وقررع أمريكا غحو أفاانسدان واى
 ..من الدجمعاع الجوادي  والعربي  المدواجد   دةع  باء  أمير المؤمنين رالبان و 

باال كناات جاا أ منهااا فااي , فااي التااأريخ الحااداس بالغااة االهميااة شااهدتها بنفسااي  االنخاارا ولساات هنااا بصاادد 
ولكناي سأ تصار هناا للام  مالاه لال اة .. وكما أسلفت فلدي الع م للام ذلاك إن شااء اهلل وألاان ..أفغانستان

 ..أةر ذلك الحدس للم مسار التيار الجهادي بهذا الفصل وهو
نهااء مرحلتاه التاي امتادت ذلك االةر الذي أد  بحسب ما ألت  قده إلم وضب نهاية مأساوية للتياار الجهاادي وا 

لم سبتمبرمن القرن الماضي منذ م لب الستينات    .. 2111وا 
نوات الةالةاااة محناااة االخااادود المعاصااار الاااذي ابتلاااب معظااام كاااوادره خاااالل الساااالتياااار الجهاااادي حياااس دخااال 

 .( 2114-2111)ةالتالي
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مرحلاة تاريخياة جدياد  مان تااريخ التياار .. لعاراق الاذي جار  بعاد ذلاك بسانتين  لتبدأ بعد ذلك وبعد احاتالل ا 
 ..الجهادي بل الصحو  اتسالمية والعالم العربي واتسالمي بل العالم أجمب 

  بع  مترتبات الحدس وتوابعه : 

السرردور  قررد وضررعع بدايرر و أرجررو أن دكررون , , كبيررر  بكررل المدرراييسفرري هجرروم سرربدمبر لدررد كانررع خسرراهر العرردو 
الدري جسردع قمر  وةشري  ,( الوالياع المدةد  األمريكي )الةديدي إن شاء ا  لوذه الدول  البربري  الومجي  المسما  

وسرراهمع فيوررا روسرريا ثررم ورثررع كررل صررفادوا  االسرردعماري الدرري باشررردوا دول أوروبررا , الةضررار  الاربيرر  المعاصررر 
 .اليوودي الصييبي المعاصر سدكباراالالشيراني  أمريكا وأقامع  يى أساسوا نظام 

والذين كانوا بدورهم جحءا هامرا , في أفاانسدان االفغان العربجحءا رهيسيا من كدي  المجاهدين  القالد لدد كانع  
الررذي يدكررون مررن مجمرروع الدنظيمرراع والجما رراع والدجمعرراع الدرري دندشررر فرري معظررم , العررام التيااار الجهاااديمررن 

كمررا يضررم كثيرررا مررن األفررراد والكرروادر الجواديرر  مررن العيمرراء , يررر مررن بيرردان الموجررربيرردان المسرريمين بررل وفرري كث
والمفكرين والد ا  والكداب الذين ةميوا جميعا الفكر الجوادي الذي يدبنى منوجرا مةرددا كمرا يدبنرى العمرل المسريأ 

دررراكم مررن مشرراكل هررذه  وسرريي  إلقامرر  شررريع  ا  ودفرر  الظيررم  ررن اإلسررالم والمسرريمين كةررل ال بررديل  نرر  لةررل مررا
 ..األم 

بررل وكررل مررن أرادع أن دصررفي  مررن كامررل , ولدررد دمجررع اآللرر  األمريكيرر  كررل ذلررك الديررار ومكونادرر  بررل ومناصررري 
وجعيدوم جميعا هدفا لةربوا دةع شرعار  (القالد )ريف الصةو  اإلسالمي   يى اخدالف مدارسوا دةع مسمى 

ألن أمريكرا ةددرع مرن وراء هرذا الدعمريم , وليس مةي  هذا الكداب وهذا موضوع يسدأهل البة . مكافة  اإلرهاب
 .غير الواقعي أهدافا في غاي  الخب  والخرور 

انويراراع كثيرر  فري ,ودوردم جردار البندراغون  يرى رؤوس جنرراالع أمريكرا  ,ك ر دد دب  انويرار البررجين فري نيويرو ول
مررن لةدوررم كثيررر مررن الخسرراهر كافرر  أرررراف وكرران م,ولةررق بررأرراف  ديررد  خسرراهر فادةرر   ,الصررف اإلسررالمي 

 يرى صرعيد , وكان أكثرهم دضررا الديار الجوادي ودنظيماد  وكياناد  المخديف  كافر ,ومدارس الصةو  اإلسالمي  
بل لدد رالع الدواب  وردود األفعال من قبل العدو كل مسيم في كل  ..األفراد والدياداع والجما اع في كل مكان 

برل وةدرى بعرض الجوادير  لرم دنظرر لورذا  ,ذا سببا في أن كثيرا من أوسار الصةو  اإلسالمي  وقد كان ه .مكان 
 .االردياح العمل المجيد بعين 

 :كثير من المسيمين المخيصين قنا   منوم بأن  اندددهوقد  
 .. األكيد  قد جيب البالء  يى المسيمين ووضعوم في معرك  غير مدكافه  سيكونون فيوا الخاسر -
نحال أفدح الخساهر بالمسيمين اةداللبرر الوجم  األمريكي  وأ راها المسوغ إل اد   وأن  -  . العالم اإلسالمي واى

 .وان  ألاى  مييا معظم البرام  الذادي  لكثير من مشاري  الجواد الدرري  واإلقييمي  بالدبعي  ديداهيا   -

يايرا الدا رد  الوةيرد  الدري فراءع إليورا معظرم مشراري  بل إن  سبب إحال  اإلمار  اإلسالمي  الوليد  في أفاانسدان م  -
 . إلى أخره... الجواد وجما اد  وقياداد  

 .اع النظر هذه مايبررهاومن هذا المنظور فربما أن لوجو. نيمس  ونعيش  دليل مما االندداداعكثير من هذه لو 
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سياسراع األمريكير  فيمرا يدعيرق إن المدراب  ليفر, ..أخذ الصور  بكل معريادوا ةدى ن ولكن من جو  أخرى و 
وذلررك مررن خررالل ممارسررادوم ومررن  ,بررل بكافرر  العررالم الثالرر  وخاصرر  منردرر  الشرررق األوسررر  ,بالعررالم اإلسررالمي 

,  بررررر الكدررررب المنشررررور ,خررررالل الكدابرررراع المعينرررر  لكبررررار مفكررررريوم ومنظررررريوم وواضررررعي إسرررردراديجيادوم السياسرررري  
ع مراكررح الدراسرراع  نرردهم وينظررر لوررا كبررار المفكرررون مررن أمثررال كدابرراع والددررارير والدراسرراع الدرري دعرردها كبريررا

وصرررةع بأهررداف السياسرر  األمريكيرر  فرري الدرررن الواةررد  أ ربررعيجررد أنوررا قررد  ... ادرروننينهي كسررون ويسررنجر ونيك
وهررو برنررام  وضرر  ليدنفيررذ بصرررف النظررر  ررن  .و ررن الرغبرر  الجامةرر  برراإلنفراد بالسرريرر   يررى العررالم ,والعشرررين

 .أةدا  سبدمبر كانع أو لم دكن 
قرنرا  45برأن  يرى أمريكرا أن دعمرل  يرى أن يكرون الدررن (  نصرر برال ةررب)  كسرون فري كدابر يلدد صرح ن

ومنرررررر  نوضرررررر  الصررررررين ودفديدوررررررا إلررررررى قوميرررررراع ,أمريكيررررررا ويجررررررب أن دعمررررررل  يررررررى دفكيررررررك اإلدةرررررراد السرررررروفيدي 
لصررنا ي لجنرروب شرررق يسرريا والسرريرر   ييوررا والدخرررير وكرربأ الددرردم ا , و رقيرر  قيررام الوةررد  األوروبيرر ,مدصررار  

كمررا شرركيع أمريكررا قررواع الدرردخل  .لينورروض  يررى ةررد دعبيررره  اسرردعداداليسرريرر   يررى المررارد المسرريم الررذي يدميمررل 
هذا باإلضاف  ليسياس  المبنير  .من أجل اةدالل مناب  النفر منذ أيام كاردر مري  السبعيناع ( المارينح ) السري  
ددداع المدررفين الصييبين الذين بنوا دصورادوم اإلنجييير  الدورادير  بةسرب الدفسريراع الصرويوني  كأسراس  يى مع

المعركررر  الراةنررر  فررري  باندظرررارالدررري دعدمرررد فكرررر  د رررم إسرررراهيل واليورررود , لمرررذهب المسررريةي  األمريكيررر  المدعصرررب 
هرررذا باإلضررراف  لفيسرررفاع شررررير   .فررري شرررمال فيسررررين كمددمررر  لنرررحول المسررريأ لدخيررريم النصرررارى ( هرمجررردون)

وهرذه المعيومراع أصربةع ممرا ددةرد   . وضعوها بناء  يى نظريراع صرراع الةضراراع وسريرر  العررق األبريض
وهري الفهر  النصرراني  المدصروين  الدري , ( المةرافظين الجردد )  رن ظراهر  ,  ب  وساهل اإل الم العالمي  بصرراة 

 ..يندمي إليوا بوش وأ وان  
ذلرك بةررب  وافددةرعير  جدا  يرى أن أمريكرا قرد دةركرع نةونرا منرذ أن انويرار اإلدةراد السروفيدي والدالهل كث

  ثم بسيسي  المؤدمراع األمني  ضد ما أسموه األصولي  اإلسالمي  وذلك  دب اإلجدمراع الورام الرذي جمر ,  الخيي 
 اندوراءا ليةضرار  الاربير  بعرد والذي وضعوا في   ينا اإلسالم خصرما ةضراري( غوربادشوف  -دادشر  –رياان  )

رسررو لدررردخل فررري ةيررف النرررادو الرررذي سرريدود الةررررب الصرررييبي   يرررى االةرررب البرررارد  وقررررروا ضررم مكونررراع ةيرررف و 
 ...المسيمين 

وهرذه المعيومراع مشردور  برين المثدفرين . وهناك كثير من الوثاهق الدي دثبع ذلك ال ننديوا هنا خشي  اإلرالر 
 .ل اإل المالعرب والمسيمين وفي وساه

سرائيل وأوروبا الغربية كانت ماضاية   مان  بال ماا حادس فاي سابتمبر  باتجاهنااوكلها مةداها أن أمريكا وا 
سابتمبر  -11وأن أمريكا كانت غير لاج   لن إيجاد أي ذريعة فيما لو لم توجد القالد  ولم تحدس انفجاارات 

وكما اتخذوا اليوم ذرائب تحتالل العراق ,الكويت  من العراق ذريعة الحتالل الخليج في حرب اتخذتتماما كما  ,
فكل أدلة المن ق والوا ب تةبت بأن أحداس سبتمبر ليست السبب في هذه الهجمة .والتمدد نحو الشام والج ير  

ن كانت  د لجلت بمواجهة محتومة وجعلتها أكةر    ( .دراماتيكية)وا 
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جميب وسائل اتلاالم العالمياة وللام لساان كةيار وحتم هجوم أمريكا للم أفغانستان فمن المسلم به في 
لنظااام يحفااظ نقلااه إلاام  واحتياجهاااماان السياساايين أنااه هجااوم سااببه المصااالح االمريكيااة فااي نفاا  وساا  آساايا 

إيااران ماان الشاارق وي ياال أي  الخلاايج ماان أفغانسااتان ويكماال إغااالق الحلقااة االمريكيااة حااول الصااين ويحاصاار
فلاام يكاان الشاايخ أسااامة وال  ,ي أفغانسااتان حتاام ال تكااون سااابقة تحتااذ  إمكانيااة لحكاام المساالمين بالشااريعة فاا

بال كاان .  االفغان العرب وال مجاهادو وسا  آسايا المقيماين فاي حماياة  الباان سابب الهجاوم للام أفغانساتان
باتضاافة  .السبب هو  يام  البان باالحكم بالشاريعة وتمارد نظاامهم للام شاريعة أمريكاا فاي السياساة الدولياة

 .واهلل تعالم أللم . اع اتمبرا ورية االمريكية في المن قة لإل م
   يررى المسرريمين وأقررراب الصررةو   فدررد فرررض واقعررا, وبعيرردا  ررن اخرردالف وجورراع النظررر مررن الةررد  وددا يادرر 

أن يعيموا أن أمريكا قد قررع وفرضع  دوانوا  يى المسيمين و , أن يواجووه  اآلن  اإلسالمي  والدياداع الجوادي 
حاةر  سرور بررلين برين و  , بوذا الحخم وردبد  م  اليوود وةيفاهوا األوروبيين وروسيا منذ انويار اإلدةراد السروفيدي واى

الدرري خصررع قسرررا كبيرررا منوررا وأوكيدرر  لةكومرراع الرررد  فرري العررالم  ,ووح ررع األدوار ,ةيررف وارسررو وةيررف النررادو 
ولرررم دوجررردها   4005/مرررن قبرررل سررربدمبر ,نفرررذهافرضررروا العررردو و , فورررذه الةررررب الداهمررر  اآلن. العربررري واإلسرررالمي

وهرري نديجرر  الجررذور الداريخيرر  والدصرروراع . ةرررب فرضرردوا المصررالأ اإلقدصررادي  والجارافيرر  السياسرري .  أةررداثوا
 .الديني  لمعددداع اليوود واألمريكان  ن الصراع م  المسيمين 

  رررن  ولرررذلك سرررأقفح.. لإلرالررر   وأشرررور مرررن أرددهرررا هنرررا ةيررر  ال مجرررال.. ودفاصررريل أةررردا  سررربدمبر معروفررر 
ةيرر  كانررع قررد دواجرردع  نخبدرر   يررى , إلررى درردا ياع الةررد   يررى الديررار الجوررادي فرري أفاانسرردان  ,دفاصررييوا 

سرري  فري العرالم العربرري يصرعيد الديراداع والرمروح و الكرروادر و قيراداع الدنظيمراع والجما رراع والكدرل الجوادير  الره
 ..ع الباكسدان في ذلك الوق ووسر يسيا و

 

  في أفغانستان  للم التيار الجهادي 2111سبتمبرس احدأتداليات  : 
 لرررى أواسررر  50بدرردأ األمريكررران الةرررب بموجررراع مررن الدصرررف الجرروي المركرررح منررذ مريررر  شررور ا وحةفرررع , 55واى

 .راله  دةالف الشمال لددوم بالةرب  يى األرض نياب   ن األمريكان من ثال  مةاور

   ومرن الشرمال الشررقي نةرو , ن الةدود الباكسداني  من الجنوب الشرقي نةرو قنردهاروم.. من الشمال نةو كابل
 .. 4005في شور ديسمبر ثم كابل بيد دةالف الشمال , وسدرع محار شريف , جالل أباد 

 الةراميرر  والدباهررل الدرري  ميررع فرري البرنررام  األمريكرري  يررى المرردن دبا ررا واسرردولع الشررراذم وقررراع الررررق و ..
 ..وم  رالبان واسدسيمع ةاميادوم وقيادادوم بصور  مفاجه  ليجمي ودواوع مدا

 ثرم درراب  ..مداليرد األمرور( كررحاي)ودسرييم .. أ يرن  ررن سردور رالبران .. وخرالل أقرل مرن أسربوع بعرد سردور كابرل
مرل ين الردوالراع دورا هامرا فري أداهورا  يرى الوجر  األكيرالدري لعبرع مال.. مالء أمريكرا  يرى األرض دنفيرذ المورام 

 .. قذار  وبشا  

   والدرري لعبررع فيوررا الباكسرردان الرردور ( رهررابالةرررب العالميرر   يررى اإل)مررا أسررمد  ( برروش)ثررم أريدررع أمريكررا بح امرر
ثررم ديدوررا مخديررف الرردول .. ةيرر  دولررع دصررفي  وا ددررال الررذين دوجورروا نةررو المررالذ الوةيررد  يررى أراضرريوا..سررييالره
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مما أدى إلى ددمير ما دبدرى مرن الديرار ..لما قام ب  ةيفاء أمريكا الكبارباإلضاف  ..العربي  واإلسالمي  بالمشارك  
  .الجواد ددميرا كبيرا

 فخالصرر  مررا ةصررل  مجررحر  .. الجمرر  العربرري مررن الجورراديين والمورراجرين فرري أفاانسرردان وأمررا مررا يومنررا مررن أمررر
 ..وراوكان أمر ا  قدرا مدد.. داريخي  ليديار الجوادي هي األسوأ في داريخ  كي  

لى سا   دةرير هذه السرور في شور   سبدمبروكانع خالص  الخساهر والمصاهب منذ انرالق أةدا  الكارث  واى
 ..دون الدخول في الدفاصيل كالداليو , أي خالل ثال  سنواع  جاف  4002من  ام 

الرردفاع  ررن اسدبسرريوا فرري ةيرر  . أفاانسرردان  خررالل معررارك الرردفاع  ررن مجاهررد  ربرري ( 200)حهرراء  اسدشررواد  -
أردرررال السرررياراع مرررن المررردن  انسرررةابأو سررردروا بفعرررل الدصرررف المكثرررف أثنررراء  مييررراع .. مخديرررف خررررور الددرررال

 . سي  بادجاه الةدود الباكسداني يالره
مجاهد خرجوا من معرارك ( 510)نةو , دي  الباكسدانيينو أسرع باكسدان بفعل خيان  بعض رجال الدباهل الةد -
وجررى دسرييموم لألمريكران الرذين نديروهم  ( .4004)ب مباشر  خالل الشور األول من  رام بعيد الةر ( روره بوره)

 .في جحير  كوبا, غوانداناموسيء السمع  في  اال ددالإلى معسكر 
شردباكاع مدفرقرر  مر  الجريش الباكسررداني فري منررارق الةردود أو  يررى امجاهررد ددريبرا فرري ( 500)نةرو  اسدشرواد -

لرررى ( 4004)لمررردن فررري باكسررردان  خرررالل السرررندين الدررراليدين مرررن مريررر  أو داخرررل بعرررض ا,رررررق السرررفر  سررربدمبرواى
(4002..) 
مجاهررد  ربرري مررن الفررارين بأنفسرروم وأسرررهم ( 100)أسرررع الدررواع الباكسررداني  خررالل ديررك الفدررر  مررا يحيررد  يررى  -

أو . اندانرررامووقامرررع بدسرررييموم إلرررى أمريكرررا مباشرررر  ليرررحج أيضرررا بورررم فررري معددرررل غو .. والمخدفرررين  يرررى أراضررريوا 
 . معددالدوا الوةشي  في أفاانسدان

سرريمع معظموررم لرربالدهم كمررا ا درفررع بررذلك . مجاهررد  ربرري ( 200)إ دديررع إيررران  يررى أراضرريوا أكثررر مررن  -
بةسب ما ذكرع مصادر الةكوم  اإليرانير  -.ٍ. إيرانيحال ما يدرب من مه  منوم أسرى في  وما. ةكومدوا رسميا

 .السياسي  م  أمريكا اع قيد السجون والمساوم -
( 5400)ليمجاهدين العرب الذين دواجدوا في أفاانسدان وقع هذا الةد  حهاء  اإلجماليأن العدد  ا دبرنافإذا ما 

دكرررررون الخسررررراهر قرررررد جررررراوحع مرررررا بيرررررع شرررررويد . والموررررراجرين ن يمجاهرررررد بمرررررن فررررريوم أربررررراب األسرررررر مرررررن المديمررررر
الرذين دواجردوا  مرن الدا رد  البشرري  لألفاران العررب %( 11)نةرو أي( 5400)مجاهد من أصرل الرر( 5100)وأسير

الدي شرندوا أمريكرا وأجورح  األمرن المدعاونر  معورا  واال ددالكما أدع ةمالع المرارد  . في أفاانسدان ديك الفدر  
فرري أوربررا وبيرردان العررالم العربرري واإلسررالمي بررل فرري كررل العررالم إلررى ا ددررال وأسررر مهرراع الجورراديين مررن أ ضرراء 

ما اع أو المدعارفين م  الديار الجوادي أو من المظيومين الدريبين منوم من الذين أسروا دون أن يكون لورم الج
 ..جمل في هذا الصراع  ناق  وال

هررذا باإلضرراف  إلررى الخسرراهر الفادةرر  فرري صررفوف الجورراديين مررن وسررر يسرريا وخاصرر  مررن المجاهرردين األوحبررك  -
شرويد  100سدشرود معظرم كرادرهم العسركري وربمرا جراوح هرذا الررقم حهراء الذين ا, ومن معوم من بالد وسر يسيا 
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وبعضرروم فرري معررارك مرر  الجرريش الباكسررداني المررد وم بررالدواع , اسدشررود أكثرررهم فرري أفاانسرردان .. رردى األسرررى
 .في منرد  وحيرسدان  األمريكي 

خسراهر ذه الهر وكران يخرر..كما وقعع خساهر فادة  فري صرفوف المجاهردين مرن دركسردان الشررقي  برنفس الرريدر 
وأكررم نرحلوم فري الموراجرين . م  بعض إخوان  رةمورم ا  دعرالى ( ةسن أبو مةمد الدركسداني )اسدشواد أميرهم 

أثنررراء  مييررراع . 4001 /55فررري شرررور  -قرررديوم ا   -وقرررد قديررر  الجررريش الباكسرررداني , الاربررراء الفررررارين بررردينوم 
 .المرارد  في إقييم سرةد 

أن ةميردوم األمنير  والعسركري   يرى اإلرهراب ( 4001)وحيرر الردفاع األمريكري أواسرر  رام ( فييدرامسر)ةدى صرح 
فدرد .. وأ ددرد أنر  رقرم قريرب مرن الواقر  .. إرهرابي بةسرب وصرف ( 1000)يحيد  يى  قد مكندوم من قدل وأسر ما

يرران إلرى أكثرر مرن نصرف هرذه الررقم  وصرل  ردد األسررى مرن فيمرا , وصيع الخسراهر فري أفاانسردان وباكسردان واى
, كمرا أشرارع لرذلك إةصراهياع رسرمي  ,أسرير ( 100)الجواديين والمدعارفين معوم فري بريرانيرا وةردها إلرى نةرو

أما فري الردول العربير  فدرد شرنع الريمن .. روبي  و في باقي الدول األ ا ددالومناهيك  ن العشراع الذين أ ين  ن 
كمرا .. المهراع  قدرل فيورا العشرراع وأسرر, ن و يى المدعارفين معوم ةمي   يى الجواديين والعاهدين من أفاانسدا

ناهيرك  رن أن  ردد األسررى  .أخ نسربع لورم دومر  الدا رد  رسرميا ( 440)مرن  ثركأ ينع السعودي   ن دوقيف أ
أسرر مرنوم  دون دومر  أو مةاكر  المهراع , هو رقرم  مرن فهر  اآلالف , والموقفين والذين ةدق معوم في السعودي  

وذلك أن السعودي  واليمن كاندا من البالد الدي قدم إلى أفاانسدان منوا أكبر نسب  من الشباب , ود وا السجون أو 
ليكرون .. كما رالع الةمالع المهاع هنا وهناك في كل مكران .. العرب وكاندا من أكثر الدول مرارد  لوم أيضا

وصررردرع  شرررراع أةكرررام , لمهررراع أيضرررا ةيررر  ا ددرررل ا.   4001 /55منرررذ شرررور.يخرهرررا مرررا جررررى فررري الماررررب 
الجوررررادي  اإل رررردام والسررررجن المؤبررررد والمرررردد الروييرررر  فرررري ةدوررررم ورررررال الرررربالء مهرررراع األبريرررراء مررررن ةميرررر  الفكررررر

م الجورراديين ظررودوسررعع دواهررر الدومرر  والرربالء لدشررمل مع.. ي أ مررال أ القرر  لوررم برر والمدعررارفين معوررم ممررن ال
إلرى إندونيسريا وجنروب شررق ..مرن الدررن اإلفريدري إلرى الفيبرين ..العرالم ومعظم المدعرارفين معورم فري كافر  أنةراء 

 ..إلى كل أقرار الدنيا..إلى دركيا..يسيا
 
 لقد كانت المصيبة كارةية و لظيمة بكل معنم العظمة والكارةة لةالةة أسباب : 
ةسب المعين  نصر من الجواديين وأنصارهم ومؤيديوم ب( 2000 -1000)أن هذا الرقم الذي رال ما بين  .1
برل يضرم , يمثل في الةديد  معظم الشرية  العامي  مرن الجوراديين فري هرذا الحمران, والواق  أكبر من ذلك بكثير ,

.. كثيرا من الداهر  األساسري  ليمدعرارفين معورم فري العرالم العربري واإلسرالمي وفري الجاليراع اإلسرالمي  فري الاررب
  .  البشري  األساسي  ليديار الجوادي في هذا العصرفدد مثيع هذه الميةم   ميي  اسدهصال ليدا د

قررد أراةررع . أن الضرررب  الداصررم  الدرري ةيررع بالمجاهرردين العرررب ومررن وسررر يسرريا فرري أفاانسرردان وباكسرردان  .2
و بخالصر  قيرادادوم ورمروحهم ممرن دبدرى مرن العراميين مرن . بالنخب  األساسي  من كوادر وقدماء الديرار الجورادي 

مجاهرد هررو حبرد  مررن دبدررى مرن الرمرروح والعراميين فرري الديررار كررادر ( 510)وهرم حهرراء األواهررل  جيرل األفارران العررب
وربمرا ال أبرال  .. وقد سةق الددل واألسر معظم هذه الحهر . رين عشالجوادي خالل رب  الدرن األخير من الدرن ال
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ال أبرال  إن قيرع و .. ةصراهواولرم يدفررغ أةرد بعرد مرن هرول الصردم  إل.. إن ذكرع ليدراري  معيومر  يعرفورا العردو
نوم يفظوم ويعةأسأل ا  أن ي..  جدا   ربما إال رقم يسير جدا  , وغير المأسورين, أن  لم يعد بين هؤالء من األةياء

 اد  البناء  يى إ

أن الكارثررر  قرررد دعررردع إلرررى أن ييررردوم األخررردود ةدرررى بعرررض مرررن دربرررى  يرررى هرررؤالء مرررن رييعررر  كررروادر الجيرررل  .3
من الشباب الذين قدموا إلى سراة  الجوراد الجديرد  فري أفاانسردان خرالل الشرور الثراني لألفاران , الجوادي الثال  

و  الةمرد ودفرقروا فري أنةراء األرض , أس ب  مرن هرؤالء ب و  الةمد فدد نجى  كم ال( . 4005-5441)العرب 
 .. 

 :  أقول, سدرراد المأساوي الا اهذوبعود  ليدركيح في هذه الفدر  من هذا الفصل بعد 
 

 .وا دهار أواخار السابعينات وم لاب الةمانيناات . مسااره م لاب الساتينات  أأن التيار الجهادي الذي  ابتاد 
 د شهد أخدودا لظيما رسم نهاياة حقبتاه .. وتألقت آماله في أفغانستان بقيام اتمار  اتسالمية في أفغانستان

 (..2111)السالفة بعد أحداس سبتمبر 
با ذن اهلل , يد  لمسار التيار الجهادي في مواجهة الحمالت الصليبية اليهودية المعاصار  لتبدأ مرحلة جد 

.. 

ةيررر  دسررردول الفدرررر  بمواجوررر  الةررررب .. كدرررب هرررذا الكدرررابأومرررن أجرررل المسررراهم  فررري انررررالق ديرررك اآلمرررال 
. راق والشرررق األوسرررأفاانسرردان العرر وباحوادوررا العسرركري  المباشررر  فرري. بديرراد  أمريكررا   (العالميرر   يررى اإلرهرراب)

ةي  دبدوا في األفق مالمأ سراةاع جديرد  ليصردام ومعريراع جديرد  ددررك بصرمادوا  يرى مسرار الجوراد الظرافر 
 .أشرف الخيق مةمد  يي  الصال   والسالم ..وبداه  هوالذي بشر باسدمرار .. بإذن ا  

 
 لعشرينأهم التجارب الجهادية المسلحة في النصا الةاني من القرن ا: سابعا

 :الجوادي خاص  هي  فإن الدا د  األساسي  في داهر  العمل اإلسالمي  ام  و.. لألسف الشديد
  (. و لة الكتاب في   اع العاملين.  لة العاملين في   اع الكتاب  ) 

بررل ولعمرروم دجررارب الظرراهر  الجواديرر   , ولررذلك فدررد انرردثرع معظررم الدجررارب الجواديرر  الوامرر  ليديررار الجوررادي
كانوا  يى اةدكاك ةديدي و ضروي  أو, وأقصد من قاموا بوا أو شودوها بأنفسوم . ن أن يكدب  نوا أصةابوادو 

لررم يكدررب أةررد مررن ..وفرري ةرردود  يمرري فررإن مررن بررين  شررراع الدجررارب الروييرر  األمررد أو المةرردود .. بوررم ومعوررم 
اع  يررى األمرر  وأجيالوررا الدادمرر  و قررد فرر, لالندشررار أو لررم يصررل  يررى األقررل .. أصررةاب ديررك الدجررارب شرريها يررذكر

مرن ديرك المالةرم الدري قرام بورا  ..وقصصا ودفاصيل أةردا  بالار  الرو ر  والداللر , دروسا بالا  األهمي  , بذلك 
لررررى نوايرررراع الدرررررن العشرررررين ومريرررر  الةررررادي  ,مررررن هررررذا الديررررار الجوررررادي  ,الجيرررل األول والثرررراني  منررررذ انريررررق واى

 ..والعشرين
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بعض الدجار من الصرةفيين  أو,بعض الخصوم , داب  نياب   ن أصةاب الدجارب في ةين درفل  يى الك
من أصةاب الكروش الدي دربع دةرع بررد المكيفراع  الصةو  اإلسالمي ( دونكيشوداع)أو بعض الدا دين من , 
 . 

 بررر بعررض  وقررد ةاولررع أن أخرررق هررذه الدا ررد  بصررفدي أةررد قالهررل الميرردانين الررذين  ميرروا فرري هررذا الديررار
فررري هرررذا دعرررالى وسرررأورد ميخصرررا  رررن ذلرررك إن شررراء ا  . واةدكررروا برررالكثيرين مرررن رمررروح دجرررارب أخررررى , جاربررر د

 ..الفصل
وقرد اشردمل  يرى خالصر  دراري  (  -يالم ويمرال-الثور  اإلسرالمي  الجوادير  فري سروريا  )فدد كدبع كداب  -

 .5440ة  ورب  سن  صف( 400)ويد  الكداب في نةو..والكثير من وثاهد  ودروس  ذلك الجواد
والرذي فدردع مسروداد  النواهير  ( [. 5441-5494)شواددي في الجوراد فري الجحاهرر ]وكذلك كدبع كداب  -

 ع و أ رررد(.4005)صررفة  مرر  مررا دركررع مررن ةاجررادي فرري كابررل أثنرراء سرردوروا فرري ديسررمبر ( 400)وهرري نةررو
 .ا  خالل مةندنا هذه في باكسدان وسأنشره م  هذا الكداب إن شاء كدابد  
كما كدبع كدابا موثدا  ن مةن  المجاهدين األفاران العررب و مروم اإلسرالميين فري الباكسردان خرالل هرذه  -

 .وسأنشره قريبا أيضا إن شاء ا  ,  4005السنواع الثالث  بعد سبدمبر
وقررد وضررعع اآلن فوررارس وبعررض المسرروداع لكدرراب موررم جرردا لياررري درراري  ودروس أهررم دجررارب الدرررن   -

لررى سرردوروا بعررد  5441دجربرر  الديررار الجوررادي فرري كنرف رالبرران منررذ قيررام اإلمررار   )ضري فيمررا أ ددررد وهرري الما واى
, بعررد إنجرراح هررذا الكدرراب الوررام أسررأل ا  أن يعينرري  يررى إنجرراحه .. ( . ثررم درردا ياع ذلررك 4005أةرردا  سرربدمبر

 .ويكدب لي أجره . ويددرني  يى شواد  درضي  ويعيني  يى دبعاد 
بررأهم الدجررارب الجواديرر  الدرري وقعررع خررالل  خالصرر  سررأورد هنررا , لكرري درردم الفاهررد  مررن هررذا الفصررلولررذلك و 

مباشرر  مرن خرالل معايشردي ليديرار الجورادي  أصرةابوابةسرب مرا بيانري مرن  .النصف الثاني من الدرن الماضي 
 .دجاربوم ن ولعل في هذا ةافحا لألةياء من أصةاب ديك الدجارب كي يكدبوا  ..

 :وأهم ديك الدجارب .. رها بةسب دسيسل ابدداهوا الداريخي إن شاء ا  وسأذك 
 

 (:1863) تجربة حركة الشبيبة المغربية -1

وقررد ةراول إنشرراء دنظريم جوررادي مسرريأ ليثرور   يررى نظررام . والدري أسسرروا الشري   بررد الكررريم مرير  ةفظرر  ا 
وهاجر مرن نجرى بمرن ..ن كثير من  ناصرها وقد ا دديع خاليا الدنظيم و سج. الميك الةسن الثاني في المارب

 ..فيوم الشي   بد الكريم إلى خارج المارب واندثر نشار الةرك  

كمررا .. وقررد  ثرررع  يررى كدابرراع ليشرري   بررد الكررريم مريرر  وفيوررا فكررر جوررادي ناضرر  ومدميررح بشرركل  ررام  
( . 5441)لمسدعجي  في سن  ثم فددد  م  مكدبدي في لندن بعد هجردي ا,  ثرع  يى كداب يؤرخ لديك المةاول 

كمرا الدديرع بأةرد األ ضراء الدردماء مرن ذلرك الدنظريم . الكدراب مراد  داريخير  أو منوجير  مومر ذلرك ولرم يمكرن فري 
دةضررني  ولكنورا ال.. وةردثني  رن فصرول داريخير  هامر  فري دجرربدوم ( 5441-5442) قامدي فري لنردنإأثناء 
 ..اآلن



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  534  [  
 

 
 : (1112-1865)تجربة تنظيم الجهاد المصري -2

وقرد دأسرس ذلرك .. ةاول  بكي يض  د ود  وأفكراره موضر  الدنفيرذمكان ليشويد  سيد قرب رةم  ا  دجرب  
وكان أكثرهم مرن كروادر اإلخروان المسريمين فري , الدنظيم  يى نخب  من الشباب المجاهد في مصر ممن  اصروه

يدل سياقوا وشواد  ( سيد قرب)يشويد الراةل نسبع ل( لماذا أ دموني)وقد نشرع وثيد  داريخي  بعنوان .. ةينوا 
وبةسب ديك الوثيد  فدد  ذكرر  سريد قررب رةمر  ا    أن نخبر  مرن .. يى صة  نسبدوا إلي  بعض من  ناصر

الوجمر  الوةشري  الدري  إثرر الشباب المجاهد كران قرد شركل بعرض الخاليرا السرري  باير  مواجور  نظرام  برد الناصرر
(. 5411)ضراء المصرري فري  ورد الوالرك  برد الناصرر  يرى اإلخروان المسريمين سرن  قامع بوا أجورح  األمرن والد

الرهيبر    الداريخيربعض كوادرهم وسرجن  شرراع اآلالف مرنوم فري السرجون  إ دامةي  ( 5412)ومن قبيوا سن  
كون موجوا وأبا وأن  قد قبل أن ي مالدنظيوقد ذكر في ديك الوثيد   أن أولهك الفدي  قد قصدوه ليكون أميرا لذلك .. 

مرر  أولهررك الشررباب إثررر ديررك  ا ددررلأنرر   و ذكررر.. وأنرر  وضرر  معوررم بعررض المخرررراع العسرركري  , روةيررا لوررم 
 ..المةاول 

ةي  وهدع ديك المةاول  ..رةم  ا  باإل دام وقدل م  نفر من أولهك الشباب ( سيد قرب)وقد ةكم  يى  
 .في مودها

ولعيررري سرررمعع فررري بعرررض الجيسررراع . فررري بعرررض دسرررجيالد  ( أيمرررن الظرررواهري)وقرررد سرررمعع مرررن الررردكدور  
قد دابعوا النشار السري والد و  . أن بعض دالميذ سيد ومعاصري  من الشباب الذين دأثروا بفكره..المباشر  أيضا 

بعرض كروادره  إ دديعلددةول ديك النشاراع فيما بعد إلى الخاليا األولي  لدنظيم الجواد المصري الذي .. ألفكاره 
 .وماحالع قيد السجن إلى يومنا هذا( . 5495)ياداد  إثر  ميي  اغديال أنور الساداع وق

وكران مرن أبرحهرا المةاولر  الدري د يرع , ويبدو أن مةاوالع جوادي   ديد  قد ةصريع فري مصرر بعرد ذلرك 
رةمررر  ا   (صرررالأ سرررري )قادهرررا الشرررويد . مةررردود  وفاشررري   اندالبيررر وهررري مةاولررر  ( .. الفنيررر  العسررركري )بأةررردا  

 ..وةوكم فيوا  دد من كوادر الجواديين وأ دموا 
ولكررن دنظرريم الجوررادي  رراد إلررى النشررار  ودبيررور بشرركل جيررد فرري  وررد اإلنفدرراح حمررن السرراداع فرري النصررف  

إلررى ( أيمررن الظررواهري)الثرراني مررن السرربعيناع ثررم دررال ذلررك رةيررل  رردد مررن قيادادرر  وكرروادره و يررى رأسرروم الرردكدور 
وقررد  اصرررع هررذه الدجربرر   ررن قرررب مررن خررالل  القدرري الوريررد  مرر  أقرابوررا خررالل (. 5491) أفاانسرردان سررن 

ورغرم أنري أ ددرد أن الدجرارب الجوادير  فري مصرر هري مرن أنضر  . دجرب  األفاان العرب بشوريوا في أفاانسدان
وكررذلك , ورسرروخاالدجرارب الجواديرر  فري العررالم العربري واإلسررالمي  يررى الصرعيد الفكررري والمنوجري وأكثرهررا  رراء 

إال أنري  يمرع مرن الردكدور أيمرن أن أةردا لرم .... فإنوا من بين الدجارب األهم  يى الصعيد الدنظيمي والةركري 
.. يدفرغ لكدابر  داريخورا الرذي دميرك وثاهدر  أقبير  الدعرذيب والدةديدراع فري أجورح  مباةر  وأمرن الةكومر  المصرري  

فري ( 4005)رسي  إلي الدكدور أيمن لإلرالع  يي  مري  سرن  وقد اريعع  يى مسوداع كداب في هذا الصدد أ
وقررد ناقشررع الرردكدور فرري ذلررك .. ولكنرر  كرران مةرردودا جرردا قياسررا لرررول وةجررم ديررك الدجررارب . وكرران ريبررا ,  كابررل

وكنرر  , يدوجررب فرري ةدرر  كدابرر  ذلررك الدرراري  , وةرضررد   يررى الدوسرر  فيرر  ألنرر  خيررر شرراهد ةرري ومريرر  وميررداني
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واسرأل ا  أن .يل والنوار في أفاانسدان ديك األيام لياغل الةركي  كانع دشاي   مييا  يى مدار اا دذر ألن المش
 .. من دبدى من إخواننا من ذلك الجيل  سى أن دكدب ديك الدجارب  يمد في  مره و مر

مرل  يرى و دد من كوادر دنظيم الجواد بعد وصولوم إلى أفاانسدان الع( أيمن الظواهري)وقد ةاول الدكدور 
وذلرك مرن خرالل دجربدري األفاران العررب .. دأسيس دجرب  جوادي  مومر  ضرمن دجرارب الديرار الجورادي المعاصرر

شر  والدررب يوأخدصر أهم ما يةضرني من ديرك الدجربر  مرن خرالل المعا( . 4005-5441)و( 5441-5445)
 :من روادها ونشأدوا بالندار الدالي  

 ومررا دالهررا( 5491)ر دنظرريم الجورراد مررن مصررر إلررى بيشرراور سررن  وصررل الرردكدور أيمررن مرر  كوكبرر  مررن كررواد ,
وكرران لوررم , وذلررك بعررد أن كرران قررد سررجن لررثال  سررنواع  يررى ذمرر  قضرري  دنظرريم الجورراد ودوره فرري قدررل السرراداع

 ( .5445-5491)ةضور ونشار بارح وسر األفاان العرب خالل مرةي  
  الررذي كرران يعدررحم إنشرراء دنظيمرر  ( بررن الدن  الشرري  أسررام )ةصررل دعرراون  يررى أكثررر مررن صررعيد بيررنوم وبررين

وقررام  يررى جوررد  رردد مررن الكرروادر ( 5499)الخررام الررذي  رررف باسررم الدا ررد  ينررذاك والررذي دأسررس رسررميا مريرر  
رةمرر  ا  ( أبررو  بيررد  البنجشرريري)وكرران مررن أبرررح أولهررك الشررويد .والمرردربين كرران مررن أبرررحهم كرروادر دنظرريم الجورراد

في ةاد  غرق سفين  ( 5441 -5444)إقامدوا في السودان إبانمل الدا د  في كينيا الذي دوفي أثناء إدارد  لع
الذي اسدشود في معارك سدور اإلمار  ( مةمد  ارف -أبو ةفم المصري)وكذلك الشويد (. فكدوريا)في بةير  

فاد دنظريم وقرد اسرد. إدارد  في قندهار وكران المسرؤول العسركري ليدا رد   في قصف أمريكي لمدر( 4005)نوفمبر
دار   الجواد من هذا الدعاون الرذي وفرر لر  إمردادا ماديرا مومرا مكنر  مرن إنشراء معسركراد  المسرددي  فري أفاانسردان واى

 ...الةرك  ومدابع  نشار  في مصر 

  يى إةدا  اندالب  سكري يدروم بر   اال دمادكان خالص  البرنام  االسدراديجي لدنظيم الجواد المصري هو 
واسدمرع خاليراه إلرى أن . الساداع  لدنظيم كان قد حر وم في الجيش المصري منذ أيام أنورضبار أ ضاء في ا

وكانررع فكررردوم العامرر  كمررا .. الكثيفرر  الدرري دعرررض لوررا الدنظرريم فيمررا بعررد  اال ددرراالعقضرري  ييوررا مرر  ةمررالع 
يرا  صراباع كران أيمن في أكثرر مرن جيسر  خاصر    هري إةردا  إندرالب دد مر  خال فومدوا مشافو  من الدكدور

 ...يجري إ دادها خالل ديك الفدر  

  بعررد مددررل السررراداع وبسرربب درررداخل العالقرراع برررين أ ضرراء دنظرريم الجما ررر  اإلسررالمي  الرررذين نفررذوا العمييررر  و
ا ددل  دد من كوادر دنظيم الجوراد العسركريين .. أ ضاء من دنظيم جما   الجواد الذي كان لوم مشارك   فيوا 

ولكن ديك الضرب  األمني  لم دأثر  يى سير  ميوم السري .. رةم  ا (   صام الدمري)الراهد  من أبرحهم الشويد
 ..في خاليا الجيش وال خاليا العمل السري المدني.. 

  ضرد , ( حكري بردر)والسيما في  ود وحيرهرا المجررم .. بعد سياس  الدصفي  الدي ادبعدوا وحار  الداخيي  المصري
الررد و  المفدوةرر  و الثررور  الشررعبي  مدررأثرا  إسرردرادجي  ا دمرردمي  شررب  العينرري الررذي كرران قررد دنظرريم الجما رر  اإلسررال
الضرب فري سرويداء )الدول  وسياس   اسدفحاحاعقرر دنظيم الجما   اإلسالمي  الرد  يى , بأسيوب الثور  اإليراني  

الدولرررر  لرررررؤوس  ديرررراالعاغرؤوس النظررررام مدابررررل  اغديرررراالع ررررن رريررررق (.. حكرررري برررردر)كمررررا  بررررر  نوررررا ( الديررررب
( باكسرردان)وقرررر دنظرريم الجورراد الررذي دشرردرك قياددرر  مرر  قيرراد  الجما رر  اإلسررالمي  بالدواجررد فرري بيشرراور.. الجما رر 
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قررر المسراهم  فري المواجور   نصرر  لورم .. والوالياع الةدودي  في أفاانسدان في ديرك الفدرر  مرن الجوراد األفاراني 
ظنرررا مرررنوم أن مرررن الممكرررن أن يسرررير هرررذا ,  سررركري  الندرررالبد والدخررررير مدجررراوحا البرنرررام  السرررري فررري اإل ررردا

 ..البرنام  الدكديكي إلى جانب ذلك البرنام  اسدراديجي 

  أةررد الضرربار مررن أ ضرراء الدنظرريم  ا ددررالأةررد العناصررر المدنيرر  مررن دنظرريم الجورراد السررري إلررى  ا ددررالأدى
في )في دنظيم الداخل  االنوياروبدأ . ر العسكري  ليدنظيم ددريجيا إلى معظم الكواد اال ددالوجر هذا , العسكري 

 (..5440)أو أواهل ( 5494)أواخر  وذلك فيما أذكر( .. مصر

 مررن الدنظرريم ( معددررل 400)ددابعررع الكارثرر  وديدرري الدنظرريم ضررربدين أمنيدررين بعررد ذلررك و أودع إةررداهما بنةررو
معظم الدا د  الشبابي  ليدنظيم داخل مصر والدري كران يشكيون  اكانو ( ..معددل 100)السري المدني والدالي  بنةو

 ..قد دم إ دادها  يى أ يى المسدوياع خالل مرةي  الجواد األفااني

 يرى أثرر نجراح . غادرع قياد  دنظريم الجوراد إلرى السرودان برفدر  الشري  أسرام  برن الدن ونخبر  قياددر  وكروادره 
وابدررردأ دنظررريم الجوررراد العمرررل مرررن جديرررد فررري .. إلرررى السرررير  اإلسرررالميين بررراإلندالب الرررذي أوصرررل الدرابررري والبشرررير 

وكران ذلرك برد م ودرديرب .. ظروف موادي  جدا نديج  وجودهم  يى الةدود الجنوبي  الرويي  لمصر م  السرودان 
الدنظررريم  وافدررردأ.. وكرررذلك فعيرررع الجما ررر  اإلسرررالمي  ..  اسررردخبارادوامررر  الةكومررر  الجديرررد  فررري السرررودان وأجورررح  

  درديرب أوراقر  برد م ودمويرل مرن الشري  أسرام  كمرا  ررف دددا مرن الدوا رد لر  فري الخررروم وبردأ بإ رامعسكرا و 
قامرر  ةكومرر  إسررالمي  فرري مصررر.. ذلررك و اشرردور فيمررا بعررد  ةكومرر  , وكرران الورردف إسرردار نظررام ةسررني مبررارك واى

 ..دديب الدواحن اإلسدراديجي م  كل أنواع األ داء في منرد  الشرق األوسر 

  وابدرردأع, وقيبررع الديرراد  السرروداني  ظوررر المجررن ليجورراديين فيوررا.. البرنررام   اأ اصررير السياسرر  بوررذ صررفع 
باألخو  الييبيرين ثرم المصرريين ثرم البراقين بمرن فريوم الشري  أسرام  الرذي وقرف معورم منرذ  انرالقردوم موقفرا بروليرا 

 ..وا الوفاء ونكثوا العوودولكنوم خان..االقدصادوبناء .وسا دهم في إ اد  دسييأ الجيش, وجريها

 وأجبررع الةكومر  السروداني  ..أدع هذه الضرب  إلى ددمير مرا كران قرد بنري مرن جديرد مرن برنرامجوم فري مصرر
 .برردهم واندوعثم ضارع  يى الجمي  ..الشي  أسام   يى وقف دمويل برنام  العمل في مصر

 سرردان فرري ظررل رالبرران بعررد  ررد  رةررالع مررن بالشرري  أسررام  بأفاان.. أيمررن ومررن دبدررى مررن كرروادره لةررق الرردكدور
 االندظرارويثرر  ردد يخرر ممرن دبدرى مرن الكروادر والخاليرا ( ..5449-5441)الدشريد في  دد من البيدان خالل 

 ..في دول الشداع المخديف  

  ولكرن الشري  أسرام.  اود دنظيم الجواد ودنظيم الدا د  دجرب  الدعاون والبناء فري مجراالع الدمويرل والدردريب  
فيمرا بدرري دنظرريم الجوراد كايررره مررن , كران قررد دوصررل إلرى قنا رر  راسررخ  بدوةيرد اإلدجرراه فرري مجرال مواجورر  أمريكررا 

 (..وأسيوب السري ومنوج  الفكري الجوادي الدرري   دريعاد)الدنظيماع  يى 

  ( 5441)ن أواخرر سر, (الجبور  العالمير  لدةريرر المددسراع)وق  الدكدور أيمن  يى بيان الشري  أسرام  برإ الن
وسرر ان مرا بردأ دنظريم الجوراد يردف  ثمرن ذلرك الدوقير  فري . فيمرا نرأع الجما ر  اإلسرالمي  بنفسروا بعيردا  رن ذلرك 
وبررردأع ددسررراقر كررروادره و ناصرررره المدنررراثر  فررري ..  اإلرهرررابمواجوررراع الةمرررالع األمنيررر  األمريكيررر  العالميررر   يرررى 

إلررى ..ألبانيراإلرى .. مرن دايالنررد..ديفر  وسرريموا إلرى مصررواخدررف العديررد مرنوم مرن دول مخ.. مخديرف دول العرالم 
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فيمرررا أ ددرررل بعرررض أ ضررراهوم فررري دول أخررررى لرررم دسررريموم وأود ررروا . غيرهرررا.. إلرررى اإلمررراراع العربيررر ..أذربيجررران 
 .. السجون فيوا كما في بريرانيا 

   لمةاولرر  ولررم يسررديم وصرربره الرردؤوب مرر  مررن دبدررى مررن كرروادر بمدابعرر  ا, اسرردمر الرردكدور أيمررن بعحيمدرر  الفريررد
خرارج .. والذي جعل المةاوالع الجوادي  الدرري  السري  الورمير , ي الجديدمالنظام العال  لألمر الواق  الذي فرض

 ..الداري   مييا

   ولكرررن الظرررروف ..  االسررردهنافمرررن دبدرررى مرررن كررروادره وةررراول  واسرررددرب.. افدررردأ الدنظررريم معسررركرا خاصرررا بررر
جعيرع الشري  الردكدور .. بالدنظيم فري الخرارج اال دداالع  صفع  ةي , منوا ي  األمنوالمعرياع  ام  والسيما 

المداح ليجواد والعمل في أفاانسدان م  الشي  أسام  بن الدن في ةرب  م  أمريكا  باالدجاهأيمن الظواهري يددن  
  بنفسي ودةدثع مع  وقد دابعع هذا الدةول مع.. ميداني  بدأع ددشكل  نده  لدنا اع سياسي  وألسباب واقعي  

من دفاصيل ذلك في الكداب الذي سأفرده  ءوربما أ رض لشي..  ن مالبساد  رويال قبيل أةدا  سبدمبر بدييل 
 ..لداري  األفاان العرب في مرةي  رالبان إن شاء ا  وليس هنا مكان هذه الدفاصيل

 ( 4005)دنظرريم الدا ررد  أواسررر سرررن أ يررن الرردكدور أيمررن بيعدرر  ليشرري  أسررام  برررن الدن وضررم دنظرريم الجورراد ل
فريرق وافدر  .. مما أدى النشداق الةفن  من الرجال الذين دبدوا مع  مرن الكروادر فري أفاانسردان إلرى فرريدين..رسميا

 يررى مدابعرر  الجوررد فرري برررام  العمررل إلقامرر  ةكومرر  إسررالمي  فرري مصررر  يررى  وفريررق أصررر..  يررى هررذا الدوجرر 
  ليدنظريم غيرر مشرروع وأن مومر  ةي ر وا دبرروا..الجواد باألسيوب الدرديم أنداض ةكوم  ةسني مبارك  ن رريق 

لةاق  بدنظيم يخر ( . ثروع صالح شرةاد )أبو السمأ  وقاد هذا الفريق األخ .. األمير إدار  الدنظيم وليس ةي  واى
 ..وهو مةامي من الكوادر الدديم  في الدنظيم ومن قدماء األفاان العرب أيضا

 جدمرر  كررل مررن اوسررر ان مرا . بدمبر كررال الجنرراةين كري يمضرري بعيرردا فرري برامجر  ورموةادرر  لرم دموررل أةرردا  سر
دبدررى مررن األفارران العرررب فرري معركرر  المصررير والرردفاع  ررن الررنفس و ررن اإلمررار  الدرري كرران الدرردر قررد رسررم ظررروف 

عرد أن برذل واسدشود معظم من دبدرى مرن الكروادر فري ديرك المعرارك ودةررك الردكدور أيمرن الظرواهري ب.. سدوروا 
خرالل هجمراع الدصرف الوةشري الدري .. حوجد  وابن  الوةيد مةمد ورفيد  الرضيع  رةموم ا  واسدشودعوسع  

ليدرابعوا مسرار الجوراد  -ةفظورم ا   -واسرددر مر  الشري  أسرام  فري مخبرهوم المدندرل ..قام بورا الريرران األمريكري
 يرى دروب الوجرر  والدشرريد مرر  ( ثرروع شرةاد )داذ وسارع كوكب  أخرى م  األسر.. والدةريض كما هو مشوود 

 . أخرى لدسددر في سجون إيران كما أ ينع ذلك وساهل اإل الم

 وال أدري إن كران . وكانع هذه خالص  المسار الةركي لدنظيم الجواد الذي دابع  الدكدور أيمن في خارج مصرر
 ..في مصر م  الساهرين ثم  برا م ل  لعل ا  يكدب ل  النمو واسدهناف المسار والمد

  ربمرا يمكرن الدرول برأن الدنظريم قرد , فمن خالل العررض السرابق . أما  ن الووي  الفكري  لدنظيم الجواد المصري
 ( .4005)ندوى في أخدود سبدمبر اولد أواسر السديناع و . ندوى ةركياا

األبرررح واألهررم واألرسرر  فرري هررذا  أن نررذكر أن المدرسرر  الفكريرر  لدنظرريم الجورراد دبدررى, ولكررن مررن األهميرر  بمكرران  
ثرم .. والدري دضرم أساسرياع الفكرر الجورادي المعاصرر .. فدد بدأع بمكدب  سريد قررب رةمر  ا  .. الدرن األخير 

.. كان مرن أهمر  , كان لدنظيم الجواد في مرةي  الجواد األفااني أثناء نشار  في بيشاور إنداج أدبي ثر و موم 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  533  [  
 

الجررام  فرري ريررب ) وكدابرر  الدرريم اآلخررر .. ليشرري   بررد الدررادر بررن  بررد العحيررح( .. د العمررد  فرري إ ررداد العرر)كدرراب 
وكررذلك سيسرري  مررن , ( الوررادي إلررى سرربيل الرشرراد)والررذي أخرررج الدنظرريم نسررخ  معدلرر  منرر  باسررم (. العيررم الشررريف 

الدسررجيالع باإلضرراف  لعرردد مررن (. 5444-5499)النشررراع الوامرر  الدرري أصرردرها دبا ررا فرري بيشرراور خررالل الفدررر 
وال دأدي أهمي  الدور الفكري والمنوجي لدنظريم الجوراد   -ةفظ  ا   -الصودي  والمرهي  ليدكدور أيمن الظواهري 

نمررا مررن كونوررا صررارع أساسررا فكريررا ومنوجيررا ألغيبيرر  الدنظيمرراع والدجمعرراع  المصررري مررن أهميرر  مكدبدرر   فدررر واى
لرى اليروم ومعظم األفراد في الديار الجوادي منذ مرير  الدسر  ييورا مردار كافر  مرا كدرب فيمرا بعرد  وصرار. عيناع واى

السريفي  )وكذلك لما  رف باسم .. من اإلنداج الفكري و اإل المي لمخديف شراهأ الديار الجوادي واألفاان العرب
. فجحاهم ا  كل خير وددبل منوم بفضري  وكرمر . أو غيرها من المدارس الجوادي  في العصر الةدي  ( الجوادي 

كمرررا كررران ليكررروادر العسررركري  األولرررى لدنظررريم الجوررراد المصرررري فررري سررراة  الجوررراد األفاررراني ومجمو ررر  الكررروادر . 
 5444-5491) العسكري  والمدربين األفذاذ الذي  ميوا في ساة  الجواد العربي في أفاانسدان في شور  األول

العسرركري  والميدانيرر  لكرروادر الجورراد دور درررك بصررماد  الوامرر  ضررمن مجمرروع الجوررود (.  4005-5441)والثرراني(
أو . سرواء مرن خرالل مرا دركروه مرن دررا  مكدروب فري مجرالع اإل رداد العسركري والةركري . العربي في أفاانسردان

مررن خررالل الجوررود العمييرر  فرري درردريب الجورراديين مررن الجنسررياع األخرررى والكثيررر مررن الكرروادر الدرري دخرجررع  يررى 
فجحاهم ا   ن اإلسرالم والمسريمين خيرر الجرحاء وددبرل . بعع العراء من بعدهم ومن ثم دا, أقرانوم  وأيديأيديوم 

 .سمي  مجيب. منوم أةسن ما  ميوا إن  

و ربردنرري بمعظررم قيادادوررا ممررن , وأمررا  يررى الصررعيد الشخصرري  فدررد  رفررع دجربرر  جما رر  الجورراد  ررن كثررب  
بردءا . العمرل والدعراون فري ميرادين  ديرد   باإلضراف  لعالقراع, ةضر أفاانسدان  القاع أخو  وصداقاع ةميم  

وقرد رأيرع فريوم نمراذج فرذ  ليمجاهردين العداهرديين الصرابرين الفررارين . بالدكدور أيمن الظواهري واندوراء بمعظمورم 
و يررى الصررعيد الفكررري فررإني ممرردن جرردا ليفضررل الكبيررر الررذي نررالني  يررى .فرررةموم ا  وأجررحل مثرروبدوم . برردينوم 

أنسى أن أسجل شكري ودةيدي ليشي  الدكدور  برد الدرادر برن  وال. ةدكاكي بوم ودعرفي  ييوم الصعيد الفكري با
فدررد دركررع كدبرر  , مفدرري جما رر  الجورراد و الموررا وأميرهررا فرري مرةيرر  أفاانسرردان ( سرريد إمررام الشررريف )  بررد العحيررح

لنمرروذج الفررذ وا دور المجاهرردوكررذلك الرردك .فرررج ا   نرر  , ومعرفدرر  ومةرراورادي معرر  فرري نفسرري وفكررري بررال  األثررر 
. وغيرهمرررا كثيرررر  ..  راهعررر  ةفظررر  ا و دررردكبررري كمفكرررر وكادرررب و  فدرررد أثرررر, الشررري  أيمرررن الظرررواهري ةفظررر  ا  ..

 .. وأكثرهم قضى نةب  نسأل ا  أن يجمعني بوم في الرفيق األ يى 
 
 (:1833-1865: )التجربة الجهادية في سوريا -3

  والذي كران قرد دربرى فري اإلخروان . ةديد رةم  ا    مروان في سوريا إلى الشي   يعود دأسيس الدجرب  الجوادي
و راد إلرى سروريا ممديهرا . دأثر بأفكار سريد قررب رةمر  ا  , وأثناء دراسد  ليوندس  الحرا ي  في مصر. المسيمين

 بررر المسرراجد فرري  فنشررر.. قررد اسرردولى  يررى السررير   االشرردراكيةماسررا فيمررا كرران ةررحب البعرر  العيمرراني الدررومي 
وفري سرن  ..والرد و  لدةكريم الشرريع  وا ددرل مررارا , بالخراب  واألمر بالمعروف والنوري  رن المنكرر( ةما )مدين  

داهمع قواع الةكوم   ييوم أةد المساجد و اشدبك م   دد من دالمذد  في صردام مسريأ مر  السرير  ( 5411)
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ثررم اضرررر رهرريس الدولرر  ينررذاك الرررهيس .  يرريوم باإل رردام  وأ ددررل الشرري  ويخرررون وةكررم, فاسدشررود  رردد مررنوم , 
 .إلى اإلفراج  نوم دةع ضار العيماء في سوريا و يى رأسوم الشي  مةمد الةامد رةم  ا  ( أمين الةافظ)

  وأنرذر مبكررا مرن مشرروع رراهفي ..كان الشي  مروان قرد دنبر  إلرى أن مواجور  كبررى مر  النظرام البعثري ال برد يدير
دوجرر  بنفسرر  ودالميررذه لإل ررداد مررن ,ولمررا لررم يسرردر  إقنرراع اإلخرروان المسرريمين باإل ررداد ليمواجورر  . منصرريري قرراد

ودمكرن مرن إ رداد النخبر  .خالل العمل المسيأ م  منظمر  الدةريرر الفيسرريني  مرن خرالل الفصريل اإلسرالمي فيورا
 . الجوادي  األولى لدنظيم  الجوادي 

   أبريض د ري  براندالب  النصيري  العيوي  في الجيش وةرحب البعر  جمو مقام ةافظ األسد وال( 5410)سن
ليمواجورر  لددررولى السررير  البارنيرر  وهكررذا قفررحع الراهفرر  النصرريري  مررن غررال  الشرريع  ( ..  يصررةيةدالةركرر  ال)بررر 

 ..دماما كما كان قد ةذر من  الشي  مروان رةم  ا ,جوارا نوارا ودةكم المسيمين في سوريا 

  اإلخرروانوسررعى مرر  قيرراد  شرررري دنظرريم , ان ةديررد رةمرر  ا  ليدةرررك ليمواجورر  مررن جديرردو رراد الشرري  مرررو 
 يرى مشرروع مواجور   من أجل السعي فري دوةيردهم, المسيمين في سوريا الذين كانوا قد اندسموا خالل ديك المد  

وناهبررر  , رةمرر  ا  (  الشررري   بررد الفدررراح أبررو غرررد)الدررراب  ليدنظرريم الررردولي برهاسرر  , ولكررن كرررال الجنرراةين . النظررام
 يررى -رغررم إخدالفومررا الكبيررر  -ادفدررا , (  صررام العرررار)وكررذلك لجنرراح اآلخررر بح امرر  , (  رردنان سررعيد الرردين)

 .الد وي السيمي   امنوجومفي  االسدمراررفض مشروع اإل داد ليمواجو  ويثرا 

   شركل دنظيمر  , المسريمين بالمواجور  بعردم إمكانير  إقنراع اإلخروان , ولما اقدن  الشي  مروان ةديد رةمر  ا
مسرردر ( ةمررا )وكررون لرر  ثررال  نويرراع رهيسرري  فرري مديندرر   ( . الرييعرر  المداديرر  لةررحب ا )الخررام الررذي أسررماه 

ةير  إنددرل إليورا ( . دمشرق)وفري العاصرم  . ثاني أهم مردن سروريا ( ةيب)وفي . وميدان ةركد  الرهيسي , رأس 
 ..م  النصيري   مخدفيا من أجل اإل داد ليمواجو 

 وةراولوا كربأ . ره الثورير  الجوادير اررد اإلخوان المسيمون مروان من دنظيموم م  مجمو   ممن درأثروا بأفكر
تن أخرجناي اتخاوان : )ولكن  داب  دجنيد أنصرار لر  معظمورم مرن شرباب اإلخروان وقرال قولدر  الشروير  . جماة  

 ..وهذا ما ةصل فعال, ( ..للجهادوالجرنهم , الدخلن لليهم من الشباك , من الباب 

 ومكرر  فرري .مسرريأ مرر  المخررابراع فرري مخبهرر  فرري دمشررق  اشرردباكبعررد ( 5410)الشرري  مررروان ةديررد سررن   ا ددررل
ثم أ دم بةدن  سام  في السجن كما روي ينرذاك .ةي  فدد نصف وحن  دةع الدعذيب ( 5411)السجن إلى سن  

 .أن يعينوا ل  جناح   وغيب قبره ولم يسمأ ألهي , ودفن رةم  ا  . 

   السرردار الررح يم رةمرر  ا   ودسرريم اإلمررار  مررن بعررده الشررويد  بررد. يلررع قيرراد  دنظرريم الرييعرر  المداديرر  إلررى دالمذدرر .
ونفرذوا ذلرك . مرن كبرار النصريري   النو ير  لررؤوس الدولر  االغديراالعوادخذع الرييع  خرر  سرري  ليمواجور   برر 

ر  الدول  أن ددعرف  يى هويدوم إال في يخر ديك المد  بالدعاون م  دم دسول, ( 5414-5411)خالل األ وام 
 .المخابراع األردني  

  وأ ينررع  ررن نفسرروا ( 5144)فرري شررور شررعبان ( 5414)أ ينررع الرييعرر  الجورراد  يررى النظررام فرري سرروريا صرريف
مسردوى الدررر السروري وابددأع ةررب  صراباع مردن  يرى , ( الرييع  المدادي  لإلخوان المسيمين)باسموا الجديد 

 .بكامي 
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  ورالررب . ابدررداء بررراء درر  مررن ديررك المواجورر  ( الجنرراح الرهيسرري المررردبر بررالدنظيم الرردولي)أ يررن اإلخرروان المسرريمون
ونشررر أرقررام . فرري ةررين دبنررى  صررام العرررار المواجورر  ونسرربوا إليرر . بيجرران دةديررق دثبررع  رردم  القرردوم باألةرردا 

 !!من ألمانيا.. ليجواد ربعا . .ةساباد  البنكي  لجم  الدبر اع 

  وقررر مواجور  ودصرفي  كافر  ,  ليمجاهردين مرن الرييعر   اضررب نظام ةافظ أسد دةع وق  الضررباع العسركري
بررل وكافرر  الشرررية  . ومررن ثررم رررور المواجورر  لدشرمل كافرر  ريررف الصررةو  اإلسررالمي  , فصراهل اإلخرروان المسرريمين

كل ةرب بين أهرل السرن  وهرم جمورور المسريمين فري سروريا وبرين األقيير  وادخذع المواجو  ش.. المددين  في البيد 
 .لييبسوا أمرهم  يى الناس, كما سماهم الفرنسيون أيام اإلةدالل( العيوي )الدي دد ى بالراهف  ( النصيري )

   والرمرر  فرري قرررف الثمررر  ةميرر  ةررافظ أسررد  يرريوم مررن جورر  , نديجرر  اندصرراراع المجاهرردين مررن جورر  نديجرر
ودبنوا . بعد  د  أشور من اندال وا ( 5414)أ ين اإلخوان المسيمون دخولوم الةرب ضد النظام أواخر .أخرى 

ولعبرع سياسردوم ديرك الردور .  ييوا من الرييع   واالسدةواذ يى قياددوا  االسديالءالمواجو  وراةوا يعميون  يى 
ن لم يكن الوةيد  - يالرهيس  ...م في سوريا في إجواض الجواد المسيأ ضد النظا -واى

 ونديجرر  الضرررباع األمنيرر  ليةكومرر  الدرري نجةررع باسرردعاد  حمررام . جرر  سياسرر  اإلخرروانينديجرر  أسررباب داخييرر  وند
واضررر مرن دبدرى منورا ليخرروج إلرى ... وصرفي معظرم كوادرهرا قردال وسرجنا. ددودررع الرييعر  المدادير .. المبادر  

لمناوهدين لينظام السوري ينذاك األبواب ليمعارضين السوريين ا, ةي  فدةع ةكومدا العراق واألردن . دول الجوار
 .من كل مكوناع الريف السياسي 

  يرى قيراد  الثرور  الجوادير  فري سروريا وجرر مرن  االسردةواذإسدراع اإلخوان المسيمون بدياد   ردنان سرعيد الردين 
ما اع العيماء فري سروريا  يرى باإلضاف  إلى شرية  كبير  من ج, دبدى من الرييع  وكذلك دنظيم  صام العرار

 ( ..5490)دةع قياددوم منذ االنضواء

   إلرررى أن درررم , قررراد اإلخررروان المسررريمون مسرررير  الفشرررل السياسررري والعسررركري الشرررامل ليثرررور  الجواديررر  فررري سررروريا
ودكبرررد , ةيررر  قضررري  يرررى األجورررح  العسررركري  لكافررر  الفرقررراء .. الداميررر ( 5494)إجواضررروا فررري مواجوررراع ةمرررا  

ةكومر   ربيرر  فرري الدرررن  اردكبدورراقديرل فرري أشررور  مييرراع إبراد  جما يرر  ( 10.000)خسرراهر دجرراوحع  المسريمون
 ..العشرين 

  الدجربررر  الجواديررر  السررروري  الدررري دمثرررل أهررم وأرررروال دجربررر  مواجوررر  ليديرررار الجورررادي المسررريأ ضرررد  اندورررعوهكررذا
 .ةكوماع الرد  في العالم العربي واإلسالمي

 ( .. 5491-5411)خررالل فدررر  , ديررر كادررب هررذا الكدرراب أن يررؤرخ لديررك المرةيرر  الوامرر  وقررد يسررر ا  ليعبررد الف
-5491)وقرد كدبدر  خرالل ( الثور  اإلسالمي  الجوادي  فري سروريا يالم يمرال )وذلك في الكداب الذي كان بعنوان 

 .ويةدوي دسجيال وافيا لديك  الدجرب (. 5440)ونشر في بيشاور أواخر, (5491

  ثم وبعد  ,  5490 لي مواكب  ديك المرةي  ةي  كنع قد الدةدع بدنظيم الرييع  المدادي  مري  سن  وقد يسر ا
الدةدع بدنظيم اإلخوان المسيمين في سوريا والرذي اسرددر فري األردن و ميرع ,خروجي من سوريا يخر ذلك العام 

دا مرن أ ضراء الديراد  العسركري  واةر,  5494وكنع خالل أةردا  اندفاضر  ةمرا  , في الجواح العسكري ليدنظيم 
ومرن  –الرذين كنرع واةردا مرنوم  –من كروادر الجوراح العسركري , لدنظيم اإلخوان المسيمين الذي دشكل في باداد 
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ممرررا مكننررري مرررن اإلررررالع  يرررى خفايرررا سرررير ديرررك األةررردا  وأسرررباب . الديررراد  السياسررري  العييرررا لإلخررروان السررروريين 
 .   وخالص  دروس  في كدابي ينف الذكر وهو ما سجيع داريخ, هحيمدنا فيوا 

 

 (:1856-1853)ة الدولية اتسالمية في الج ائر حرك -4

وقررد كرران رةمرر  ا  مررن (. مصرررفى بررويعيي)وهرري ةركرر  جورراد مسررية  أسسرروا وقادهررا فرري الجحاهررر الشررويد 
( 5411)ددالل  ررام فيمررا أفضررع إلررى اإلسرر, ( 5412)المجاهرردين الررذين شرراركوا فرري ثررور  الدةريررر الجحاهريرر  سررن  

ألكثرر اسردمر قد غيبوا  ييوا وةصدوا ثمر  جواد شعب الجحاهر الرذي  واالشدراكيينوجد أن العيمانيين والشيو يين 
 .الثور  والجواد من أجل دةكيم شريع  ا  في الجحاهر السدهناففأسس ديك الةرك  . من قرن من الحمن 

وقرد سررمعع لرر  بيانرا مسررجال موجوررا (. 5411)سررن  ( جديردالشرراذلي بررن )وقرد قررام بةركدر  فرري  وررد الررهيس  
كمرررا سرررمعع لررر  بعرررض . ويدو ررده بالجوررراد إن لرررم يةكرررم الشرررريع  فرري الجحاهرررر . لرررهيس الدولررر  يرررأمره فيورررا وينوررراه 

إذ وقر  فري كمرين .. ولرم دررل بةركدر  المرد . األشرر  يدةد  فيورا  رن مبادهر  الجوادير  و ينرذر  يمراء السريران
واسدشررود بعررض ( 5411)لجحاهريرر  أثنرراء مو ررد لرر  مرر  بعررض دجررار السررالح وقدررل رةمرر  ا  سررن  ا لالسرردخباراع

 ..أ وان  وقبض  يى يخرين و ةوكموا وسجنوا
االندررالب العسرركري  يررى  وقررد ةرراول بعررض دالمذدرر  إةيرراء الةركرر  إثررر انرررالق الجورراد ضررد الةكومرر  بعررد 

ةاولرر  الوةرد  الجامعر  ليجما ر  اإلسرالمي  المسرية  سررن  ودخيروا ررفرا فري م(.. 5445)المسرار الرديمدراري سرن  
 . واسديالء الدكفيريين  ييوا كما سدأدي اإلشار  لذلك إن شاء ا  اانشرار هقبل (. 5441)
 
 (:2111-1855)الجمالة اتسالمية مصر تجربة  -5

اثوررا األدبرري و أوجررح خالصرر  دجربدوررا بةسررب مررا ةصرريد  مررن المعيومرراع  نوررا مررن خررالل اإلرررالع  يررى در 
 .واةدكاكي بالعديد من روادها ومؤسسيوا  بر مراةل الجواد في أفاانسدان وخالل إقامدي في أوربا

إثرررر سياسررر  ( ..5411)فدرررد دأسسرررع الجما ررر  ونشررررع فررري  ررردد مرررن الجامعررراع المصرررري  بررردءا مرررن  رررام 
رالق المجال ليجما اع اإلسالمي   باالنفداح( الساداع) الدياراع السياسي  اليسراري  الدري باي  الةد من نشار , واى

وقررد نشررأع الجما رر  اإلسررالمي   يررى مررنو  فرررج بررين الفكررر اإلخررواني والمنريدرراع .. شررودع نمرروا فرري ديررك الفدررر  
وقد نةع الجما   منةا شعبيا مرن خرالل دبنري . وجعيع من دربيق الشريع  في مصر هدف مشرو وا. السيفي  

. ودربيرررق بعرررض الةسرررب  فررري بعرررض المجرررالع, عروف والنوررري  رررن المنكررررقياددورررا ليرررد و  العينيررر  واألمرررر برررالم
ليرر  يندمرري معظررم قيادادوررا , وكرران منشررؤها أصررال فرري الصررعيد. واندشرررع خاليررا هررا  بررر المسرراجد فرري مصررر .. واى

  مرر  برد)وقد ادخذع قيادادوا من الشري  الردكدور .. ولكنوا امددع إلى جامعاع الوج  البةري في شمال مصر 
ةير  , (الناصرر  برد)مرن مواقرف العحيمر  منرذ هرالك  -فررج ا  كربر   -لمرا  ررف  نر , أميرا  امرا لورا( الرةمن

 .ن المواقف األخرى في  ود الساداعثم  دد م, أفدى بعدم جواح الصال   يي   ن  هالك 
   ثررررر حيررررار  السرررراداع الخيانيرررر  إلسررررراهيل واى النرررر   مرررر  وبرنررررام  الصرررريأ والدربرررر( ديرررركامررررب ديف) الدفاقيرررراعواى

, (السرالم فررج الشرويد  برد)وصردرع  رن أةرد أقرابورا وهرو, نةع الجما   اإلسالمي  منةرا فكريرا جواديرا..اليوود
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 اةدواهر وكانرع أهميدر  نابعر  مرن ( الفريضر  الااهبر )وهرو رسرال  , أةد أهم األبةا  الجوادي  في العصر الةردي 
والةكررم . لرربالد العربرري واإلسررالمي  ومنوررا مصررر  يررى أهررم فدرراوى الجورراد المعاصررر ضررد الةكومرراع الداهمرر  فرري ا

  فري قدرال الددرار ير ييوا برالرد  واإلفدراء بجوادهرا وقدرال جنودهرا ورجرال أمنورا وقيراس أةوالورا  يرى فدراوى ابرن ديم
مدرسر   انررالق وكانع هذه الرسال  من أهم بواكير.. ومن كان من أ وانوم من المسيمين المكرهين أو الجاهيين 

 .المعاصر  لجوادي السيفي  ا
 ( أنرور السراداع)الرهيس الخاهن  وأ دمعلبثع الجما   اإلسالمي  أن وفدع في دنفيذ العميي  البرولي   ثم ما

 نردما خررج السراداع  يرى قومر  ,( 5495)العسركري السرنوي سرن   االسردعراضأثناء , في ةاد  المنص  الشوير
د قرراد العمييرر  شررويد الجما رر  اإلسررالمي  وشررويد مصررر والديررار وقرر..فرري حيندرر  فخسررف ا  برر  وبمنصررد  وأرداه قدرريال

ام  اندالبررري ضرررد نررروكررران ذلرررك ضرررمن بر (.  الشرررويد البررررل خالرررد اإلسرررالمبولي رةمررر  ا  )  .الجورررادي المعاصرررر
 .الساداع اغديال إال فدر من  أن ينجأ  لم يددر, الةكوم  في مصر

  ثررر دررولي ةسررن مبررارك حمررام السررير  خيفررا لسرريف  ال دخيررع الجما رر  اإلسررالمي  فرري .. والررك أنررور السرراداع واى
.. ةررررب اسررردنحاف مررر  الةكومررر  المصرررري  الدررري وضرررعع مخرررررا لدصرررفيدوا با ددرررال كوادرهرررا واغديرررال رؤوسررروا 

ودابعع سياسدوا هذه والسيما في  ود ( .  الء مةيي الدين)د ادوا وهو الشويد  أةد أبرح باغديالوافددةع ذلك 
 اسرردنحافوهكررذا قررررع قيرراد  الجما رر  اإلسررالمي  دخررول ةرررب (. حكرري برردر)رم سرريء السررمع  وحيررر الداخييرر  المجرر

 .في صفوفوا  اال ددالم  الةكوم  الدي بدأع ةمالع  واغديالودصفياع 

  وفرصر  سرراة  , وجردع قيراد  الجما ر  اإلسررالمي  فري مصرر فري الجورراد األفاراني ضرد الرروس سرراة  ممدراح
وفري  المعسركراع , فكان لورا ةضرورا برارحا فري مدينر  بيشراور فري باكسردان.. الدنظيم و  واالمددادلددريب كوادرها 

(  الرةمن  بد  مر)وكان من أبرح الةاضرين من قيادادوا في أفاانسدان الشي  . والجبواع العربي  في أفاانسدان
 أخرررو –( سرررالمبولياإلمةمرررد )واألخ  , فررررج ا   رررنوم جميعرررا ( فرررؤاد قاسرررم)واألخ ريعرررع ( رفرررا ي رررر )والشررري  

وقد قردمع الجما ر  اإلسرالمي  بمصرر كوكبر  . وغيرهم.. واألخ مصرفى ةمح   -الشويد خالد قادل فر ون مصر
 .من خير  أبناهوا وكوادرها شوداء في معرك  اإلسالم من خالل الجواد العربي في أفاانسدان 

 أمريكا بعيد سردور النظرام الشريو ي فري  إثر العواصف األمني  الدي هبع  يى أفاانسدان وباكسدان بإيعاح من
شراركع المخرابراع المصرري  بشركل كبيرر فري الةميرر  األمنير   يرى األفاران العررب بالدعراون مر  المخررابراع . كابرل

وخرج معظم قيراداع وقوا رد الجما ر  اإلسرالمي  المصرري  إلرى السرودان بنراء  يرى د رو  ودسرويالع  .  الباكسداني 
 السررديعاب   مررر البشررير وجما رر  الرردكدور ةسررن الدرابرري الدرري فدةررع المجررال وسررعع سررهامررن ةكومرر  اإلندرراذ بر 

جما   الجواد . وكان  يى رأسوم الشي  أسام  بن الدن  والجما دين المصريين المسيةدين . العرب في السودان
وفعرال ..  ةير  و رددوم بفردأ المجرال لورم ليعمرل مرن خرالل ةردودها الشرمالي  مر  مصرر. والجما   اإلسرالمي  , 

ثم ةصل لوا ما ةصل لجما   الجواد واآلخرين وريرب مرنوم الرةيرل , بدأع الجما   العمل الميداني من هناك 
داييرررر سياسررردوم والركررروع ليسياسررر  ( األحوال األشررراوس) دةرررع دوديرررد السرررالح مرررن قبرررل األمرررن السررروداني لمرررا قررررر

المي  فررررري  ررررردد مرررررن البيررررردان ودوجررررر  أكثررررررهم ودفررررررق قيررررراداع الجما ررررر  اإلسررررر.. األمريكيررررر  ودابعدورررررا المصرررررري  
ويمرم بعضروم شررر , دوج  البارحون منوم إلى إيران , ودةع المرارداع وةمالع إلااء المالذاع اآلمن  ..لييمن
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( رفا ي ر )الشي   إيرانمن دوج  إلى  فكان من أبرح.. دةع سداهر اليجوء السياسي في أوربا   منالمالذاع اآل
فري ةرين كران مرن أبررح مرن دوجر  إلرى .. والشي  مةمد شوقي اإلسرالمبولي  ويخررين ,  والشي  مصرفى ةمح .. 

وأسرام  رشردي  ضرو مجيرس شرورى الجما ر  . الذي اسرددر فري الردانمرك -ريعع فؤاد قاسم -أبو رالل , أوربا 
 (.. 5441)وذلك أواخر .. 

  ررن  بةكررم  اإليرانيرر الةكومرر  وكانررع الجما رر  اإلسررالمي  بمصررر  يررى  القرر  ريبرر  مرر  الديررار الخمينرري فرري 
 يررى دجربدوررا  فأثنررع. كافرر  ريررف الديررار الجوررادي مررن الةكومرر  اإليرانيرر  موقفوررا الخررام المخديررف  ررن موقررف 

رراهوررا فرري بعررض أدبيادوررا ( اإلسررالمي )الثوريرر   الرررةمن  ها ومررنوم الرردكدور  مررر  برردو لو كمررا دأب بعررض مسررؤ , واى
فوفر لوم هرذا جسررا لمرالذ ي .. لدي دنظموا ةكوم  إيران هنا وهناك يى ةضور بعض المؤدمراع ا,فرج ا   ن  

 .من هناك في فدر  العواصف العادي  ديك 

  وكثيررر مررن قوا ررده , ورغررم أن معظررم إن لررم يكررن كافرر  البررارحين مررن قيرراداع ورمرروح الديررار الجوررادي وكرروادره
( الشرور الثراني لألفاران العررب) اسرمبمرا اصرريةع  يير    برر.بردأع هجرر  شرب  جما ر  إلرى أفاانسردان  البشري 

إال أن الديرراداع البررارح  ليجما رر  اإلسررالمي  الدرري اسرردورنع إيررران يثرررع البدرراء , ( 4005-5441)خررالل الفدررر  
والدميررح بموقررف واضرأ يخديررف  ررن اإلدجراه العررام ليديررار الجورادي مررن أفاانسرردان و كران مررن أبرررح مالمررأ .هنراك 

 :ذلك الموقف 

في د موم ضد دةالف الشمال المكرون مرن قردماء ح مراء الجوراد  االنخرارو دم .. صراة  ن  دم دأييد رالبا .5
 .نةو أفاانسدان  االسددراجبل والةذر من  . األفااني

 رن  اإلندرنرعنأع الجما   اإلسالمي  بنفسوا بكل وضروح  برر وسراهل إ المورا والسريما موقعورا الناشرر  يرى  .4
األمريكرران  يررى  كررس مررا فعيدرر  جما رر  الجورراد بديرراد  الرردكدور أيمررن  دوجورراع بررن الدن فرري ةربرر  المشررر   مرر 

 .االد اءنفع الجما   ذلك في بيان صرح مفند  ذلك , ولما نوهع الدا د  بدعاون الجما   معوا . الظواهري 
مبرادر  لوقرف العنرف فري مصرر )وأ ينرع , دبنع الجما   مبدأ وقف الد و  ليمواجور  المسرية  مر  الةكومراع  .1

 ادجرراهوهرذا الموضرروع يسرردأهل الوقروف معرر  ألنر  نةررى بالجما ر  فرري ( ..المصرري  مررن رررف واةررد لةكومرر اضرد 
 .ودرك  يي  يثارا ددعدى خصوصياع الجما   , يخر خرج بوا  ن مسار الديار الجوادي كي 
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 :الجمالة اتسالمية بمصر و مبادرتها لو ا العنا من  را واحد مب الحكومة المصرية

 ما   اإلسالمي  بمصر  ن  موم الديار الجوادي بفوارق فكرير  هامر  انعكسرع فيمرا بعرد  يرى مسرارها دميحع الج
 :وكان من أهم ديك الفوارق .

  مررن ةيرر  مسرراهل الةاكميرر ( الديررار الجوررادي)وفكررر ( الصررةو   امرر )دبنيوررا فكرررا يمكررن ا دبرراره وسرررا بررين فكررر  .
ومنوررا مصررر , بيرردان المسرريمين الدرري دةكررم بايررر مررا أنررحل ا   فدررد أ ينرروا  ررن قنررا دوم برررد  الةرراكم األ يررى فرري

وبالدرالي لرم يسردبيةوا الددرال ضرد أ وانر  شرر ا إال . واقدصروا في ةكم الرد   يى شخص  ولم يجاوحه إلى نظام  
 ..دفا ا  ن النفس

   الرررةمن   مررر  برردوادخررذوا مررن شررخم الرردكدور , دبنررى الجما رر  مبرردأ الشررورى الميحمرر  ورريدرر  الديرراد  الجما يرر
 .أميرا ا دباريا ورمحا ليجما   

   ممررا فرردأ بابررا ليجرردل الرويررل العررريض بيررنوم وبررين ( اإلمررار  الشررر ي )كمررا دجرراوحوا إشرركالي  شررر ي  فرري شرررور
وهرري دبنرريوم . جما رر  الجورراد فرري مصررر وشررراهأ أخرررى مررن الديررار الجوررادي منررذ مريرر  الدسررعيناع فرري أفاانسرردان

فررج  -الررةمن فري أمريكرا كمرا كران ةرال الشري  المجاهرد الفاضرل الردكدور  مرر  برد, (سيرصة  والي  األ)لمبدأ 
كمررا ا دبرروا قررادادوم الدراريخيين األسرررى فري سررجون مصررر قيراداع فا يرر  دشرارك فرري الدررار الررذي دبنررى  -ا   نر 

نمررا الدرراري  برردد . مبرردأ الشررورى الميحمرر   لررذكر دور هررذه , دسررجيل و لسررع هنررا بصرردد المناقشرر  الشررر ي  ليمبرردأ واى
 ..الفكري  والمنوجي  في مسار الجما   فيما بعد منذ أواسر الدسعيناع  المردكحاع

لمنو  الجما   اإلسرالمي  ( من الناةي  النظري )باسدثناء هذه اإلشكالين أكاد ال أجد فوارق منوجي  رهيسي  أخرى 
لمرررنو  )ي الجورررادي ورفضررروم برررل دكفيررررهم مرررن ةيررر  فكررررهم السررريف. بمصرررر  رررن بررراقي مررردارس الديرررار الجورررادي 

إلررى يخررر .. مرر   ررذر مررن مارسرروا مررن اإلسررالميين  بالدأويررل أو سرروى ذلررك . فرري العمررل اإلسررالمي ( الديمدراريرر 
 ..مكوناع الفكر الوادي المعاصر 

ي  ولكرن هرذه اإلشرركالياع المنوجير  أوقعررع الجما ر  الدرري كانرع قرد دخيررع الصرراع فعييررا مر  الةكومرر  المصرري  فرر
لمررا وجررد أ ضرراء جواحهررا العسرركري أنفسرروم أمررام المدريبرراع الفدويرر  لمعركرر  اسرردنحاف هجوميرر  , إشرركالياع  مييرر 

ومرن جور  مومر  أخررى , هذا من جور  .. دفا ي  في ساة  الصدام م  النظام المصري  ورجال أمن  واسدخباراد 
 :سي  هي يوجدوا قيادادوم  ددكون  مييا من ثال  أجنة  ره. 

 (.بالدياداع الداريخي  )اداع األسير   في مصر والدي اصريةوا  يى دسميدوا الدي .5
 . اآلمن  و المالذاعالدياداع السياسي  المرارد  في الخارج في المواجر  .4
قياداع الجواح العسكري ليجما   سواء داخل أو خارج مصر والدي دخوض مواجور   سركري  دامير  مر  نظرام  .1

ع هرررذه الدناقضررراع المنوجيررر  ذاع األبعررراد العمييررر  بسرررر   مسرررار الجما ررر  فررري وسرررر ان مرررا أثرررر , برررارك مةسرررني 
لررى مررا بعررد أةرردا  سرربدمبر كمررا سررنرى فدررد حاد الرررين بيرر  أن الجنرراح العسرركري . النصررف الثرراني مررن الدسررعيناع واى

( أديرس أبابرا)قرد خررر لعميير  كرادع درودي برالرهيس ةسرن مبرارك فري  -مصررفى ةمرح   -بدياد  األخ أبو ةاحم 
ةي  فشيع العميي  وقبض  يى بعض أ ضاء المجمو ر  وسرجيوا ا درافرادوم قبرل .. اغدياال أثناء مؤدمر أفريدي  
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وشكيع هذه العميي  إةراجا هاهال ليةكوم  السوداني  الدي دبررع الخررر ود مرع العميير  . أن يعدموا رةموم ا  
 .كما حاد  الرين بي . ي  اإلسالم وكذلك أمام قياد  الجما  . سديا من أراضيوا يلوج

ةيرر  كرران قررد أدخررذ قرررارا خارهررا فرري , الرررةمن فرري الواليرراع المدةررد  األمريكيرر   الرردكدور  مررر  بررد ا ددررال
ثم لفدع ل  هناك دوم . اإل الم و الد م المادي ليجما    الدوج  لإلقام  في أمريكا بودف الد و  والنشار ودوفير

ولرم دفيرأ ! هدي سرن  اسرجن مرالرك وةكرم  يير  بيرو نى الدجار  العالمي في نيو باري  إثر الوجوم األول  يى برج مب
ومرر  اإل ررالن شررب  الرسررمي مررن قبررل قيرراداع الجما رر  اإلسررالمي   يررى أن .. كررل مةرراوالع الدخفيررف والرردفاع  نرر 

مبرردأ  ودبنررى( الرردانمرك)الررذي اسررددر الجهررا سياسرريا فرري ( أبررو رررالل ريعررع فررؤاد قاسررم )أميرررهم العميرري هررو الشرري  
المواجو  إلى جانب يخرين من جناح الصدور في الجما   من الدا مين ليجواح العسكري بديراد  مصررفي ةمرح  

وكرذلك بعرض الرذين ( مةمرد اإلسرالمبولي)والشري ( رفرا ي رر )من السياسيين من هذا الديار و يرى رأسروم الشري  
ولعبرررروا دورا مشرررررفا ليجما رررر  ( . 5441-5442)دوجوررروا لةمررررل رايرررر  العمررررل الميررررداني فرررري الجوررراد فرررري البوسررررن  

 .يعدبر من إنجاحاع الديار الجوادي المعاصر  اإلسالمي  بمصر

دخل هذا الجناح المدمسك بالمواجو  م  جناح مناقض ل  بدأ يد و ليموادن  ووضر  المواجور  مر  الةكومر  
وربرررا كررران مرررن أبررررحهم األخ وبعرررض قيرررادادوم فررري أ( الداريخيررر )و دمثرررل فررري قيررراداع السرررجون األسرررير  , المصرررري  

(. األقصرر)بشرر ي  ةادثر   اال دررافةي  ظور ذلك الدناقض ليعيرن  نردما رفرض هرذا الجنراح  ( .أسام  رشدي)
مجمو   من السياح األجانب وقديرع وجرةرع   ندما هاجمع إةدى خاليا الجما   اإلسالمي  الناشر  في مصر

أسررام  )وبعررض قيرراداع أوربررا وأبرررحهم ( اريخيرر  األسررير  الديرراداع الد)ةيرر  سررار ع .. مررنوم  شررراع األشررخام 
إلى الوجوم الصارخ  يرى العمرل ومرن ( أسام  رشدي )بل ذهب , إلى إدان  هذا العمل وفا يي  ودخرهد  ( رشدي

ودخل في مواجو  أدبير  ةدرى مر  الكبرار مرنوم مرن أسرادذد  ! يدف مع  من الدياداع السياسي  والعسكري  ليجما  
 ( .فرج ا   ن . رفا ي ر )لشي  من أمثال ا

بمبررادر  )وفيمررا أذكررر فاجررأع الديرراداع الداريخيرر  فرري السررجون المصررري  العررالم أجمرر  بمشرررو وا الررذي  رررف 
ع دنوررري ءاود ررع الةكومررر  المصرررري  إلررى أن دبادلورررا المبررادر  برررإجرا, فرري مصرررر( وقررف العنرررف مررن رررررف واةرررد

 ..المواجو  
فيورا فري ( الشور الثاني لألفاان العررب)أيام دواجدنا في أفاانسدان م  بداي   وافق ررح  ديك المبادر   أواهل
 . 5441 ود رالبان وربما كان ذلك أواخر 

وقرررد دابعرررع بنفسررري مراةرررل ودرررروراع هرررذه المبرررادر  مررر  أبررررح الديررراداع الةاضرررر  ليجما ررر  اإلسرررالمي  فررري 
ومررال بعضرروم لإلقامرر  فرري أفاانسرردان أواسررر سررن  ومرر  بعررض كبارهررا الررذين حارونررا مررن قررادمين إيررران . أفاانسرردان 

بمرا يمكننري مرن أن الةرض مررا ةرل ديرك المبرادر   , وكذلك م  أبرح الرمروح الجوادير  الةاضرر  هنراك ,  (4000)
 :في ندار رهيسي 
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 ررن رريررق , ررررح بعررض الديرراداع الجما رر  اإلسررالمي  المسررجونين فيمصررر منررذ أةرردا  اغديررال السرراداع .5
مرذكر  مبرادر  يعينرون فيورا وقرف العمرل المسريأ فري مصرر ومبرادر  مرن (  مندصر الحيراع األسداذ)وم الشويريمةام

وسارع إلى دأييدهم الجناح الميرال لورذا اإلدجراه مرن ..دا يين الةكوم  إلى الدجاوب االيجابي معوا . جانب واةد 
 (..أسام  رشدي)قياداع الجما   في أوربا و يى رأسوم األخ 

 
ع السياسي  والعسكري  ليجما   اإلسالمي  بمصر في الخرارج والسريما الشخصرياع الرهيسري  أربكع الديادا .4

بوام ةول موقف الدياد  الميداني  العسكري  المرارد  . الدي ددواجد في إيران وبعضوا في أفاانسدان وةصل لار واى
. فري سرجن  فري أمريكرا الررةمن  وكرذلك ةرول موقرف الردكدور  مرر  برد, داخل مصر والمباشر  ليعمل العسركري 

وةرد  الجما ر  و ردم  ا دبررواولكن قياداع الجما   في مخديف األررراف والسريما المعارضر  ليمبرادر  فري الخرارج 
ولكرن بردع مالمرأ الررفض ليمبرادر  لردى . األخرى بمرا فيورا المنوجير  والمبدهير  اال دباراعدمحق موقفوا فوق كاف  

إال أن ..واألخ مةمرد اإلسرالمبولي ومصررفى ةمرح  , لشي  رفا ي رر   دد من رموح الجما   كان من أبرحهم ا
ولكررن . الجميرر  أبرردوا وةررد  الصررف والدررحام رأي األغيبيرر  كدرررار موةررد بعررد إجررراء المشرراوراع  يررى كافرر  األصررعد  

البعض أ ين دجميد  ضويد  فري مجيرس شرورى الجما ر  لعردم قنا در  بورذا األمرر كمرا فعرل الشري  مةمرد شروقي 
 .مبولي اإلسال

 
فررراخدرف . كافرررأع الةكومررر  المصرررري  ديرررك المبرررادر  برررالرفض والدصرررميم  يرررى مدابعررر  المواجوررر  األمنيررر  .1

من كرواديا وهو في رريد  لحيار  قياداع الجما   العامي  فري ( ريعع فؤاد قاسم )رالل  الديادي البارد الشي  أبو
وأ ينررع أجوررح  .. ي شررددوم فرري مالبسرراع غامضرر غديررل بعررض المررراردين المخدفررين داخررل الدرراهر  فرراو . البوسررن  

األمررن واإل ررالم المصررري  ووحار  الداخييرر  مدابعرر  مرررارد  الجما رر  و رردم دجاوبوررا مرر  المبررادر  وبدرري  هررذا موقفوررا 
 .ةي  دجاوبع جحهيا معوا كما سيأدي( 4001)المعين إلى أواخر سن  

و لرم . داع الرداخل والخرارج  يرى دبنري المبرادر دبيور الدرار الجما ي ليجما   اإلسالمي   يى مسدوى قيا .2
إال , بةسرب مرا بردا ( مصرفى ةمرح )إماردوا إلى األخ أبو ةاحم  اندديعيحد  نع الةكوم  قياداع الجما   الدي 

ومرررن ذهرررب مرررذهبوا مرررن قيررراداع الخرررارج المؤيرررد  ( السرررجين ) وررررورع الديررراداع الداريخيررر !  يرررى المبرررادر   إصررررارا
إلى مسدوى منوجي خرير ةي  بدؤوا بإصدار بةو  شر ي   ودراساع  فكري  درأرر ودنظرر لمرا ليمبادر  موقفوا 

ون المبادئ الدي قامع  ييوا أسس المواجو  الجوادي  م  الةكومراع هوبدؤوا يندددون ويخر(! نبذ  العنف)أسموه 
ديرررك , اديررر  قيمررر  إلثبادوررراوالدررري كرررانوا قرررد ميرررؤوا سررراة  العمرررل اإلسرررالمي بأدبيررراع جو, الداهمررر   يرررى أسرررس الررررد  

الجما ررر   ودسررردور( الفريضررر  الااهبررر )األدبيررراع الدررري شرررايع ةيرررحا أساسررريا مرررن فكرررر الديرررار الجورررادي مثرررل رسرررال  
ومهرراع المدرراالع الدرري مررألع نشرررادوم (.. ةدميرر  المواجورر )و( اإل دصررام)و( ميثرراق العمررل اإلسررالمي)ومنواجوررا 

 .وغيرها ( المرابرون)الشوير  مثل 
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دردرجع فري الدراجعراع الفكرير  , ( المراجعراع الفكرير ) ن الجما   اإلسالمي   كدب دةرع شرعار  فصدرع 
العدرررردي فرررري أساسررررياع األصررررول السياسرررري  الشررررر ي  ليفكررررر الجوررررادي بررررل  االنويرررراروالمنوجيرررر  لدرررردخل فرررري ةيررررح 

إلرى أمرانوم , يرارهم فبدؤوا بالةردي   رن ةصران  دمراء وأمروال الكفرار فري د. واإلسالمي الذي قامع  يي  الصةو 
ثرم .. وفري معركر  الدنمير  اإلقدصرادي ( إسرراهيل)في ديارنا وصوال إلى الد و  ليدعاون م  الةكرام فري المعركر  مر  

إلرى أن وصرل .. بدأ الاحل والةدي   ن  العود  إلرى ميردان الرد و  السريمي  وربمرا المشرارك  السياسري  المشررو   
الوالررك الررذي دشرررف أبرررال الجما رر  اإلسررالمي  نيابرر   ررن األمرر  اإلسررالمي  السرراداع  با دبررارالةررد إلررى الدصررريأ 

وقرد اريعرع  يرى بعرض مرا كدرب فري . (!!شرويد الفدنر  ) برل أسرماه أةردهم  , شرويدا قدرل ظيمرا  وا دبراره باغديال 
الحيرراع ( مندصررر)وذكررر بعضرروا المةررامي , ديررك الكدررب مررن خررالل المددرفرراع الدرري روجررع لوررا وسرراهل اإل ررالم 

 .. ن رريق ديك المنابر اإل المي  الةكومي  ..نفس 

فاقرد  )وبصرف النظر  ن الدعييق  يى األسباب والمسربباع واأل رذار الدري يمكرن الدماسروا ليديراد  األسرير   
أو لديرك الديراد  المررارد  المةاصرر  فري داهرر  العجرح  مييرا بصررف النظرر (..الشر ي  واألهيي  أصال فري سرجونوا

ذلررك يمكررن الدررول بررأن الجما رر  اإلسررالمي  بمصررر قررد دةولررع نواهيررا  ررن هويدوررا الفكريرر  ومنوجوررا اآلن  ررن كررل 
 ..كجما   من جما اع الديار الجوادي 

وأذكر ان  كان بوسعنا في . من وجو  نظري ونظر كل الجواديين ( مبدأ المبادر )وسأدرك نداش هذا األمر 
ةي  رفض , ونسم  األ ذار والمبرراع من أصةابوا,األمر ديك الفدر  أن نيددي في ظالل رالبان ونددارس

 .إلخواننا وسابددوم وفضيوم واالةدرامبكامل الود  االةدفاظم  , الجمي  هذه المبادر  جمي  ودفصيال 
 

رفضع جما   الجوراد المصرري  كمرا أسريفع سرابدا وكافر  ريرف الديرار الجورادي المبرادر  صرراة  و برروا  .1
 براالنعحالوالدري دميرحع , وسراهل اإل رالم المةردود  إبران مرةير  اإلقامر   نرد رالبران   ن ذلك ضمن ما أدريأ مرن

 . ن العالم  مييا بسبب الةصار  يى رالبان وبسبب سياس  رالبان اإل المي  المدخيف  

 
ولكرن مرا كران , الناشه   رن المبرادر   االنوياراعأةرجع قياداع الجما   اإلسالمي  في الخارج من دداب   .1

! بوةرد  الصرف والدرحام رأي قيرادادوم الداريخير   الدحام  ن  دم موافدد  الشخصي  و ن    أةدهم إال أن يعبربوس
أميررر لوررا  مييررا ويدنرراثر  الررذي يدرررر باألغيبيرر  فرري جما رر  ال..الدرري دشرركل الثدررل األساسرري فرري مجيررس الشررورى 

اء نصف األةررار فري مرالذاع اليجروء  ناصرها في أنةاء األرض ويسيرر  يى قرارها األسرى في مصر والسجن
 .!السياسي في أوربا 

 
لورم  ورةل من دبدى ونجى من أفاانسدان من كروادر الجما ر  إلرى ةير  ديسرر! وةصيع أةدا  سبدمبر .1

وربما أن موقف الجما   المعين بعيدا  ن رالبان و ن بن الدن جعيوا من أقل المدضررين بالعواصف العادي  . 
 .األفاان العرب ومعظم الكدي  المدبدي  من الديار الجوادي كما أسيفنا الدي دمرع الدا د  و 
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 فاجأع الةكوم  المصري  العالم بدجاوبوا الجحهي م  المبادر  بعد  ( 4001)ثم وفي أواسر  .9
فأخرجرع  رن  رد  مهراع .وبردأع برإرالق دفعراع مرن معدديري الجما ر  اإلسرالمي  . مرن إرالقورا( سرنين 1)
وحاد مررن خرررج مررن السررجن . الداريخيرر  ثررم أفرجررع  ررن قيرراديين  يخرررين  قيادادورراأةررد ( حهرردي الشرري  كرررم)بيررنوم 

وسررمعع مررن بعررض .. مبررادردوم بمحيررد مررن الكدررب والدأصرريالع المنوجيرر  لررندض الاررحل السررابق مررن بعررد قررو  أنكاثررا
نى لري أن أراه ولكنري لرم يدسر ,( نورر الرذكرياع)بعنروان , وساهل اإل الم  رن كدراب يديمرون فير  دجراربوم السرابد  

فدد انضمع هذه الفه  إلى برنام  رامسفييد في , ح.اريعع في الصةاف   يى بعض المصاهب الدي يديبسون بوا 
لم يرنس إخودنرا الدراهبون مرن و ! اإلرهاب وصاروا جحءا من ةمي  أمريكا والمرددين لمكافة  , ةرب األفكار  مييا 

و صرارع مبرادر  الجما ر  اإلسرالمي  ..ألةردا  سربدمبر وصرانعيوا  درادادومانديسرجيوا  باد  ا  بجواد أ داه  أن 
مةرل ثنرراء مررن برررام  مكافةرر  اإلرهرراب الفكريرر  الدرري دعر  بوررا وسرراهل اإل ررالم العربيرر  هررذه األيررام ومةررل اسدشررواد 

عرل واقر  ومضرب مثل لعيماء السعودي  وسواها في مكافةر  المظراهر الجوادير  المدنامير  فري السرعودي  وسرواها بف
 ..  األمريكي  األخير    بيييالةمالع الص

ويجررررري الةرررردي  مررررن وقررررع آلخررررر  ررررن دمويررررد قيادادوررررا لررررررح فكررررر  اسرررردهناف مسررررار الررررد و  العينيرررر  سررررواء 
 .. اب سياس  قد دةصل  يى دراخيم ةكومي  في المسددبل أةح أو ك اجدما ي كمؤسساع 

 
رانررري  يرررى هرررامش أةرررد المرررؤدمراع الدوليررر  فررري الررررهيس المصرررري برررالرهيس اإلي الددرررى 4002مريررر   رررام  .4
وصرررح الرهيسرران بعحمومررا  يررى دربيرر  العالقرراع ..وا دبررر المراقبررون ذلررك مفدرراح مرةيرر  جديررد  بررين البيرردين..أوربررا

ثرم مرا كران مرن اسرددبال إيرران لديراداع ..الدي ددهورع منذ أيام الثور  الخميني  ةي  كان الشراه قرد لجرأ إلرى مصرر
رالقوا الجما   اإلسالم وبعرد . الشويد خالد اإلسالمبولي  يرى أةرد أكبرر الشروارع الرهيسري  فري رورران  السمي  واى

 رررود  خررررادمي إلررررى بيرررده اسرررردجابع الةكومرررر  اإليرانيررر  لريررررب مصررررر المدكررررر بإلارررراء دسررررمي  ذلرررك الشررررارع باسررررم 
ن المصريين من األفاان العرب إيران دسييم المعدديين لديوا م ا دحامثم دناقيع وساهل اإل الم خبر ..اإلسالمبولي

ومررن ثررم ذكررر أن بعررض المعارضررين المصررريين المديمررين فرري إيررران قررد ..وأ ضرراء الدا ررد  إلررى الةكومرر  المصررري 
وال أدري صة  الخبر وال إن كان هذا قد رال من دبدى من ..وأن يخرين قد فروا ألفاانسدان, فعييا سيموا لمصر 

 .ةدق من ذلك قياداع الجما   هناك ولم أسدر  الد
إلى داري  كداب هذه السرور , كان هذا خالص  دجرب  وأةوال ديك الدجرب  الاني   ليجما   اإلسالمي  

و لو .. ةدكاكي وصداقادي م  العديد من قيادادواا  مييا و من خالل إرال ي  ييوا.  4002سن   أواخر
 : أرادع أن أخدصر رأي في ديك الدجرب  ألوجحد  في  أرب  ندار

 ..األمل( 2)النصية ( 1)العذر( 4)اإلنصاف( 5) 
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 :نصااأما لال 

 قررد يلرررع إلررى الررحوال مررر  نوايرراع الدررررن ,  فررأقول أن الجما رر  اإلسرررالمي  بمصررر الدررري  رفدوررا  ررن قررررب
الدرري .  (4005-5410)مثيوررا مثررل معظررم دجمعرراع ودنظيمرراع الديررار الجوررادي الدرري دندمرري لةدبرر  , العشرررين  

ثرم قضرع دردا ياع أةردا  .دمرع أو دفككع من الناةي  العميير   أو انةيعثم دالشع أو ,    ميع في ديك الفدر 
فالجما ر  اإلسرالمي  بمصرر الدري ولردع أواسرر السربعيناع قرد انةيرع  مييرا , كان قد دبدى منوا  سبدمبر  يى ما

مرر   براالنةالللدجمعراع برل لدرد سرربدع براقي ا.. بعررد سربدمبر  واندورع مر  انصررام الدررن العشرررين وبداير   رالم مرا
فأمرا مرن الناةير  الفكرير  فالنراردون اليروم . هذا من الناةير  العميير  .. إرالقوا ليمبادر  واإلمعان فيوا بذلك الشكل

نمرا معر, باسموا يعينون فكرا ال أقول أن  مخديرف فدرر  كس ومةرارب ليفكرر الرذي سررروه فري كدربوم الدري أثررع اواى
 . ار الجوادي كي بل وأثر الدي,دجربدوم في مصر 

ويعتذرون لن أمجادهم  ويعتبرونها خ أ  ,أنهم يدينون اليوم مسارهم , ولألمانة والتاريخ يجب القول صراحة 
 .. ويخ ون النفسهم بذلك مسارا ومنهجا جديدا, 

روا أو  أسا,فمعظام  ياداتاه  اد  تلاوا رحمهام اهلل, تشاظم  فاالتنظيم  اد تالشام و.. وأما من الناحية التنظيمياة 
 .لت وانتهت حوأما  والدهم البشرية فقد ان..نق عت أخبارهم فرج اهلل لنهم او 

بعررض الكرروادر و الديرراداع الداريخيرر  الدرري دخرررج مررن السررجون الصرراير  إلررى السررجن  الوةيررد المدبدرري هررو ءالشرري
 فكررا و -فيرقندمنرى لورم السرداد والدو  –ةير  يررةرون . بيكرو  سريكس  بةردود مصرر الدري رسرمدوا الكبيرر المسري  

هذا إن ةافظوا  يي  ومرا أظرنوم بفرا يين .. االسميربروا بالجما   اإلسالمي  الدي نعرفوا إال  ال, مشاري  جديد  
أن ينفصررل  ررن كررل  االسرردمرار يررى مررن يريررد ( كصررةو  إسررالمي )فررإن مررن شرررور الررراغوع بةسررب دجربدنررا .. 
هررذه هرري .. دركيررا ودررونس و الجحاهررر وسررواها  ةصررل فرري  دجربرر  كمررا. يررره ايويريبررون د اسررم ةدررى  ررن  ءشرري

 ..الندر  األولى من اإلنصاف 
 فدرد  رفرع الكثيرر مرن قيراداع وكروادر هرذا .. ةدرامري  الكبيرر لدجرربدوما أما الندر  الثاني  فوي ددديري و

مررررن  فوررررم, فررررإنوم مررررن أفضرررل الدنظيمرررراع الجواديررر  دينررررا وخيدررررا وسررريوكا واى رررردادا ودربيررر  , والةررررق يدرررال. الدنظررريم
معورم فري بعرض  اخدالفريرغرم  -وأما مرنوجوم قبرل المبرادر  فورو.. الدنظيماع الدي دعبع  يى  ناصرها بالدربي  

ولم أسجل ..  دأصيالالمناه  الدي ررةع في الديار الجوادي وأكثرها  أفضلمن  -السياسي  الشر ي  االخدياراع
ع ألصرررول مرررنوجوم نديجررر  بعرررض الةسررراباع  يررريوم فررري سرررابق دجرررربدوم مرررن مأخرررذ إال دنكررربوم فررري بعرررض الةررراال

كما ةصل مرن بعضروم إحاء مسرأل  الجوراد . ينذاككايرهم من الدنظيماع الدي ظنوها الةبي  والمصالأ   الدنظيمي
ةيرر   ,ومسررأل   رردم وقرروفوم إلرى جانررب رالبرران إال فرري المرةيرر  المدررأخر  جرردا, فري الجحاهررر ودأييرردهم ليديمدراريرر  

 ..الجمي 4005 اجل سبدمبر 
ندرراجوم اإل المرري ,   والعسرركري  فرري مصررريررالدنظيم و يرر وأمررا دجررربدوم الد و  نررع مررن افكررذلك ك, وكررذلك دررراثوم واى

وكررذلك دورهررم و . فرري داخررل مصررر أو فرري خارجوررا ءأروع وأرررول وأغنررى دجررارب الديررار الجوررادي المعاصررر  سرروا
 ..في دف  الصاهل  ن المسيمين وفي البوسن ,  و ي يمساهمادوم الديم  النو ي  في أفاانسدان ضد الش
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وأمررا  يررى الصررعيد الشخصرري فدررد ربردنرري بالعديررد مررن قيررادادوم وقوا رردهم  القرراع أخررو  وصررداق  ومسررار رريررق 
وفعال كما قال اإلمام ابن الديم  وهو . فكانوا مثاال لألخو  األصدقاء والجيران األوفياء.. وجير  مسكن جواد وهجر 

لاوال أن حاق الحاق أوجاب : )أقول, أبو إسما يل الوروي في كداب مدارج السالكين يرد بعض اآلراء  يى اإلمام 
 ( . من حق الخلق لكان في اتمساك فسحة و متسب

هرو مرن ربر  , وأسأل ا  أن يددبل منوم أةسن ما  ميوا ويدجراوح  مرا كران مرن كران مرن ددصرير وصرفف وحلرل 
 .إن  هو الافور الرةيم,  مل ابن يدم 

 
 :فيما أحدةوه من المبادر  دون موافقتهم لليها  وأما العذر

مررن , فررأقول بررأن الدضررةياع الدرري قرردمدوا هررذه الجما رر   بررر داريخوررا هرري دضررةياع جسررام بكررل المدرراييس 
ولدرد أسرر معظرم قيراداع . وا  ةسريبوم, ومرن الرذين ذاقروا الربالء فري سربيل ا ,  الشوداء و المعدديين والمراردين

مرنوم ولرم يرن  موراجرا  ,قيرادادوم البرارح  فري الصرف األول من %( 40)يحيد  يى  أ ددل ما دد ف. وقوا د الدنظيم
.. و أ ددررل مررن قوا رردهم وأنصررارهم   شررراع اآلالف ولررم يررن  ليخررارج إال رهررر قييررل أيضررا   .ليخررارج إال الدييررل 

, يرون لعدردين كراميين مرن الرحمنوقرد صربر المعدد. فدةول الدنظيم  مييا إلى دنظيم مأسور بمعظم قيادادر  وقوا رده
لعل جواحهم العسكري في الداخل أو من نجى إلى الخارج  . إلى نواي  الدرن العشرين ( 5495)منذ قدل الساداع 

ولكن الظروف العام  الدي أةارع بمواجواع الديار الجوادي مر  أنظمر  الررد   ومرن ..  ءيسدريعون دةديق شي
لررم .. وا أمريكررا وةيفاءهررا فرري النررادو فيمررا  رررف بالمواجورر  العالميرر  لإلرهرراب وراءهررا مررن الدرروى الدوليرر  و يررى رأسرر

 .. االندصارمن  ءبدةديق شي دكن لدسمأ لوم أو لايرهم باإلنداج النو ي أو
مثي  مثل  موم الشارع العربي واإلسالمي قد خذلوم كما خذل الديار الجوادي في , كما أن الشارع المصري 

الصرةو  اإلسرالمي  وديوورا فري دروب السياسر   ولعجرح, مردهرا ليفسراد العرام ,  وامرل كثيرر  نديجر , أكثر األمكن  
المرير  لعيمراء المسريمين فري هرذا الحمران نةرو دروب النفراق أو جةرور  لالنةرار و.. واى راض قاددوا  ن الجواد

 .!العجح
 فررري صرررف الدولررر  أو فيرررم يدجررراوب الشرررارع المصرررري كايرررره فررري هرررذا المواجوررر  برررل جرررر  مييرررا إمرررا ليوقرررف 

ليددرل المهراع ويأسرر  شرراع اآلالف ويررارد مرن ..ن فري السراة  يفي الالمباال  وقف المجاهدون وةيرد لالنخرار
والدشردع  ولدخرب البيوع ودرمل النساء ويشرد األرفال وددفكك األسر دةع راهي  الفدر والعروح والةاجر .. هاجر

. 
وا رردها مررن الدعررذيب البرردني والنفسرري فرري سررجون مصررر ذاع وأ ددررد أن مررا دعرررض لرر  قيرراداع الجما رر  وق 

باإلضرراف  ليرردور الخبيرر  الررذي لعبرر   يمرراء , الدرراري  األسررود العريررق فرري مواجورر  الصررةو  أمنيررا و فكريررا واى الميررا
كرران لرر  بررال  األثررر فرري قرررارهم الكررارثي الررذي د رري بررر .. السرريران فرري منرراظرادوم معوررم بإشررراف أجوررح  أمررن الدولرر 

 (..  وقف العنفمبادر )
 د  ال إ دبرار لدررارادوم وال آلراهورم وافاقردي اإلر .. من مجمو   سجناء أسررى  في الةديد  مبادر  و قرار فوو

 ..ال شر ا وال  دال  مفداويو
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إن دةددررع لرر  شرررور , فيمررا يضررل برر  أو يضررل برر  النرراس فصرراةب مثررل هررذه المبررادراع قررد يكررون معررذورا 
فالمبررردأ مرفررروض جميررر  .. سرررجناء مرررن أصرررةابوا جميررر  الولررريس ل, المبرررادر  وفةواهررراوندررردنا هرررو لمبررردأ , اإلكرررراه 

 يررى  خررالف غيررر المأسررورين مررنوم مررن الررذين دولرروا كبررر هررذا .. وا  أ يررمإجمرراال واألخررو  معررذورون . ودفصرريال 
نظور والرريد  أدناول  بنفس المفإني ةدثوه بعد خروجوم من السجن أوةدى ما . اإلنةراف من مالذادوم في أوربا 

 (مصرر) فورم مراحالوا سرجناء داخرل السرجن الكبيرر .   رفض اإلنةراف  و ذر المنةرف المكره منوم إكراها ةديديا
والدي يةير بوا وبايرها اليوم سجن أكبر في  الم ما بعد سبدمبر في كل أنةاء األرض . ةدودهاداخل سور في 

 .الرشد  يىعحيم  لونسأل ا  الثباع  يى الةق وا. بإشراف أمريكا
 : وأما االمل 

ففي أن يخرج ممن دبدرى مرن هرذه الجما ر  و أصرالب هرؤالء المجاهردين و مرن أدبرا وم مرن يكمرل المسرار  
ومرررن يكمرررل المسرررير  فررري أرض الكنانررر  أهرررم قرررالع , مسرررار الجوررراد والمداومررر  فيمرررا نسرررددبل مرررن أيرررام لةمرررل الرايررر 

 ..الصييبي  اليوودي  الحاةف   المواجو  في بالد المسيمين م  هذه الةمالع
 : وأما النصيحة
ولكرل مرن ينجررف ليسردر فري مثرل هرذه المنحلدراع والواويراع الدري ينصربوا الرارا  وأ روانوم , إلخودنا هؤالء 

 ..فأوجح الدول..وفدواؤهم   يى رريق الساهرين إلى ا  اليوم
 : يدول ا  دعالى

  اْلَقْتِل َْ ْْ َواْلفِْتَزُة أَْكَبُر ِم ْْ َيْرَتِدْد ِمْزُكْم َع ِْ اْسَتَطاُعوا َوَم ْْ ِديزُِكْم إِ وُكْم َع َْ ُيَقاتِلُوَزُكْم َحتَّى َيُردن َوّ َيَ الُو

ارِ  ْزَيا َواْْلِخَرِة َوأُولَئَِك أَْ َحاُب الزَّ َْ ُهْم فِيَها  ِديزِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافِر  َفأُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدن البدرر   )   َخالُِدو

451 . ) 

 :ويدول  ح وجل 
   َُماَت أَْو قُتِلَ اْزَقلَْبُتْم َعلَى أَْعَقابِك ْْ ُسلُ أََفإِ ْْ َقْبلِِه الرن َّّ َرُسول  َقْد َخلَْت ِم د  إِ ْْ َيْزَقلِنْب َعلَنى َوَما ُمَحمَّ ْم َوَمن

 ُ
ْيئا  َوَسَيْجِ ي وَّ ََ  َ

ْْ َيُضرَّ وَّ َْ َعقَِبْيِه َفلَ اِكِري ََّ ْْ *  ال ال  َوَمن ِ ِكَتابنا  ُمنَؤجَّ ِْ وَّ َّّ بِنإِْذ ْْ َتُمنوَت إِ َْ لِنَزْفٍس أَ َوَمنا َكنا
 َْ اِكِري ََّ ْْ ُيِرْد َثَواَب اْْلِخَرِة ُزْؤتِِه ِمْزَها َوَسَزْجِ ي ال ْزَيا ُزْؤتِِه ِمْزَها َوَم ْْ َزبِنيٍّ قَ * ُيِرْد َثَواَب الدن ْْ ِمن اَتنلَ َمَعنُه َوَكنأَيِّ

ُ ُيِحنبن  ِ َوَمنا َضنُعفُوا َوَمنا اْسنَتَكاُزوا َووَّ َْ َكثِير  َفَما َوَهُزوا لَِما أََ اَبُهْم فِني َسنبِيِل وَّ و ين َْ ِربِّ نابِِري َْ * ال َّ َوَمنا َكنا
َزا اْغفِْر لََزا ُذُزوَبَزا َوإِْسَراَفَزا فِي أَْمرِ  ْْ َقالُوا َربَّ َّّ أَ َْ َقْولَُهْم إِ ْت أَْقَداَمَزا َواْزُ ْرَزا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِري َفآَتاُهُم * َزا َوَثبِّ

 َْ ُ ُيِحبن اْلُمْحِسزِي َْ َثَواِب اْْلِخَرِة َووَّ ْزَيا َوُحْس ُ َثَواَب الدن وُكْم * وَّ َْ َكَفُروا َيُردن ْْ ُتِطيُعوا الَِّذي َْ آَمُزوا إِ َها الَِّذي َيا أَين

َْ  َعلَى َْ * أَْعَقابُِكْم َفَتْزَقلُِبوا َخاِسِري اِ ِري ُ َمْوُّكْم َوُهَو َخْيُر الزَّ  ( .522/510يل  مران )    َبِل وَّ

و يدرول صريى ا   يير  وسريم فيمرا روى البخراري  ...فينا لنا و نحل قد كان هذا الدرين .. سبةان ا  العظيم
 : 

ساول اهلل  صالم اهلل للياه وسالم  وهاو متوساد بارد  لاه فاي ظال لن خبااب بان االرت  اال شاكونا إلام ر )
, بلكم يحفر له في االر  فيجعل فياهالكعبة  لنا له أال تستنصر لنا أال تدلو اهلل لنا  ال ةم كان الرجل فيمن  

ويمشا  بأمشاا  الحدياد ماا , وماا يصاده ذلاك لان ديناه , فيجاء بالمنشار فيوضاب للام رأساه فيشاق بااةنتين 
وما يصده ذلك لن دينه واهلل ليتمن هذا االمر حتم يسير الراكب من صنعاء . ه من لظم أو لصب دون لحم

 ( . إلم حضرموت ال يخاا إال اهلل أو الذئب للم غنمه ولكنكم تستعجلون
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 .نسأل ا  العافي  ..دكيم  ن بعض مجاهدي هذا الحمنالةدي  يكأن و . رسول ا  قصد  
 ..  يكفي من العظ  والنصية  ما, قول نبي  صيى ا   يي  وسيم و , وأظن أن في كالم ا  

أن ..  ا ااة لهاام بالمتابعااة وأنهاام ال, إذ شااعروا أنهاام  ااد أحااي  بهاام ,لقااد كااان مقبااوال ماان إخواننااا هااةالء ف
 وأن ي لبااوا الهدنااة أو..ويعلنااوا التو ااا لاان مااواجهتهم للنظااام المصااري.. يستساالموا ويرفعااوا الرايااة البيضاااء

و أن يانق  , وكن ليس من حقهام وال مان حاق أحاد أن يانق  المانهج ذاتاه .. ح بشرو  تناسب حالهمالصل
نما غ ل المسلمين ! وال غ ل أبيه وأمه فهو ليس غ له .. الغ ل من بعد  و  أنكاةا وغ ل التيار الجهاادي , وا 

بهم وهم للام ذلاك فاي مصار الشهداء والصابرين الذين ال وا ر آالا وآالا تراس سلا من  و,  العريق بأكمله
 .وخارج مصر

ليجيااب , وكمااا روي لاان إمااام أهاال الساانة أحمااد باان حنباال لناادما سااعم إليااه بعاا  المشاافقين لليااه  
إن كاان هاذا لقلاك ياا أباا فاالن فقاد : فقاال , وياذكره بعيالاه المعتصم في المحنة تقية لكا الابالء لان نفساه 

: و ال لاه , لم ينتظرون للم باب سجنه ليكتبوا ماذا يفتي وأشار إلم جمهر  من الناس و الب الع, استرحت 
ال تقياة : وكان يقول.. ولم يجو  رحمه اهلل التقية لمن كان رأسا متبعا في الدين! أنجو بنفسي وأضل هةالء ؟أ

 .إال بالسيا 
أيادي إلم وسايلة فاي  –نسال اهلل العافية  -أن يتحول المستسلم  تحت أي اجتهاد أو ذريعة كانت   أما 

ال واغيت وأجه   إلالم االلداء في الداخل والخارج ليخذل الاذين ماا الوا ساائرين للام درب الجهااد والمقاوماة 
  .وال كرامة هنا الحد , فاللهم ال , بل ويسبهم وينقد منهجهم بت وير الكتاب والسنة .

أن يمسااكوا , لقافلااة نسااحبوا ماان ااإذ , فأ اال الم لااوب ماان إخواننااا هااةالء وماان ألجاا  إلاام مةاال حااالهم 
والنفسااهم فرصااة ةانيااة , وليسااألوا اهلل للةااابتين الةبااات , تهم ئاااألساانتهم ولتسااعهم بيااوتهم وليبكااوا للاام خ ي

 .تعو  ما فات 
خاوانهم مان يرفاب راياة الحاق    ونسأل اهلل أن يغفر لهم و يةبتهم للم الحق ويبعس منهم ومن أتبالهم وا 

 .ويعود بالراية إلم ل تها ومكانتها
وفرري لنرردن , خررالل مرةيدرري الجورراد فرري أفاانسرردان , أمررا  ررن دجربدرري وصررةبدي لألخررو  مررن هررذه الجما رر  

وقد ربرني بالعديرد مرنوم , فدد مكندني من الدعرف  يى نماذج راهع  من المجاهدين في هذا الحمان . مابين ذلك 
 . والجيران األوفياء  فكانوا نعم اإلخو  الصادقين..من مخديف المسدوياع  القاع أخو  وصداق 

المالةررظ  يررى كرروادر هررذه الجما رر  ةسررن الدربيرر  والدكرروين أل ضرراهوا ومدانرر  األخررو  والرابررر  كمررا أسرريفع و 
وقرد قردر لري أن أدعررف  يري العديرد مرن شريوخ هرذه الجما ر  وكوادرهررا  !برالةق وةدرى بالباررل أةيانرا فيمرا بيرنوم 

( رفرا ي رر ) والشري  أبرو ياسرر . لررةمن فررج ا  كربدر  وفرك أسرره مثل الشي  المجاهرد العرالم الدردو   مرر  برد ا
ةفظوررررم ا  دعرررررالى .., وغيررررررهم  والشرررري  أةمررررد شررررروقي اإلسررررالمبولي, والشررررري  مصرررررفي ةمرررررح  . فررررك ا  أسررررره

, اه وجمعنررا بوررم فرري  ييررينفرررةم ا  مررن القرر.وكانررع فرصرر  لمعرفرر   نمرراذج ليمجاهرردين الدرردو  العرراميين ..وغيرررهم
 .من بدي ونف  بوم دين  وأهل را د وةفظ 
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 :المحاوالت الجهادية في تونس إلتبارا من النصا الةاني من الةمانينات -6
راشد )ةي  أسس الشي  , يعود ميالد الصةو  اإلسالمي  بشكيوا المعاصر في دونس إلى أواسر السبعيناع 

وبرردأع ( اإلدجرراه اإلسررالمي فرري دررونس)و رردد مررن اإلسررالميين اآلخرررين مررن رفاقرر  ةركرر   رفررع باسررم ( الانوشرري
باإلضراف  , كايرها من ظواهر الصةو  اإلسالمي  في ديك الفدر   يى أسس قريب  جدا من فكر األخروان المسريمين

 ..لمسة  دونسي  خاص  بةكم جذور الصةو  اإلسالمي  في دونس
 وا سياسي وضبع د وي وكان بعضوا  مدعدد اإلدجاه اإلسالمي في دونس  يى مةاور فكري   اشدملوقد  

 .. ةفظ  ا  وفرج كرباد  وددبل من  ( صالأ كرر) وبعضوا  جوادي مثي  الشي  الدكدور, وا دربوي ضبع
وسرجن , (الةبيرب بورقيبر )دخيع ةرك  اإلدجاه اإلسالمي معدركراع سياسري  كثيرر  مر  نظرام رهيسروا السرابق 

الخيار الديمدراري والصرراع  بادجاهخذع في يخر أياموا وأ.. قادها وأوقفع صةفوا وخرر نشاروا أكثر من مر  
في ةين كان لجواحها السري العسكري الخام المدكون من  دد من الضبار في .. م  السير   بر اإلندخاباع 

لرى السرير   الندرالبمخديف صنوف األسية  في الجيش الدونسري برنامجرا لإل رداد   سركري يةمرل اإلسرالميين واى
و يمثل هذا البرنام   الدجرب  األهم لمةاول  جوادي  جاد  في درونس لإلراةر  بنظرام ..صورونبةسب ما كانوا يد
ن كان ال. )الةكم الداهم هناك  إةدى دجارب الديار الجوادي بسبب الووي  الفكري   ا دبارهايمكن  وهذه الدجرب  واى
 يرى إ دبرار أن الدراهمين  ييورا مرن  ةاول  في هرذه الفدرر مإال أني سأ رض لنبذ   ن ديك ال.. لجما   الانوشي 

األخررو  الضرربار كررانوا يةميررون فكرررا جواديررا أقرررب إلررى فكررر الديررار الجوررادي مررن قربرر  إلررى فكررر الةركرر  العررام ذي 
 (.وهذا ما دبين لي بعد دعرفي  يى بعضوم  ن قرب ..الراب  السياسي المخدير 

  لررم دجرراوح اآلةرراد فرري ةرردود  يمرري مررن الشررباب إلررى جانررب اإلدجرراه اإلسررالمي كرران هنرراك بعررض الخاليررا الصرراير  
مما أدى إلرى , وقد قاموا بعدد من العميياع البداهي  البسير  الاض  الدجرب .. الذي ةمل الفكر الجوادي السيفي 

 -( قاألحر  يي )وكان من بينوم الشي  ,  ددال اآلخرين وفرار بعض اآلةاد إلى خارج دونسابعضوم و  اسدشواد
الشيخ إةر فشل تلك المحاولاة  و د فر, الدولة وهيا كلها استهدااومشرولية ذي أفداهم بالجوراد ال –رةم  ا  

التي ألادت تسليمه إلم تونس أواسا  الةمانيناات حياس ألادم رحماه اهلل و اد جااو  السابعين  -إلم السعودية 
تلاك المحاولاة  كماا رو  لاي بعا  مان لاصار -من لمر  وهو يردد الشهادتين ويكبر في أحاد ساجون تاونس

 ..من االخو  التونسيين
بح امر  الشري  ( ةرحب النوضر ) ررف فيمرا بعرد باسرم  مرا أما  ن مةاولر  اإلندرالب لجما ر  اإلدجراه اإلسرالمي أو

فخالصرردوا كمررا بيادنرري مشررافو  مررن بعررض الررذين خرررروا لوررا وأشرررفوا  ييوررا مررن أولهررك اإلخررو  , راشررد الانوشرري 
 :الضبار كما ييي

 الخيرر والخربر المنوجري الرذي ربر  ةركر  اإلدجراه اإلسرالمي والربدر  األولرى مرن قيادادورا منرذ  بصرف النظر  رن
وهرري صررور  ليدركيبرر  , والجرررأ  وسررع  األفررق السياسرري  االندالبررينربعررع بررالفكر الثرروري اإال أن برردايادوا . نشررأدوا 

 ( ..راشد الانوشي)الفكري  والنفسي  ليشي  
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 لدنظريم يرمرأ إلرى إسردار نظرام ير ني بدأسيس الكروادر والوياكرل الدنظيم, وةا كان ليةرك  دصورا مؤسساديا رم  
 ولررررذلك كرررران ليةركرررر  برنامجوررررا فرررري شرررردى المجرررراالع السياسرررري  والدربويرررر  و. ةكررررم ووراثدرررر   يررررى كافرررر  الصررررعد 

 .الجواح العسكري ليةرك , ال  وكان من بين ديك األجوح  الدي أنشأدوا.. اإلقدصادي  واإل المي  

 مخررررر الجوررراح العسررركري أساسرررا  يرررى حرع  ررردد مرررن الضررربار المدررررو ين فررري الجررريش الدونسررري فررري أقسرررام  قرررام
و يررى دجنيررد مررن اسرردرا وا مررن الضرربار ذوي الميررول اإلسررالمي  فرري .. األسررية  الثالثرر  البريرر  والجويرر  والبةريرر  

دخفي في جيش  يماني يةظر وبصرف النظر  ن الدفاصيل الفر ي  فدد كان الدنظيم مةكما وشديد ال.. الجيش 
ويعدبرهرا شربو  درؤدي  يرى , دسربيةاع المرؤمنين  همسراع المصريين و ىبالردين ويراقرب ةدر االلدحام يى  ناصره 

 .األقل بصاةبوا إلى الررد من الجيش 

  الدحم الضبار الشباب من أ ضاء هذا الجواح بال  السري  بناء  يى فداوى دةصل  ييورا مرن فدوراء الدنظريم ومرن
بل إذا ةضردوم الصال  في أوقراع .. فكانوا يصيون سرا .. بسيوك يخفي أي إشار  إلى الدحاموم الديني  دفداهماس

بررل وصررل األمررر فرري الدخفرري إلررى , و كررانوا ال يصررومون إال إذا دمكنرروا سرررا..صرريوا إيمرراءا, الرردروس والدرردريباع 
 !! ليضرور  الدي كانوا فيوا في كشف غراء الرأس  خمبيباس الةشم  لنساهوم م  الدر  اكدفاهوم

مضررى الدنظرريم  يرررى مرردى نةررو  شررر سرررنواع وفررق مخرررر  الررذي كررران يدرروم  يررى فكررر  اإلندرررالب ثررم 
 ..العسكري أساسا لإلراة  بالسير  

  فدرد كرران البرنرام  مةكمررا ,  لالندررالبرواه لري أةررد أصردقاهي مررن الضربار  الررذين أشررفوا  يررى اإل رداد  ووفرق مررا
أن يدرريم صررالع  واسرردراع, ( المفصرري  اآلن  نررد األ ررداء بمررا يسررمأ بررذكر بعضرروا لإلفرراد   ودفاصرريي )  ورموةرا

بعرد (.. 5491)وكان وقع الدنفيذ إن لم دفدني الذاكر  في  رام .. بدول مجاور  وينسق برنامج   يى مسدوى  ال
د فرروحهم فرري مراةيوررا  بررر دحويررر اإلندخابرراع بعرر..أن كانررع ةكومرر  بورقيبرر  قررد أراةررع بفرروح اإلدجرراه اإلسررالمي 

مررذاهب  واندشررار.. االلدررحاماألولررى بصررور  أدهشررع المررراقبين لمررا يعرررف   ررن المجدمرر  الدونسرري مررن الدةيررل مررن 
ولكن بدا في دونس أيضا أن روح األصال  والدعارف م  الدين . وأدباع خرواع الفرنس  والداريب في   نالعيمانيي

 .اسدثناءدحال درب  جمي  المجدمعاع العربي  واإلسالمي  بال  ما واإلسالمي والثد  في مشرو   السياسي ربعع 

   فدرد أدى الضرعف والدرردد لردى أسرداذ جرامعي مرن الدسرم المردني فري الدنظريم والرذي .. وبةسب الروا  ذوي العالق
اخيير  فسرارع وحيرر الد. إلى كشف المةاول  قبيل دنفيذه بمدع وجيرح  االندالبيينكان  يى صي  م  قياد  الضبار 

إلررى إندررالب سررري  أبرريض بالدعرراون مرر  المخررابراع ( .. حيررن العابرردين بررن  يرري)الةررالي فرري ةينوررا وهررو الرررهيس 
دار  أجوح  األمن وبعض أركان النظام من السياسي ثم  حل بورقيب  بةج  هرم  و جحه الصرةي .. ن ياألمريكي  واى

وفرر  االندالبيرينمعظرم  ا ددرل وكران قرد. هيركدرى ةهنراك خرفر  ودم ندي  إلى قصر معحول ليكمل بدي  هذيان  و , 
 .من دمكن من الفرار 

  كرران يدخرروف مررن  مررق جررذور المةاولرر  .. البررديل  يررى  جررل  اندالبرر وألن حيررن العابرردين بررن  يرري كرران قررد ردررب
 اإلفرراج يرى  إلى  درد صرفد  مر  راشرد الانوشري وقيادادر  السياسري  إدفرق بموجبورا وأضرر, اإلسالمي   االندالبي 

 . الجما   بالنظام الجديد وكفوا  ن السعي لإلراة  بالسير   ا درافمدابل ,  ن الضبار الموقوفين 
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 فري  ردد  االخديارير اإلسالميين الرذين خررج جيورم إلرى المنرافي  االندالبيينهدي ضابر من اوهكذا أفرج  ن حهاء م
. م المدني و يى رأسوم الشي  راشد الانوشيكما خرجع معظم قياد  الدنظي, من الدول األوربي  باليجوء السياسي 

 ..إلى الدول الاربي  

 فري المرنو  السياسري و , جما   النوض  والشي  راشد ذاد  بعد ذلك الفشل إلى أقصى الدررف المعراكس  ادجوع
الشرري  راشررد مررن  لنرردن منريدررا لدةركادرر   بررر  وادخررذ,يسررمون  نبررذ العنررف  و مرراأ, الديمدراريرر   اعدبنرري الرروةرر

واسدول ذلك . اإلسالمي ليس مةل دناول  هنا  لال ددالمدبنيا فكرا و مسيكا يدوافق م  المداييس الاربي  , با و ور أ
فيرر  كثيرررا مررن مسرريماع الرردين اإلسررالمي بررد وى  اندورركالررذي , ( الةريرراع السياسرري  فرري اإلسررالم)كدابرر   بإصرردار

لبدد   ااإل ددال الذي  منو  اإلنفداح و  .. !ااء معيوماع من الدين بالضرور  وبي  ةد إنكار واى

  وهكذا دالشع المةاول  الجاد  الوةيد  المعاصر  إلقام  الةكم اإلسالمي في دونس. 

    لررحم اإلقامرر  الجبريرر  منررذ حهرراء خمسرر   شررر سررن  ومرراحال فيوررا أفرري فرنسررا و ( صررالأ كرررر)وقرربض  يررى الشرري ,
الجراد فري جما ر  اإلدجراه اإلسرالمي  اجوادير ان يمثرل ديرار ودريعاد  الجوادي  ةي  أن  كا  خشي  أن يداب  دةركاد

 ..فرج ا   ن  . في دونس

  فدد أدى وصول بعض الشباب الجوادي الدونسي إلى ساة  .. أما  يى صعيد الديار الجوادي وخالياه في دونس
فدامررع , ديرر  أفاانسرردان فرري يخررر الثمانينرراع ومريرر  الدسررعيناع إلررى مةاولرر  بعضرروم دشرركيل نرروا  لدجمعرراع جوا

مةاوالع فاشي  مدكرر  لضم ديك المجمو راع الصراير  فري دنظريم موةرد  يرى غررار مرا فعرل الييبيرون والجحاهريرون 
يمكرن المخيرين مؤهير  برين أولهرك الشرباب   وجود كروادر وقد فشيع كل ديك المةاوالع لعدم . من األفاان العرب 

 ..بديك الموم   وادوميأن 

   رةل بعرض المجاهردين الدونسريين إلرى السرودان مةراولين ذلرك .. 5444ان العرب سن  نفض جم  األفااو ندما
لدبدرى صرف  الدشررذم  .. برا و ردةل يخررون مرنوم  إلرى مرالذاع اليجروء السياسري فري أور او .. مر  أخرى دون جدوى 

 ..   رابعا مالحما ليجواديين من األخو  الدوانس  رغم ما دوفر بينوم من العناصر المخيص  الريب, 

أما الضبار اإلسالميون في أوربا فدد أرهددوم مدريباع الةيا  في  ظل الةصار و المررارد  مرن النظرام الدونسري 
الدري وصريع إلرى ةرد , ( ةحب النوض  في الخارج بح امر  الانوشري)الدي مارسوا  ييوم  االسديعابومةاوالع , 

.. اق بدنظريم الانوشري ألسرباب مادير  ونفسري  بعضروم ليرضروخ واليةر اضررر ىةدر.. الةصار المرادي والمعنروي 
يودرردون سرربيال مثررل  ال و وبدررى الرربعض مررن المصررابرين الاربرراء مررنوم منررروون  يررى أنفسرروم ال يسرردريعون ةييرر  

 .با أواخر الدرن العشرينو كثير من المسدضعفين والمشردين من الجواديين واإلسالميين في أور 
 عرب فري أفاانسردان فري  ورد الرالبران كران مرن برين المجاهردين العررب الرذين و ند ابدداء الشور الثاني لألفاان ال

رهرر مرن المجاهردين الدونسريين كران بعضروم قرد نرال شررف المشرارك  فري , يمموا وجووم شرر اإلمار  اإلسالمي  
 ابدرردؤوا مةاولرر  جديررد  إلنشرراء و..الجورراد فرري البوسررن  ضررد هجمرراع الصرررب وةرررب اإلبرراد   أواسررر الدسررعيناع 

وفيررروس , الدشرررذم  وبرردع بعررض برروادر النجرراح  يررى ديررك المةاولرر  رغررم الدعثررر و, دجمرر  جوررادي خررام بوررم 
  واسردراع.. الدررف والدكفير الذي أصاب بعض األخو  من المجاهدين الدونسيين وأ اق ديك المةاوالع الوا رد  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  556  [  
 

دار  ال بررر, بعرررض الناضرررجين  مرررنوم أن يؤسسررروا ألنفسررروم  معسررركرا مسرررددال  أس بمسررردواها مدعررراونين مررر  كررروادر واى
 .وقدموا خدماع ددريبي  جييي  ليدجم  العربي في  ود رالبان ..الجما اع األخرى

   شرر الةرادي انفجراراعدوع  فدرد..كان لألقدار مشيه  أخرى..ولكن فيما كان األخو  منشايين في مسعاهم ذلك  
  يوجرراءع الةميرر  الصررييب.. ان كمررا مررر معنرراواشررنرن لدصررل شررظاياها إلررى أفاانسررد مررن سرربدمبر فرري نيويررورك و

في (   بور   رور  )ليأخذ المجاهدون الدوانس  مواقعوم  يى خر مدميح في قمم  (.. 4005)األمريكي  في ديسمبر 
جبررال سررييمان غربرري جررالل أبرراد  إلررى جانررب إخرروانوم ةيرر  كرران  كافرر  الدواجررد العربرري فرري أفاانسرردان مسرردودفا 

األبرال في مواقعوم إلرى جانرب إخروانوم فري معركر  الردفاع  رن  ر  ن صمودهم صمودوجاءع األخبا, بالوجوم 
 .النفس و ن اإلمار  اإلسالمي  

   نشاء دنظريم جورادي يجمر  شرميوم.. ورغم أن اإلخو  الدوانس  كان هدفوم العود  بالجواد إلى دونس  نصرب او .. واى
ورغرم أنورم .. درأمين مدريبراع النوروض برذلك الجمر  خوانوم في الموجر و يى إالدوم بادصاهدماموم  يى إةياء ا

وكررانوا مررن المدرررددين فرري الدفا ررل معوررا كإمامرر  .. روا كبيررر إهدمررام لمعركرر  الرالبرران واإلمررار  اإلسررالمي  يررعيلررم 
برن )ورغرم أنورم لرم يددنعروا بمةراوالع , بمشررو وم   الهدمراموم شر ي  في أفاانسدان نديج  بعض المآخذ لديوم و

كمررا كرران ةررال معظررم الدنظيمرراع والدجمعرراع العربيرر  فرري .. لدا ررد  ودوجوادوررا العسرركري  أةاديرر  اإلدجرراه وا( الدن
 .. يى الجمي  إال أن الوجم  األمريكي  قد فرضع نفسوا. أفاانسدان

  وسدر مرنوم العشرراع مرن الشروداء  واألسررى كايررهم وثبدوا ثباع األبرال , دونس واجبوم  مجاهدوأدى .. وهكذا
أ ددرد أن ديرك المةراوالع  .. وقير  مرن أ ددرد أنر  قرد سريم مرنوم مرن أخردود سربدمبر, ونظرا لعددهم الدييل أصال .. 

ورةم هذه األمر  , فرةم  ا  واسع ..ا  لدونس جيال  جديدا من المجاهدين  يأالدونسي  قد دالشع باندظار أن يو
 ..معراءماحال 

  وكرذلك دعرفرع فري , من األفاان العرب من درونس , أولهك األخو  و يى الصعيد الشخصي فدد  رفع العديد من
. الصررداق  روابرر وكررذلك كران لرري العديرد بوررم ..أوربرا ليعديرد مررن األخرو  الضرربار الرذين ذكرررع ررفرا مررن دجرربدوم 

 ..روابر الدعاون في ظالل رالبان كما قامع بيني وبين من أم أفاانسدان من الدوانس  

   وذكرر أةيراءهم بخيرر ..فررةم ا  شروداءهم وفررج  رن أسرراهم ..الروابر ةراني الرذكرياع وما حلع أةمل من ديك
فدرررد كرررانوا مثررراال ليريبررر  واإلخرررالم والفررررر  الصرررافي  والجرررد فررري العمرررل  يرررى ةداثررر  دجرررربدوم وقيررر  ..وةفظورررم 
 ..مإمكانيادو
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ي فدد كانع هناك مةاول  جوادي  من النوياع األولى لخاليا الديرار الجورادي فري ليبيرا ضرد بةسب معيوماد 

ولدد أدي اكدشاف ديك الخاليرا ومرارددورا إلرى خرروج . نظام معمر الدذافي  خالل النصف الثاني من الثمانيناع 
. األفاراني قرد بردأ يبير  ذرودر  ةي  كران الدجمر  الجورادي العربري خرالل الجوراد, كوادرها الرهيسي  إلى أفاانسدان 

كانع ديك الكوكب  من الشباب , وهناك وفي معسكراع الددريب المندشر   في أفاانسدان و يى الةدود الباكسداني  
الييبيرين ال دررألوا جورردا فرري دأهيررل كوادرهررا األولررى فرري مخديرف مجررالع الدرردريب ودعيررد صررالدوا بييبيررا وبعررض بررالد 

لإل رداد والدردريب لمدابعر  مسرار الجوراد فري ليبيرا وقرد  ءدرا وا مرن إخروانوم ليمجريسراالموجر ةي  اسدنفروا من 
مررن الوقررع  اسرردفاد  رررف  ررن أولهررك الشررباب أنوررم مررن أكثررر المجاهرردين العرررب الررذين دواجرردوا فرري ديررك السرراة  

خررروانو المررردىوصررربرا  يرررى دوراع الدأهيرررل العسررركري  والدربويررر  الروييررر   وخرررالل , م الدررري أخضرررعوا لورررا أنفسررروم واى
اسدراع أولهك الشرباب أن يردبروا أنفسروم ويؤسسروا الدنظريم الرذي  ررف , (5444-5494)السنواع الثالث  األخير 

 يرى , المسير  الجوادي  في بيدهم  واسدهنافويضعوا برنامجا لإل داد (.. الجما   اإلسالمي  المدادي  بييبيا)باسم 
نررذاك فرري أواسررر الديررار الجوررادي واألفارران العرررب واسرردرا وا أن الدرري كانررع سرراهد  ي األفكررار واألسررس والرريدرر 

 .يسدو بوا معظم المجاهدين الييبيين الذين دواجدوا في ساة  األفاان العرب 
 بكفراء  ييبيون في فعالياع الجواد العربي في أفاانسدان إلى جانب إخوانوم مرن الربالد األخررىلساهم المجاهدون ا .

شرباب الجما ر  اإلسرالمي  المدادير   اسرددلثرم . فري مجراالع الدردريب وفري الجبوراع  وسر ان ما برح منوم كروادر
ألنفسوم بمضافاع ومعسكر خام بوم شأنوم في ذلك شأن معظم الجما اع الجوادي  العربي  الدديم  أو الناشه  

انرر  بررين الدنظيمرراع كدنظرريم جوررادي برردأ يأخررذ مك اإلداريرر ثررم بررايعوا  يرريوم أميرررا ليدنظرريم وبرردأع ددكررون بنيرردوم , 
 . المرموق   الجوادي  العربي 

  وقرررد درررأثروا بمنررراه  , كررران المرررنو  الفكرررري ليجما ررر  اإلسرررالمي  المداديررر  يدررروم  يرررى أسرررس الفكرررر الجورررادي السررراهد
, نموذجرا مرن نمراذج جما راع السريفي  الجوادير   ا دبرارهمويمكرن , الجما   اإلسالمي  وجما   الجواد المصرري  

الخررور العريضر  ليجما ر  اإلسرالمي  المدادير  )جييا  ندما نشروا مرنوجوم الفكرري فري كدراب بعنروان  هذا اوقد بد
وكرذلك فري  ردد مرن األبةرا  الفكرير  السياسري  .. فيما بعرد( الفجر)كما دجيى ذلك  بر نشردوم الشوري  (.. بييبيا

 .. الشر ي  الدي أصدروها

 ومر   رود  معظرم المجاهردين .. سردان بموجرب البرنرام  األمريكريم  هبوب العاصف  األمنير   يرى العررب فري باك
.. يسرردري  العررود  إلررى بررالده العرررب إلررى بالدهررم كرران أ ضرراء الجما رر  اإلسررالمي  المداديرر  مررن الصررنف الررذي ال

فانددرل .. شأنوم في ذلك شأن المراردين من الجواديين من سوريا ومصر ودونس والعراق وبعض  الربالد األخررى
اب الجما رر  اإلسررالمي  المداديرر  إلررى السررودان بعررد أن فرردأ نظررام البشررير وةييفرر  الدرابرري أبررواب السررودان معظررم شررب

في ةين يمم الدييل مرنوم وجور  شررر , كما مر ينفا ( 5440)الجواديين بعد دسيموم السير  سن   لإلسالميين و
 ...مالذاع اليجوء السياسي في بعض البيدان األوربي  والاربي 
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  مرةيررر  دأسررريس هامررر  بالنسرررب  ليجما ررر  اإلسرررالمي  المداديررر  ( 5441-5445)مرةيررر  اإلقامررر  فررري السرررودان دعدبرررر
كمررا وضررعع الجما رر  برنامجررا رموةررا لدأهيررل الكرروادر فرري , فدررد مكندوررا مررن إ رراد  دوثيررق صررالدوا بييبيررا , بييبيررا

نوم إلى ريب العيم فري برالد الةررمين العديد م وادج .. المجاالع المخديف  والسيما في مجال ريب العيم الشر ي 
ع الشررور الثرراني لألفارران العرررب فرري أفاانسرردان ألررم يرر, وفعررال .. فرري ةررين يمررم يخرررون وجووررم شرررر موريدانيررا, 
مررن خيررر  الكرروادر العيميرر  الشررر ي  الدرري  االجما رر  اإلسررالمي  المداديرر  بييبيررا  رردد قررد كونررعإال و ( 541-4000)

 ..ألفاان العرب دأهيع في الديار الجوادي وا

 يعمرل فري معسركراع دنظريم الدا رد كان  دد من كوادر األفاان العرب الييبيين ممن لم ييدةدوا بالجما   المدادير   ,
قدصررادي  الدرري وقررد غررادروا إلررى السررودان مدررابعين  ميوررم مرر  الشرري  أسررام  بررن الدن فرري المجرراالع الحرا يرر  واال

, الجوراديين داخرل  ليبيرا ضرد نظرام الدرذافي  وغيرهرا مرن اإلسرالميين و ولكرن نشرار المدادير . بددأها فري السرودانا
أح ر  نظرام العديرد الدرذافي ودفعر  إلرى إبررام معاهرد   لدبرادل .. والسيما دةركوم في السودان  يرى مدربر  مرن ليبيرا 

قيرب نظرام وسرر ان مرا ( .. اإلسرالمي)ووض  برنام  لمكافة  العناصر اإلسرالمي  مر  نظرام البشرير  !المجرمين 
إذ ريبرع الةكومر  السروداني  مرن .. برالييبيين  عذلرك كانر  ولكرن بداير. البشير ظور المجن لكافر  األفاران العررب 

ن مررن مجرراالع يكمررا ريبررع مررن الشرري  أسررام  إخررراج مررن لديرر  مررن الييبيرر.! الرةيررل  ررن السررودان( المداديرر )دنظرريم 
وأدى ذلررك إلررى برردء رةيررل .. ولررم يكررن مررن ذلررك بررد .. وررا الجديررد  مع وادفاقادوررا ميرر  نديجرر  ضرراور ليبيررا  ييوررا 

وأدى درةيل من كان منوم م  دنظيم الدا د  إلى .. في المنرد  من جديد اندشارهمليعيدوا . ن  ن السودان يالييبي
ةيرر  كانررع المداديرر  ةريصرر   يررى أن دكررون الدنظرريم . هامرر  مضرريفا إليوررا كرروادر( المداديرر )م يإلررى دنظرر انضررماموم

 .و بذلع في ذلك مساع ةثيث  داخل ليبيا وخارجوا .. دي الوةيد في ليبياالجوا

  ندشرر افعاد البعض إلى باكسردان و .. فدد دوح ع كوادر المدادي  و ناصرها في العديد من دول المنرد  , كما قيع
جر  يخررون إلرى فيمرا أد.. يخرون في اليمن والسعودي  ودركيا وسوريا واألردن والخيي  و بعرض دول شرمال أفريديرا

 يرى  واالدصراالعمالذاع اليجوء السياسي في بعض الدول الاربي  ةي  سا ددوم األجواء و إمكاني  المعيومراع 
 ..اإلفاد  في مجال الد اي  واإل الم 

  دكرون ةاضرر   فري هرذه السراة   كريسار ع الجما ر  المدادير  ( 5441)م  إنرالق شرار  الجواد في الجحاهر منذ
وأوفررردع بضررر   شرررراع مرررن مجاهرررديوا ليدواجررردوا هنررراك وليشررراركوا إخررروانوم فررري .. ا ولجوارهرررا لييبيرررا ذادوبرررالوامررر  

إذا أدع . ولكنورررا كانرررع دجربررر  بالاررر  المررررار  .. الجما رر  اإلسرررالمي  المسرررية  فررري الجوررراد ضرررد النظررام الجحاهرررري 
إلررى المنةرررفين سرريرر  , مخررابراع لورراوسرريرر  العناصررر الجاهيرر  والدكفيريرر  و دوجيرر  ال, االسرردخبارادي  االخدراقرراع

كما سنعرض في .. الدشرذم  ودفعوا في مداهاع اإلنةراف و,  يى إدار  الجما   اإلسالمي  المسية  في الجحاهر
اإلدار  المجرمررر  )يعنينرررا هنرررا هرررو أن  ولكرررن مرررا. إن شررراء ا  .. يدجربررر  الجحاهريررر  لالنبرررذ  الداليررر   نرررد الدعررررض 

جريمر  , أضرافع إلرى قاهمر  جراهمورا,  5441منرذ   (  مسية  بديراد  أبرو  برد الررةمن أمرينليجما   اإلسالمي  ال
برررد وى ةميورررم  لفكرررر .   اإلسرررالمي  المداديررر  رةمورررم ا معظرررم هرررؤالء المجاهررردين الاربررراء  مرررن الجما ررر اغديرررال

ممن اسدرا وا الفرار جدا يل ولم ين  من هؤالء  إال الدي!! وأنوم ليسوا  يى العديد  السيفي  الصةية  , المبدد   
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و  األمر !!!إلنةراف الخرير الذي ةصل في الجحاهر اإلى منارق الدنظيماع األخرى ليخرجوا شوودا  يى ذلك 
 .من قبل ومن بعد 

  بر ثالل  مةاور . بدأع الجما   المدادي  نشاروا العسكري في ليبيا ( 5442)في  ام : 

 .ركان الةكوم  الييبي  ضد أ, ةرب  صاباع مدن داخل  ليبيا  .5

دمركح بعض العناصر المريوب  في منارق الجبل األخضر شرق ليبيا لدمارس ةرب  صاباع جبال  .4
 . وأرياف في مةير 

 ..غديال العديد معمر الدذافي امةاول   .1

 ..لكن المعرياع اإلسدراديجي  لبيد مثل ليبيا لم دكن لدسا د  يى مثل هذه الةرك  

في  المدن الرهيسري   يرى مسرافاع شاسرع   ددناثر, وليبيا بيد صةراوي مدرامي األرراف , فعدد السكان قييل 
, فيرر  شرررار  ديررك المةاولرر   انريدررعباإلضرراف  ليدوقيررع غيررر المرروادي الررذي .. فرري شرررير سرراةيي ضرريق  وددركررح, 

ل  ميير  الدنسريق برين مما جعر.. ع الجوادي  قد بدأاةي  كان الدنسيق العربي واإلقييمي والدولي لمكافة  الجما 
لرى ليبيرا مةفوفر  بالمخرارر , إدار  العمل في الداخل والخارج غير ممكن   وكرذلك أصربةع ةركر  العناصرر مرن واى

رغم العميياع , وسر ان ما أوق  نظام الراغوع في ليبيا خساهر كبير  في صفوف المجاهدين .. وشب  مسدةيي  
ضرررد أجورررح  األمرررن و ناصرررر الجررريش والمييشرررياع , ل ديرررك الفدرررر  النو يررر  والبروليررر  الدررري قرررام بورررا أفررررادهم خرررال

 .الةكومي 
وسرردر  رردد .. الرررةمن ةررراب  وقدررل األخ الداهررد الشررويد  بررد,  األخضررروهكررذا صررفيع خالياهررا فرري الجبررل 

الجما ررر  المداديررر  لإل رررالن  رررن داييرررر برنامجورررا  واضرررررع.. مرررن الشررروداء فررري مررردن مدعررردد  وا ددرررل يخررررون 
ليددصررر (..الوجرروم اإلسرردراديجي والدراجرر  الدكديكرري)ينرر  ذلررك فرري بيانادوررا بمررا  برررع  نرر  ببرنررام  مع.العسرركري 

العديررد الدررذافي دون أن  الغديررالاألخيررر فدررر وهررو المةرراوالع الدرري كرردوررا  المةررورنشرراروا  مييررا بعررد ذلررك  يررى 
ى الدررذافي المررر  ديررو األخرررى فبرراءع مةرروالع  ديررد  بالفشررل ونجرر.. يوافررق ذلررك قرردر أجررل ذلررك الررراغوع الخبيرر  

 ...نشاروا  مييا في ليبيا نواءالجما   إل واضررع.. بأ جوب  
  كانع  واصف الةرب العالمي   يى اإلرهاب كما أسموها ددصا د بسر   لمرارد كاف  الجواديين ( 5441)منذ

يررا مرن كروادر الديرار الجورادي كث, وقد أوق  الدعاون والدنسريق األمنري اإلقييمري والعربري والردولي .. في كل مكان 
ودجفيررف المنرراب  , ضررةايا لديررك الةمررالع األمنيرر  الظالمرر  الدرري وضررعع نصررب أ نيوررا إغررالق المررالذاع اآلمنرر 

وكان نصيب الجما   المدادير  .. دسييموا إلى بيدانوا  أو أسرها أو الغديالواومرارد  العناصر الرهيسي  , المالي  
إذ  رررراردع السرررريراع فررري دركيرررا وسررروريا واألردن والرررريمن , ..أيضرررا غيرررر قييرررل فررري ديرررك المرةيرررر   االبررردالءمرررن 

فدبض  يى بعضوم وسيموا إلرى ليبيرا كمرا ةصرل فري السرودان .. والسودان  ددا من الخاليا الدابع  لوذا الدنظيم 
فري أمراكنوم  فري أشرد ةراالع الضريق اخدفروارةيروا أو  وا ددل يخرون في ديرك الربالد أو.. واألردن وسوريا ودركيا 

الجورراديين  كمررا دعرررض الالجهررون إلررى الرردول الاربيرر  مررنوم كايرررهم مررن اإلسررالميين  مومررا و.. أمرراكن أخرررى  أو
 ..خصوصا ليةصار والدضييق 
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    برردأع , ( 5441)مرر  دمكررن ةركرر  رالبرران مررن السرريرر   يررى أفاانسرردان واى النوررا لإلمررار  اإلسررالمي  ربيرر
ورغرم وصرول العديرد مرن رالهر  الدنظيمراع والكروادر .. ال إلرى المرالذ الجديرد كوادر مرن األفاران العررب شرد الرةر

إال أن قيراد  الجما ر  المدادير  بردع مدرردد  .. الجوادي  والعربي  إلى أفاانسدان والسيما من قردماء األفاران العررب 
ي سرري  واةررد   فرري فرري اليةرراق بوررذا المررالذ الجديررد وةررذر  مررن فكررر  إ رراد  دجميرر  كامررل برريض الديررار الجوررادي فرر

ومرن بيرين مرن ةرثوم , فري ديرك المرةير   أفاانسردانولدد كنع من بين أواهل من دوج  إلى .. أفاانسدان مر  ثاني  
المدررررددين فررري ذلرررك   وقرررد إ دبرررر.. مرررن هنررراك مرررن جديرررد واالنررررالقودجمررر  الدررروي  المجررريءوةررر  الجميررر   يرررى 
دجعينري ..  يرى الديرار الجورادي ادردا يادوذلرك  مرن  درالولكن ما ةصل في سبدمبر ومرا .. مخرهين في درددهم 

فوم .. ولكن كان لألقدار مسارا ومشيه  أخرى .. اآلن أفكر في أن درددهم وةذرهم ربما كان في ةينوا في مةي  
فدد أدى نجراح رالبران فري بسرر سريرردوا ,  ددا ياد و كانوا موددين في مالذادوم وما كان أةد ليدصور سبدمبر 

.. الجديرررد الرررذي القررراه مرررن ةضرررر مرررن األفاررران العررررب فررري كرررنفوم مرررن جوررر   و العرررح, أفاانسررردان  يرررى معظرررم 
إلرى أن , والمرارداع األمني  الدي  صفع بخاليا المدادي  وغيرها من الجواديين  في أكثر من مكان كما أسيفع 

منيرر  فرري مخديررف بررالد خوفررا مررن لويررب العواصررف األ.. يضرررر المدرررددون إلررى اليةرراق بأفاانسرردان خوفررا ورمعررا 
الكروادر البرارح  مرن قيراد  دنظريم  ءودداب  مجي.. ورمعا في اإلفاد  من معرياع الساة  والمالذ الجديد .. العالم 

 ..اإلسالمي  في أفاانسدان كايرهم   اإلمار الجما   اإلسالمي  المدادي  إلى 

 الروييرر  مرر  دةررالف الشررمال خشرري   درررددع المداديرر  بررادئ ذي برردء  فرري الررحج بكوادرهررا فرري معررارك رالبرران
 براالنخرارولعدم دبيور قنا دوا ربما بعد في ديك المرةي  , لم يكن ضمن برنامجوا من جو   اسدنحافالدخول في 

و دم دبينوا  لمسأل  مشرو ي  أمير المؤمنين كإمام شرر ي ممكرن يةرب الردخول فري كنفر  .. في معرك  الرالبان 
فرري الوقرروف إلررى جانررب ةكومرر  الرالبرران شرريها  ينخررررونوا ؤ بررد( 5444)مريرر   ولكررنوم وبعررد درردارس الموقررف.. 

ومررررا لبثرررروا أن لعبرررروا دورا مومررررا فرررري مسررررانددوم فرررري مخديررررف المجرررراالع والسرررريما فرررري المجررررال العسرررركري .. فشرررريها 
 ..واإل الم

  و راع كانرع الجما ر  المدادير  مرن أفضرل المجم.. و خالل الشور الثراني لألفاران العررب فري أفاانسردان
دنظيمرا ( 52)العربي  دنظيما وأداء  يى مسدوى األفاان العرب ودجمعادوم وجما رادوم الدري بير  المرنظم منورا نةرو

 ..وكان لوم معسكرا مسددال وأكثر من مضاف  ومركح نشار .. ودجمعا ومعسكرا مسددال 

  اديين أيضرا قرد وجرد رريدر  وخالل ديك الفدرر  بردا أن  ظرالل  رالم العولمر  الرذي بردأ يدسررب إلرى دفكيرر الجور
رغم أن دروجووم الدررري . بأكثر من قضي  وساة  واالهدمامالعناصر غير الييبي   ادجاهإلى الجما   المدادي  في 

نداجوم اإل المي   .الييبي ظل واضةا ومالحما لكاف  نشارادوم وبنيدوم  اإلداري  واى

  دوةيرد مةرور     ر  اإلسرالمي  المدادير  إلرى دوجوادرالجما اسدمال لم دنجأ مةاوالع الشي  أسام  والدا د  في
الجبورر  العالميرر  لجورراد )فرري ةيفرر  الررذي أريررق  ييرر  مسررمى  اسررديعابومكمررا لررم يسرردر  . المواجورر  دجرراه أمريكررا 

والذي لم يسدمل في يخر المراف  برر السرنواع الخمسر  إال دنظريم الجوراد المصرري بديراد  الشري  ( .. الصييبيين
ويبدو أن األسباب الرهيسي  لذلك دعود إلى قضايا منوجي  وأخرى إداري  وأسباب مدعيد  .. لظواهريالدكدور أيمن ا
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وهكرذا بدرى دنظريم المدادير  مسرددال فري .. بربيع  الدوج   والودف اإلسدراديجي ومنةرى الجورد العميري لكرل جما ر 
 ..ان العرب إلى أياموم األخير  ابرامج  ونشار  في ساة  األف

     كايرهرا مرن الدجمعراع الجوادير  العربير  منومكر  فري نشراروا ( المدادير )و.. الةادي  شر من سربدمبر وجاء
 ..بل ربما أنوا كانع األبرح نشارا وأداء, وةركدوا الدؤوب  

واضررع الوجم  األمريكي  العادي  جوا والحاةف  برا بالدعاون م  الخون  من الشماليين و شرذاذ األةرحاب المخديفر  
اضرررررع جميررر  األفاررران العررررب ليررردخول فررري معركررر  الررردفاع  رررن الرررنفس والررردفاع  رررن اإلمرررار  .. الرررررق  وقرررراع

 .و ن أمير المؤمنين وةكومد  الدي بدأع ددواوى  يى أكثر من جبو  . اإلسالمي  

  ع وأبيروا برالء ةسرنا فري معركر  الردفا, أخذ المجاهدون من الجما   المدادي  بييبيا مواقعوم في ديك المعركر
وسردر مررنوم .. هيمنرد  وكران فصرريل يخرر مرنوم يررابر فري جور  الجنرروب فري قنردهار و.. رن خررور شرمال كابرل 

كمررا لعررب بعررض قيررادادوم وكرروادرهم .. وكانررع قيررادادوم و كبررار كرروادرهم فرري رييعرر  المدرراديين, العديررد مررن الشرروداء
مررن سرريم مررن الدصررف ومررن ديررك  اضرررر إلررى أن.دورا بررارحا فيمررا بعررد فرري المعررارك المدداليرر  فرري أكثررر مررن مكرران 

دجاه باكسدان ودولى أةد قاددوم وهو الشي  أبو اليي  قياد  مجمو اع مداومر  لألمريكران  االنسةابالمعارك إلى 
وثرم كران نصريب المدادير  مرن الربالء ..  يى الةدود الباكسداني م  أفاانسدان منذ ذلك الوقع إلرى اآلن ةفظر  ا 

فوقررر  العديرررد مرررن  ناصررررها وكوادرهرررا أسررررى خيانررراع  .. برررأس بررر  أيضرررا اررران العررررب الكايرهرررا مرررن مجاهررردين األف
ليددررل الرربعض ويسرريم يخرررون إلررى األسررر .. يسرردةدون  ةكومرر  وجرريش وقرروى األمررن الباكسررداني   يرريوم مررن ا  مررا

 ..لدى ح يم  الةمالع الصييبي  أمريكا
  قردال وأسرررا .. العربري واألفارران العررب فادةر كانرع خسراهر المدادير  كايرهرا مررن مكونراع الديرار الجورادي

غرباء العصر الةدي  ممن نجى ..ليعود من سيم من كوادرهم م  من سيم من كوادر الديار الجوادي .. ودشريدا 
وفرج  ن األسرى وأنجرى .. فرةم ا  الشوداء.. من أخدود سبدمبر  ليدشرد والدخفي في أقرار األرض من جديد 

 ..ه في األرض في كل مكان وةدد  لوم و ده األكيد بالنصر والفرج والدمكين المسدضعفين من  باد

وقررد ربردنرري برراألخو  فرري الجما رر  المداديرر  روابررر صررداق  وأخررو  و القرراع دعرراون و مررل فرري  ررد  مناسررباع 
وم ةيرر  كدبررع  رددا مررن المدراالع الفكريرر  الجوادير  فرري مجيررد.. كرران أهمورا أثنرراء إقرامدي فرري لنردن .. ومجراالع 

الجما رر  اإلسررالمي  المسررية  فرري الجحاهررر  انةرررافكمررا كرران بينرري وبيررنوم دعرراون مثمررر فرري الكشررف  ررن . الفجررر
إ رالن البرراء  مرن  وقرد أدى ذلرك الدعراون معورم ومر  جما ر  الجوراد المصرري  إلرى,  (5441)مرن أواخرر  ا دبارا
كمرا قرام بينري وبيرنوم .. بيانر  إن شراء ا  كمرا سريأدي . من قبل معظم دكدالع الديار الجوادي فري ةينورا أ مالوا

ثرم جمعنرا السربيل فري مةاولر  دفر  الربالء .. أيرام رالبران ( الشور الثاني لألفاران العررب)أيضا دعاون ريب أثناء 
وفعررال أ ددررد أن الجما رر  المداديرر  قررد شرركيع ركنررا .. قبيررل الخررروج مررن أفاانسرردان .. أةرردا  سرربدمبر  النرراحل إثررر

ررالب وأ ددرد أن قيادادورا و .. والةضرور يار الجورادي وكران لورا وجرود مدميرح  يرى صرعيد اإلندراج أساسيا في الد
  ..الجوادي  راء وأكثرهم دربي  ودأهيال  وكذلك كوادرها و ناصرها كانوا من أكفأ رجال الديار, العيم فيوا

يررراهم فررري مسرررددر رةمدررر  مررر  النبيررري..وأةسرررن مثررروبدوم ..ددبرررل ا  مرررنوم  ن والصرررديدين والشررروداء وجمعنرررا واى
 .والصالةين وةسن أولهك رفيدا
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 (:1881)من  التباراالتجارب الجهادية المعاصر  في الج ائر  -3
  رةمر  ( مصررفى برويعيي)سبق أن بينع أن دجرب  جوادي  مبكر  كان قرد قرام بورا الشري  الشرويد المجاهرد

مجاهدين الذين ةراربوا ضرد اإلسردعمار الفرنسري فدد كان الشويد بويعيي من ال, في النصف األول من السبعيناع 
وكان مثي  مثل مهاع يالف المجاهدين في ةينوا يرمةون إلى الدةرر من اإلسدعمار دةرع شرعار . في الجحاهر 

ولكرن الفرنسريين الرذين أددنروا لعبر  اإلسرددالل كمرا أددنروا .. ذلرك ليدام فري الجحاهرر ةكرم اإلسرالم  يرى إثرر, الجواد 
مرن أبنراء الجحاهرر الرذين دربروا  يرى أفكرار  واالشردراكيينجعيوا األمر يرؤول مرن بعردهم ليعيمرانيين , ارلعب  اإلسدعم

 ..وكان هذا سببا لدراكم الكفر والظيم الذي د ى شويدنا مصرفى بويعيي ليثور   يي ! أ داء اإلسالم 
 .مندسبين إليوا لعد  سنينولكن ديك الدجرب  سر ان ما قمعع واسدشود قاهدها وسجن من دبدى من  شراع ال

  فري  اسدشررىوفي نواي  الثمانيناع وبعرد أن دفاقمرع المشراكل اإلقدصرادي  فري الجحاهرر نديجر  الفسراد العرارم الرذي
دارد  ..  االنفجراروأوشك الةال  يرى , كما  رفع في ةينوا ( مظاهراع الخبح)انفجرع .. كاف  مفاصل النظام واى

إلرى  ررالج األوضرراع بررررح سياسرر  اإلنفدرراح واى ررالن  درررخيم ( اذلي بررن جديرردالشرر)فيجرأ الرررهيس الجحاهررري ينررذاك 
 ( .5494)ديمدراري  ةر  سن    اندخاباعدشكيل األةحاب السياسي  والد و  إلى 

فرري ( 5411) لاإلسرددالإسردال البرادر  بعرض الرد ا  مررن الصرةو  اإلسرالمي  الدري كانرع مدمو رر  بشرد  منرذ  ورد 
الجورر  )دشرركيل , ليرد و   اسرردجابواوأ يرن الشرري   باسري ومرردني ونفرر مررن الرذين , ( هرواري بومرردين) ورد الرررهيس 

 واسرردرا ع.. لدشرركل دجمعررا  ريضررا يضررم كافرر  السررا ين إلررى المشررروع السياسرري اإلسررالمي ( اإلسررالمي  لإلندرراذ
يررين وانخرررر  فرري  ضررويدوا المفدوةرر  األبررواب مال.. م أوسررار الصررةو  اإلسررالمي  ظررالجورر  أن دشرردمل  يررى مع

 . يى د م مشروع اإلسالم السياسي  االناس بصرف النظر  ن أةوالوم ومشاربوم فدد الددو 
   قد سةدع أقروى األةرحاب السياسري  العيمانير  , دبين أن الجو  اإلسالمي  لإلنداذ ..اإلندخاباع البيدي   انصراموم

 واسرردفاد.. معظررم بيرردياع الجحاهررر الررورني ودولررع بررذلك  ةررحب جبورر  الدةريررر! وهررو ةررحب السررير  , فري الجحاهررر 
ودمخرض الردور ( 5440)الدري جررع سرن  ( البرلمانير )الدشرريعي   باالندخابراعجبو  اإلنداذ بذلك ليدةضرير ليفروح 

األول فيوا  ن فوح الجبو  بأغيبي  ساةد  كانرع سردمكنوا خرالل الشرور الثراني مرن الردور  اإلكمالير  مرن األغيبير  
 ..س  الدول  هالر  ولدرشأيل الةكوم  ي دأهيوا لدشكدالساةد  ال

   ليدردخل  اسردعدادهاوأ ينع الدول الصرييبي  الكبررى  رن .. وضربع نواقيس الخرر في مشارق األرض ومااربوا
أن , الرهيس الفرنسي في ةينوا , (فرانسوا ميدران)بل صرح . من الوصول ليسير  ناإلسالمييلدر  الرريق  يى 

وكران الةرل الوةيرد أمراموم هرو . لعسركري ليةييولر  دون وصرول اإلسرالميين ليسرير  ليددخل ا اسدعدادفرنسا  يى 
 .إةدا  إندالب  سكري مد وم من قبل الارب والسيما فرنسا

   وفدأ النظم العسكري الرذي , وقمعع المظاهراع بالعنف , قياداع الجبو   وا دديع.وةصل اإلندالب
الارررررب المنررررافق السررررجون الصررررةراوي   لعشررررراع يالف   يررررى السررررير  وسررررةق الديمدراريرررر  بررررد م مررررن اسرررردولى

والدري دعدبرر مرن , وكان هذا سبب بداي  اإلندفاض  الجوادي  المعاصر  في الجحاهرر.. المعدديين من اإلسالميين 
ويخرهرا فري الدررن ,ويخر دجارب الجواديين في المواجو  مر  األنظمر  , أهم الدجارب الجوادي  الجدير  بالدراس  
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لرررى  رررام( 5494)ديرررك الدجربررر   رررام ابدرررداءوقرررد كررران لررري منرررذ  .العشررررين  دمررراس  مباشرررر و  القررر  ,( 5441)واى
وقررد كانررع دجربرر  .. برربعض مجريرراع ديررك الدجربرر  سأشررير إلررى أهررم مجريادوررا فرري نوايرر  هررذه الفدررر  إن شرراء ا 

 انسرةابناأثنراء  وقرد سرجيع ذلرك كمرا ذكررع  فري كدراب فدددر  مخروررا جراهحا.. شخصي  مرير  وغنير  بالفاهرد  
وأ ردع كدابر  ميخصر  وسأنشرره ..بعرد أةردا  سربدمبر  نأفاانسرداالعاجل من كابل إبان الوجم  األمريكي   يى 

وأما هنا فأ رض ألهم مناةي ديك الدجارب الدي  ايشدوا  ن قرب من خرالل ندرار مروجح  . ن شاء ا  ‘قريبا 
 ..سي  يره

 

 ( :2111-1881) مالات االخر  في الج ائرتجربة الجمالة اتسالمية المسلحة والج
 

  وسرر ان مرا .. قرد نفرر ليجوراد فري أفاانسردان ,  رددهم األلفرين  ربمرا نراهح. كان  د  مهاع مرن الشرباب الجحاهرري
وم  بداي  الدسعيناع أخذ المجاهدون مرن .. أثبدوا كما هو معروف  نوم أنوم من أشد المجاهدين بأسا وشجا   

رغررم بدرراء .. وم ويسرردديون بكيانررادوم مررن ةيرر  الخرردماع والمضررافاع ومعسرركراع الدرردريب كررل بيررد يجمعررون أنفسرر
وهكررذا سررعى الجحاهريررون مررن األفارران .. جبورراع الددررال مشرردرك  بررين الجميرر  دةررع إدار  الدنسرريق العربيرر  العامرر  

 .العرب لدنظيم أنفسوم 
   و  الجحاهررريين وبردأ دنظرريم مررا  ررف فيمررا بعررد كواةررد مرن أبرررح قيرراداع األخر, كمررا كرران يرد ى ( الدرراري سرعيد)بررح

وقرررد ربرنرري بالرجررل خررالل ديرررك الفررر  ومررا بعرردها صرررداق  ودجاوحنررا فرري السرركن فررري , ( األفارران الجحاهررريين) باسررم
 رن رموةادر  بدشركيل دنظريم جورادي  -رةمر  ا  -وقرد ةردثني , مكندني من اإلرالع  يى ديرك الدجربر  بيشاور

نمرا كانرع , ولم يكن المشروع مسردعجال .. فراغ من الجواد األفااني في  د  مناسباع ليعمل في الجحاهر بعد ال واى
 ..دواإل داأهداف  في إرار الددريب الدنظيم  

لدجعرررل بررراألخو  , ( 5440)العسررركري سرررن   واالندرررالب, ومرررا جررررى ليجبوررر  اإلندررراذ , وجررراءع أةررردا  اإلندخابررراع
 .الراغودي  العسكري   االندالبي كوم  الجحاهريين ليعود  إلى بالدهم لمواجو  الة

  ثررم  رراد إلررى , ليعررود بدرررار درةيررل مررن معرر  إلررى هنرراك  يررى مراةررل , فرري الجحاهررر لالسرردرالعوذهررب الدرراري سررعيد
 .ليداب  الددريب المكثف ودنظيم  ميي  الدرةيل إلى الجحاهر(  بيشاور) بعض األخو  في  اسدنابالجحاهر بعد أن 

 ثرم , المشروع اإلسالمي في اإلندخاباع و فاحوا فيوا اخدارو امييون ناخب  1,1ع  ألكثر من كانع رد  الفعل الربي
ع جوراد ءاأن يرةرب أكثررهم بنردا اربيعيركران , ليسراق  شرراع اآلالف مرنوم إلرى السرجون,  اندصارهممنوم  اندحع

 ..الارب والسيما فرنسا السيراع العسكري  الدي قرعع  ييوم الرريق إلى ةصاد نديج  فوحهم بد م ودوجي  من 

  كانع ساة  الصةو  اإلسالمي  في الجحاهر ينذاك دموج بكاف  مكونراع الصرةو  اإلسرالمي  العربير  الدري مرن المورم
 : ودأثيرها ما ييي  ةجمواوكان من أهم ديك الكدل بةسب , معرفدوا لفوم ديك الدجرب  المدشابك 

 : الجهة اتسالمية لإلنقاذ: أوال



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  564  [  
 

باإلضراف  لدوا رد .. يير مرن مردارس الصرةو  و قيادادورا والدنظيمراع اإلسرالمي  الرد ا  المسردديين ودكونع من خ 
 مةردد اليورم إال الشرعار مرنو  ريض  من  وام المسيمين الذين يمنوا بعموميراع مشرروع اإلسرالم السياسري دونمرا 

 :سي  يوكان من أهم مكونادوا الره. العام 
ويعرود دأسيسروا إلرى مجمو ر  مرن  -ةمر   ر  -الشري  مةمرد السرعيد  الدري كران يرأسروا: جمالة ال لباة .5

,  يى المفكر اإلسالمي الشوير مالك ابن نبي , الريب  اإلسالميين في جامع  الجحاهر من الذين دديمذوا
األخوان المسيمين م  مورثاع الصةو  اإلسالمي  في  وكانع ددوم في  مومياع فكرها محي   من أفكار

 ...-رةم  ا   -باإلضاف  إلى أفكار  مالك أبن نبي, ا  جمعي  العيماء المسيمين لجحاهر من در 
وقرد درح موم ومرثيوم , وهرم بدايرا ةركر  الشرويد مصررفى برو يعيري رةمر  ا  :  حركة الدولة اتساالمية  .2

 ..وكانع مجمو   جوادي  سيفي  المعددد -رةم  ا   -في جبو  اإلنداذ الشي  سعيد مخيوفي 
وقررد دررح موم ومررثيوم فرري الجبورر  رجيوررا الثرراني وخريبوررا : ة لريضااة ماان أتباااع الاادلو  الساالفية شااريح .1

 ( ...  يي بيةاج ةفظ  ا )الشي   المشوور

 .. لدد من رمو  الدلو  اتسالمية من المستقلين .2

 .. المدعارفين م  المشروع اإلسالمي   الد  لريضة من لوام المسلمين .5

 
 :فرع التنظيم الدولي في الج ائر  -ن االخوان المسلمو: ةانيا

وقررد أبررى النةنرراح , ( ةركرر  مجدمرر  السرريم) اسررمالررذي أريررق  يررى ةحبرر  , (مةفرروظ النةنرراح)وكرران يرأسرروم  
وشن  ن المجاهدين هجوما .. وبدي مناوها لوا روال بدي  ةياد  رغم مةندوا , الدخول دةع مظي  جبو  اإلنداذ 

 ضاريا
 

 :اتسالمية النهضةوهم ح ب  -المحليون االخوان المسلمون: ةالةا
وكرران فكرررهم محيجررا مررن فكررر اإلخرروان وفكررر الصررةو  اإلسررالمي  الجحاهريرر  (.. ا  جرراب ا   بررد)الررذي رهسرر   

 ..المةيي  
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 :السلفيون:  رابعا

 مررن  يمررراء انةرافادرر الررذي يسرردمد ( الفكرررر الجررامي المرردخيي)والررذين كرران شرررية  كبيررر  مررنوم  يررى قوا ررد  
 .وكان كثير منوم  يؤيدون السير  الجحاهري , السعودي  الرسميين 

 
 : الشباب السلفيون المتشددون: خامسا
وكرانوا يسرمون أنفسروم ( .. الجحاهرر)سريفي  العاصرم   باسرمةركر  سرميع  -كما بياني  -وقد شكل بعضوم  

أفكرار ددررراوح برين الدحمررع والدكفيررر  وقرد دفشررع فرريوم منرذ البدايرر (.. جما ر  األمررر برالمعروف والنورري  رن المنكررر)
 ..والجول في الدين والدنيا 

 
 : جناو من حركة الدولة اتسالمية: سادسا

وكرانوا . من الدين كانوا م  الشي  مصرفى بويعيي ولم يرو الدخول فري جبور  اإلندراذ لمنوجورا الرديمدراري 
 .. يى فكر جوادي سيفي 

 : (االفغان العرب الج ائريون : )سابعا
 ..وهم الجواديون المدةركون بين الجحاهر وساة  أفاانسدان, كما سموا فيما بعد 

باإلضراف  لةركراع هامشري  قييير  الدرأثير بمرا , كانع هذه أهم مكوناع الساة  اإلسالمي  فري الجحاهرر ينرذاك 
 ..والةركاع الصوفي  المخديف   الدبيي ةولوا كجما اع 

 وبرردؤوا يبةثررون  ررن السررالح ويعرردون لمواجورر  , راع مررن الشررباب بالجبررال بعيررد اإلندررالب العسرركري بدييررل الذ  شرر
 .أن بدؤوا الصدام المسيأ م  الةكوم  , ثم مالبثوا وبسر   كبير  .. الةكوم  العسكري 

  با ددرالإلرى مفاجهر  الجمير  , والذي د ع لر  جبور  اإلندراذ , في الجحاهر العاصم   أدع ةرك  اإل دصام الكبير 
فيمرا كانرا ! دونمرا أي مداومر  , بشركل مفراج  (  باسري مردني و يرى بيةراج )  و شريخيوا الكبيررين ح يمي الجبور

وسمعع فيما بعد وأنا أدةرى ديك الدضي  أن بعرض أ ضراء !!.. جم  مهاع يالف المدظاهرين  ا دصامايدودان 
وكنررع أةرردفظ فرري ميفررادي  -وا  أ يررم  -ولررم ينفررذ األوامررر بالمواجورر  اخانوهمررقررد , مجيررس شررورى جبورر  اإلندرراذ 

وبديرع جبور  اإلندراذ برال .. المفدود  ةاليا  رن ديرك المرةير  بربعض الدفاصريل واألسرماء ولكنورا ليسرع  نردي اآلن
 بد الدرادر شربوري  و برد الررحاق )وبرح الشيوخ .. و ادع مكونادوا األساسي  ليعمل بصور  غير مركحي  , رأس 

كررؤوس لكدرل مداومر  مسرية  ليةكومر  فري  -رةمورم ا  جميعرا  -( يدرجام ومةمد سعيد مخيوفي و مةمرد السرع
 وبرردع نررذر ةررب أهييرر  راةنرر   مررا, و مررع الفوضررى السياسرري  المسرية  الرربالد .. العاصرم  والجبررال مررن ةولورا 

الررررذي جرررراء برررر  اإلندالبيررررون  لدصررررل ( بوضررررياف)وقدررررل المجاهرررردون الرررررهيس الجديررررد .بضررررراو   اشرررردعيعلبثررررع أن 
 ... لمسية  إلى ذرودوا الصداماع ا

  وقررد ةرردثني بنفسرر  بعررد  وددرر    ررن جوررود مضررني  قامررع  , كمررا ذكرررع إلررى الجحاهررر لمررد  شررور( قرراري سررعيد)نررحل
برربعض الخاليررا ذاع الفكررر السرريفي الجوررادي , مرر   و بدايررا فرررع جما رر  مصرررفى بررويعيي,لجمرر  األفارران العرررب
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وهررادف ناهبرر  فرري بيشرراور ليخبررر بديررام ذلررك الجمرر  وأنوررم  ..ثررم  رراد قرراري سررعيد. هنرراك فرري جما رر  جواديرر  واةررد 
 ( ..5445)أو أواهل ( 5440)وكان ذلك في أواخر , (الجما   اإلسالمي  المسية )أسموه 

  وشررركل قيرراد  دفاوضررع ودعاونرررع مرر  الةكومرر  العسررركري  , إنشررق جررحء كبيرررر مررن مجيررس شرررورى جبورر  اإلندرراذ ..
الموادنرر  ( الررحاق رجررام و سرعيد مخيروفي  برد الدررادر شربوري و برد مةمرد السرعيد و) ورفرض يخررون  يرى رأسرروم

( جريش اإلندرراذ ) باسررم ررف   رن دشرركيل مرا اجدمرا وم وسررر ان مرا أسررفر.. وبردؤوا المواجور  باسررم جبور  اإلندراذ 
اشدمل البيان الدأسيسي لجيش  من الذين صعدوا الجبال و الجبو أةد كوادر ( مدني مرحاق)الذي برح  يى رأس  

 ...رفض العود  ليديمدراري   إلنداذ  يى معظم مكوناع الفكر الجوادي السيفي  وركح  يى مبدأا

   وكررران فررري , وسرررر ان مرررا قمعرررع الةكومررر  العسررركري  ةركررراع العصررريان المررردني وةظررررع األةرررحاب السياسررري
)   والديمدرارير  والةركر  مرن أجرل الثدافر -( نةنراح)و ةرك  اإلخروان  –وةرك  النوض   -رييعدوا جبو  اإلنداذ 

وةرحب جبور  الدةريرر الرورني الرذي مثير  يخرر رهريس وحراء مردني هرو  -( يرأس  ييرع أةمرد يأما حياوهي ةحب 
ةيرر  إسرردمرع بالمعارضرر  ثررم قمررع ..وشرريو ي  صرراير  أخرررى واشرردراكي وأةررحاب  يمانيرر  ( ..الةميررد موررري  بررد)

( ألررف 10)يررين مررن اإلسررالميين إلررى أكثررر مررن ووصررل  رردد المعدد..وخرررج كثيررر مررن رؤوسرروا إلررى خررارج الجحاهررر
ين المدراوميين فري الجبرال إلرى مرا قيرل ةوأدى ذلك إلى إردفاع  دد المسي.. معددل ميهع بوم السجون الصةراوي  

 .. مييادوم بالعشراع يوميا وأصبةع.. أن  بي   شراع اآلالف 

 اسرررمالم خرررالل ديرررك الفدرررر  وبررررح سررريررع أخبرررار الجوررراد فررري الجحاهرررر  يرررى  نررراوين األخبرررار ووسررراهل اإل ررر 
وبرررح .. كررأهم وأبرررح الدجمعرراع العاميرر   سرركريا فرري مواجورر  الةكومرر  العسرركري  ( الجما رر  اإلسررالمي  المسررية )

السرريراع الماربيرر  أثنرراء سررعي  لشررراء السررالح  ا دديدرر لبر  أن  الررذي مررا(.. الةررق العيايررد   بررد)أميرهررا األول  اسرم
ثررم ,   ا  مررثررم قدررل رة( اآلن بدقرر  ولعيرر  جعفررر األفارراني  اسررم ال يةضرررني )يخررروخيفرر  أخ . وسرريمد  ليجحاهررر 

 ... ا  أةمد الذي دةددع في  وده إنجاحاع كبير  أميرها أبو  بد( 5441)يف  م  مري  خ

   الكبرى  يى قياد  الدواع  الوجماعفي إةدى ( الداري سعيد) وا ددل. دصا دع ةد  العميياع العسكري
.. ين من سجن الجحاهر العاصم  بعد  د  أشرور جس( 100)ثم فر م  أكثر من . ي الجحاهر العاصم  البةري  ف

ثررررم قدررررل فرررري ظررررروف غامضرررر  رةمرررر  ا  .. ثررررم بررررذل وسررررع  فرررري دوةيررررد الفصرررراهل المداديرررر  مررررن جميرررر  الفرقرررراء 
لسياسريين فري سرجن مهاع السجناء ا اغديالوصل لةد , وفي هذه الفدر  كان  نف الدول  كبيرا( .. 5442)أواخر

 ..أةد سجون العاصم  الجحاهري  في واقع  واةد (.. سركاجي)

   كانع كاف  األصرواع المؤيرد  ليجوراد فري الجحاهرر دنرادي المجاهردين  بدوةيرد الصرفوف ( 5441)مري .
داع مررن الديررا( الجما رر  اإلسررالمي  المسررية )وفعررال أدع جوررود كبيررر  قررام بوررا العديررد مررن الديرراداع المجاهررد  فرري 

 إلررى ةصررول ديررك الوةررد  الدرري  مررل لوررا األميررر, ولكثيررر مررن الخاليررا الجواديرر  المةييرر  , المجاهررد  لجرريش اإلندرراذ
 عقيرادا(  ا  أةمرد أبرو  برد)ودولى . الثاني ليجما   اإلسالمي  المسية  ولم يرها ألن  قدل قبيوا بدييل رةم  ا  

وأبور  أوسرار الجوراد , ونشرر شررير فيرديو فري غاير  الدرأثير. .وةصيع ديك الوةد  في  وده.. الجما   من بعده
الرررحاق رجررام و بررد الدررادر  مةمررد السررعيد و بررد)مشررود بيعرر  شرريوخ الجبورر  مررن قيرراداع الجرريش اإلسررالمي لإلندرراذ 
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الجما   اإلسرالمي  المسرية   باسمأميرا ليجواد الموةد , لشاب في  مر أبناء بعضوم ( بشوري و سعيد مخيوفي
 ...الشامل  االندصاراآلمال بدرب  احدهاروأدع الوةد  إلى .. ا  أةمد   بد وهو أبو

 إال  اال دررافونرال ممرن أقردم  ييورا ورفرض , الوةرد  و ارضروا ( مدني مرحاق)جيش اإلنداذ  رفض أمير
د  وأصر  يى البدراء خرارج الوةر !األسيرين  باسي مدني و يي بيةاج لما يخرجون من السجن  الشيخينبدراراع 

ولكن  شراع الفصاهل والجما اع الثانوي  من مشرق الجحاهر وغرب  ووالياع الوسرر دخيرع الوةرد  و صرارع .. 
 رررددهم  شرررراع  مرررن المجاهررردين المسررريةين الرررذي صرررار%( 41)الجما ررر  اإلسرررالمي  المسرررية  دمثرررل أكثرررر مرررن 

 ( .5442)اآلالف  م  ةيول 

 وصدر بيان  رن بعرض أ ضراء مجيرس شرورى  ..  ا  أةمد هو اآلخر في ظروف غامض  قدل أبو  بد
قبرل قيراداع  قيراداع الجما ر  ودروالي البيعراع لر  مرن( الررةمن أمرين أبرو  برد)الجما   اإلسالمي  المسية  بدولي 

لورررم  وكررران ذلرررك ا ولرررم  يكرررن بوسررر  المؤيررردين ليجوررراد فررري الجحاهرررر فررري الخرررارج إال أن يؤيررردوهم ويرررد و .. الفصررراهل
 (...5441) أو أواهل( 5442)أواخر

  دايررر فرري منةررى السياسرراع والبيانرراع  برردأع برروادر. ةمن أمررين قيرراد  الجما رر  ر الرر ومرر  دررولي أبررو  بررد
 ..والعميياع في الجما   اإلسالمي  المسية  ومن ذلك 

ذاع العالقر   االجدما ير و دصعدع المواجو  م  الشراهأ المدنير  و , فدد كثر  البياناع الصادر   ن الجما    -
بردءا مرن الروحير ووصروال إلرى با ر  ..مثل أجوح  اإل رالم , ودو دها بالددل .. السير   يد  م  هيكل الدول  أوالبع

وكرررذلك وحار  الرررنفر  .. وصررروال لألسرررادذ  والمررردارس والررررالب .. ومثرررل قرررراع الدعيررريم كرررذلك. الجراهرررد فررري الشرررارع 
 .. وهكذا!!.. وصوال ليعمال الذين يميؤون السياراع بالبدرول 

 .. قدل النساء واألرفال من أسر العاميين في أجوح  الدول   باسدةاللالدجرؤ  يى إصدار الفداوى  -

 ..هدفا أساسيا  ادخاذها دصعيد المواجو  م  المييشياع المدني  المردرب  بالةكوم  و -

 .ذلك من هذه الدوجواع الخرقاء  وغير.. إردفاع لوج  الدكفير في الخراب العام  -

 وقيررراداع األةرررحاب , دررردا ع قيررراداع الجبوررر  اإلسرررالمي  لإلندررراذ الالجهررر  فررري الخرررارج , ( 5441)ن  خرررالل سررر
, السياسرري  اإلسررالمي  والعيمانيرر  وةدررى الشرريو ي  إلررى مررؤدمر بر ايرر  الفاديكرران فرري رومررا لدشرركيل دةررالف سياسرري 

ه  بدركيبدورا و ادر  الاريب  المشبولكن  ناد الةكوم  العسكري  أجوض ديك المب, سياسيا  يعرض ةل أحم  الجحاهر
 ..انعدادهاومكان 

   الشرري  مةمررد  اغديررالالرررةمن أمررين وقيادادرر  المنةرفرر  المجرمرر   يررى  دجرررأ أبررو  بررد(.. 5441)أواخررر سررن
الوهرراب العمررار  وغيرهمررا مررن المجاهرردين المندمررين لجما رر  الريبرر  والررذين كررانوا قررد دخيرروا  السررعيد و المجاهررد  بررد

كران قرد أريدر   يريوم مةفروظ  اسرموهو ( جما   الجحأر ) اسموكانوا يريدون  ييوم , في الجما   بموجب الوةد  
 يى قيادد  وبد وى الةفراظ  يرى الووير  السريفي   لالندالبوهم  بد وى دةضيرهم يفدد.. لمنوجوم  اندداداالنةناح 

 .كشفاإلنةرافاع  ن مسار الجما   دد ومن هناك بدأع ةديد .. ليجما   بح موم 

 الةمرن أمرين  بدوقير  أبرو  برد( هداير  رب العرالمين )ر كداب بعنوان اصدإثم أدبعع ديك الدياد  ديك الجريم  ب
وقرررد ةمرررل الكدررراب مرررن فنرررون الجورررل وألررروان الدرررررف والدكفيرررر .. يرررى أنررر  مرررنو  الجما ررر  اإلسرررالمي  المسرررية  
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وضرةع أبعراد الكارثر  الدري ةيرع  و, يرهرا هرذا ما جحم بالووي  المنةرف  الجديد  ليجما ر  فري  ورد أم واالنةراف
الرةمن أمين ذلك بدوجي   مداديي  إلى المجاحر الجما ي  في المدنيين في  ثم أدب   بد. بدياد  الجما   المسية  

 يررى ..قررديوم وسربي نسرراهوم  واسردباحفكفرررهم , الةكوميرر  عالمييشريافرري  انخرررواالدررى المجرراور  لورم بررد وى أنوررم 
 ..!!!نأنوم مرددي

  إسدايع أجوح  اإلسدخباراع الجحاهري  هذه األجواء الدي دكشف فيما بعد أنوا هي الدي سرعع إليورا و أوجرددوا
وأدبعرع  ذلرك كمرا كشرف بعرض الفرارين ..واةردا مرنوم ( أمرين)ودسع العمالء في قياد  الجما   الدي ربما كان , 

 ..شودوه قدرا كي ال دضي  قص  ديك المأسا  الدواع الخاص  ممن  أجبروا  يى فعل ذلك أو  من الجيش و

  امررأ  وال رفرال  فأدبعع الةكوم  ذلك بدنظيم سيسري  مرن المجراحر المرو ر  فري المردنيين ولرم دروفر  جروحا وال
ةيرر  شررودع الجحاهررر أهررواال , ( 5441-5441)الوةشرري  الدرري جرررع خررالل  المجرراحروال ةدررى ةيوانررا  فرري ديررك 

ى قدل المصيين في رمضان وهرم ينصررفون مرن أبرواب المسراجد برد وى أنورم كرانوا وصيع إل.. وبةورا من الدماء
وكانررع أكبررر المجرراحر دجررري فرري المنررارق المعروفرر  بنجرراح جبورر  !!!.. قررد شرراركوا فرري اإلندخابرراع فاردرردوا بررذلك 

روا المشرروع وكان هذا بمثاب  دصفي  ةسراب مرن قبرل الةكومر  مر  مرن اخدرا.. فيوا في اإلندخاباع السالف  اإلنداذ
اإلسررررالمي كمررررا كشررررف هررررؤالء الشرررروود بالوثرررراهق المؤكررررد  لررررذلك  بررررر وسرررراهل اإل ررررالم المخديفرررر  بعررررد ذلررررك بعررررده 

و نشرررر بعرررض أولهرررك ..وقرررد  رضرررع قنرررا  الجحيرررر  بعرررض المدرررابالع بالاررر  األهميررر  فررري هرررذا المجرررال ..سرررنواع
 ..العسكريين شوادادوم في كدب ربعع في فرنسا وأصبأ األمر اآلن واضةا

  انفررض..ومرر  دكشررف الةديدرر  والدوجرر  اإلجرامرري والمنةرررف ليديرراد  الجديررد  ليجما رر  اإلسررالمي  المسررية 
وأصرردرع الشخصررياع والجما رراع الجواديرر  البررارح  الدرري أيرردع الجما رر  .  نوررا المؤيرردون فرري الررداخل والخررارج 

وكنرع مرن , ياع الجوادير  المسية  خالل مسارها وصدرع بيانراع  ديرد  برذلك مرن مخديرف الجما راع والشخصر
كما بدأع الكداهب والفصراهل الجوادير  .  فصيع في شواددي في كداب منفصل وقف ذلك الموقف كما أواهل من 

الددررال بررين  اشرردعلثررم .. فرري الررداخل دررنفض  نوررا فرري لدررنامس أكثررر فررأكثر فرري ةمامرراع الرردم المرو رر  المخحيرر 
 .. الجما   وبعض ديك الفصاهل المنفصي   نوا 

 وهررم مررن جما رر  الشرري  مةمررد السررعيد , كمررا كررانوا يسررمون ( جما رر  جبررل األربعرراء)دررل المجاهرردون مررن ق
بعرده سرفاح أكثرر إجرامرا منر  قيراد   ىليدرول, وأراةروا الردنيا مرن شرروره (.. الررةمن أمرين أبرا  برد)قديروا , رةم  ا  

ولكرن بعرد أن , الرذي دراب  مسيسرل اإلجررام , ( ندرر الحوابرري )       وهرو المرد و, الجما   اإلسالمي  المسية  
سرردمرع فرري منوجوررا بعررد أن  حلررع فرري منررارق مةرردود  إلررى أن قدررل هررذا او .. ضررعفع الجما رر  وقيررع إمكانيادوررا 

 ...فيما بعد في الجحاهر ( 4001)األخير سن  

  النررررراس  رررررنوم وحهررررردهم بالمشرررررروع الجورررررادي برررررل  انفضررررراضوبعرررررد , مررررر  دشررررررذم المجاهررررردين وددسرررررموم
وصررريع المخررررراع اإلسررردخباراع الجحاهريررر  والخارجيررر  إلرررى مبدااهرررا مرررن سررريناريو المجررراحر الرررذي .. سرررالميواإل

وكان جيش اإلنداذ .. فأريدع برنامجا لإلسدسالم بد وى العفو  ن المسيةين الذين ييدون سالةوم . خررع ل  
ودبررع  ردد مرن  يمراء المسريمين فري  ( ..الوهرام الرورني)أول المسردجيبين لمرا  ررف بنرداء ( مدني مرحاق) بدياد  

و خررج األلبراني برآخر فداوير  , ليرد موا نرداء الدولر  لإلسدسرالم ,الخارج من أمثال ابن باح وابن  ثمرين واأللبراني 
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أن الخاروج ): ليعين أن أةردا  الجحاهرر أكبرر شراهد  يرى مرا ذهرب إلير  مرن قرول , ( 4000)قبل أن يدوفى سن  
واخدير  الةابل بالنابل في سراة  ( . !!!هو في حقيقته خروج للم اتسالم ذاته ,  للم الحكام في هذا ال مان

لدصبأ شراهدا لكرل مرن يريرد أن يردلل  يرى رأير   فري .. الصةو  اإلسالمي  كيوا بسبب الدجرب  الجوادي  الجحاهري 
ير  ومرن سرا دها مرن بعرد أن نجةرع اإلسردخباراع الجحاهر . الجوراد وليصربأ النمروذج  برر  لمرن يعدبرر  فشل خيار

ومشارك  ةثيث  من وساهل اإل الم العربي بودم الةاجح بين مفاهيم الجواد  وبرين , المخابراع العربي  والخارجي  
 ..!أفكار الدكفير واإلجرام والمجاحر وةماماع الدم

  ةي  ال , إلى أفاانسدان ( لندن)وما بعدها ددابعع األةدا  في الجحاهر وكنع قد غادرع  5449خالل  ام
 ابدعراديباإلضراف  إلرى , يمكن مواكب  األخبار واألةدا  كما يجب في ظل  حل  شرب  دامر   رن وسراهل اإل رالم 

 ..العظيم  الذي دسببع لي ب  بسبب الدوار5441منذ مري   ن ميف ديك الدضي  ومداهادوا 

ممررن الذوا بأفاانسرردان فرري ولكررن ومررن خررالل المعيومرراع الدرري بيادنرري مررن بعررض المجاهرردين الجحاهررريين األفاضررل 
ومررا , وبعررض المودمررين بوررذه الدضرري  , ومررن خررالل مدررابعدي بةسررب الممكررن لوسرراهل اإل ررالم , مرةيرر  رالبرران 

فدررد برردا أن الاالبيرر  السرراةد  مررن المسرريةين .. ييرر  مررن بعررض البيانرراع الدرري صرردرع بعررد ذلررك ووصرريدنا اريعررع
وبديع مجمو اع هنا وهناك فري الجحاهرر , روع الوهام الورني سمي بمش والمجاهدين قد نحلوا من الجبال بفعل ما

 . الجواديين دريد مدابع  المواجو  م  النظام الذي خرج يباهي باندصار باهر  يي اإلسالميين و

ةسررن )بح امرر  أميرهررا ( الجما رر  السرريفي  ليررد و  والددررال) اسررمثررم ظورررع إلررى العيررن جما رر  أريدررع  يررى نفسرروا  
فركحع في بيانادورا  يرى نفري أفكرار  ,الل بيانادوا أنوا و ع بعض  بر ذلك الدرس الداسي بدا من خ(..ةراب 

بررراح األهررداف العامرر  مررن  أجررل , الدكفيررر والايررو  و يررى دركيررح المواجورر  مرر  أجوررح  السررير  العسرركري  واألمنيرر  واى
ةصرل هاهير   انرع الصردم  بمرافدرد ك, إال أن معظم األوسار الجوادي  بدع ةذر  من ذلرك ..إقام  الدول  الشر ي 

 اخدرررافوقررد نديررع وسرراهل اإل ررالم وماحالررع بعررض أخبررار  مييرراع ديررك الجما رر  ومررن أبرحهررا بعررض  مييرراع . 
 ..مفادادوم بمبال  ضخم   لألجانب و

ةاولوا بردورهم دجمير  أنفسروم ودرديرب أوراقورم إل راد  العمرل , كما أن المجاهدين الجحاهريين الذين أموا أفاانسدان 
و بردع بعررض . وشركيوا شرب  دجمرر  كران يصرارع ظروفرا صررعب  مرن أجرل إةيراء مثررل ديرك الدضري  , فري قضريدوم 

ير  بمرا مولكرن أةردا  سربدمبر  راجيدوم كمرا  اجيرع الج.. الماع الدوفيق والدسديد  يى بعض الناضجين منوم 
منوم ةظا وافرا من  -ددبل ا   - ونالوا..مواقعوم في معرك  الدفاع  ن النفس و ن اإلمار   وادخذوا ..هو معيوم

مريرر  الدرررن الةررادي  رسرربدمبمررنوم أسررماءهم فرري قاهمرر  الشرروداء واألسرررى مررن ضررةايا أخرردود  الرربالء وسررجل كثيررر
 . والعشرين 

الهميااة تلااك التجربااة وهااو بعنااوان و ااد سااجلت شااهادتي لاان تجربااة الجهاااد فااي الج ائاار فااي كتاااب مسااتقل ) 
وأنصاح اتخاو  باالعود  إلياه الهمياة دروس تلاك ( 1886-1838الج ائار  مختصر شهادتي للم الجهاد في)

  .( التجربة المرير  
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 :(1883 -1881)التجارب الجهادية في اليمن  -8

 
 . (2111 -1881)تجربة الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل  . أ
 .(1883منذ )جيش لدن أبين  -تجربة الشهيد أبو الحسن المحضار الجهادية  . ب

 

أن الرريمن مررن أكثرر منررارق العررالم العربرري جاهحير  ألن ددرروم فيوررا ةركرر  جوادير  ددرروفر لوررا معظررم   ددرردعارالمرا ل
وهو  ,(صفة  20)وقد كدبع في ذلك بةثا خاصا من نةو .. والسيما بعد قيام الوةد ..  ناصر النجاح السببي  

 .  يي  عذلك وةرضفي   أثبع ةي , ( مسؤولي  أهل اليمن  ن مددساع المسيمين وثروادوم ) بعنوان 

ودةكموررا ( كرم 4100)وسرواةيوا الرويير  الدرري دحيرد  يررى ( كرم مربرر  ألررف 200)الدرري ددرارب   فمسراةدوا الشاسرع
نفداةوا  يى السعودي  ودول الخيي  من جو  و يى الدرن اإلفريدي وما يوفره من الرذخير  او , بمضيق باب المندب

أي حهاء , من  دد سكان جحير   العرب%( 10)سكاني  الدي دشكل نةو وكثافدوا ال.. والسالح  في شرق إفريديا 
ربيعدوا الجارافي  المدنو   والو ر  الدي دندشر فيوا الجبال ودعدبر  و, مييون ددريبا 20مييون من أصل نةو 41

  السرييم  وكذلك ربيع  السكان المةافظ  المددين  وبنيدوا الدبيير. من أصيأ المنارق لةروب العصاباع الجوادي 
ندشررررار السررررالح واردباررررر  بدداليررررد الةيررررا  او . مررررن دةررررريم الةضررررار  الةديثرررر  وسرررريبياع الررررراب  المرررردني الصررررنا ي

قرعررر  سرررالح بيرررد رجرررال الدباهرررل ( مييرررون10)ةيررر  دفيرررد اإلةصررراهياع الرسرررمي  بوجرررود أكثرررر مرررن . االجدما يررر 
ل مرروارن بمررا فرريوم النسرراء والعجرراهح سررالح لكرر( قررر 1)أي بمعرردل أكثررر مررن , لرردى الةكومرر  غيررر مررا. والسرركان
مدجرذر  ودعرود إلرى مرير  الخمسريناع كمرا أنورا مدنو ر  دشردمل  كما أن الصةو  اإلسالمي  فيوا قديم  و! والرض 

مرن اإلخرروان إلررى السريفي  إلررى السرروري  إلررى الدبييرر  والرد و  إلررى الصرروفي   المعروفرر  يرى معظررم مردارس الصررةو  
لربيع  السكان الذين ميحدوم الشكيم  والددراع الددالير  ةير  اسدعصرع الريمن  يرى  هذا باإلضاف . إلى يخر ذلك

كما ةصل ليبردااليين ثم , فيوا االسددرارمن  االسدعماري مخديف أشكال اإلسدعمار حمنا رويال ولم ددمكن الدول 
 .. الناصر اإلنكييح ثم العثمانيين ثم الجيش المصري في  ود  بد

كرران الشررباب المجاهررد اليمنرري يشرركل ثرراني أ يررى ( 5444-5492)يرر  العريدرر  فرري أفاانسرردان وفرري دجربدنررا الجواد
( .. 4005-5441)وكرذلك فري شروروم الثراني , إةصاهي  من بيين الشباب العررب الرذين قردموا ليجوراد األفاراني

ال يدهشرني أن ال وكرم أدهشرني ومرا يرح .. أصرال  العروبر   وقد كانوا مثراال لإلقردام والشرجا   وخصرال الفروسري  و
 . يدوم فيوا ةرك  جوادي  واسع 

فيما يرد  أكثر , من السكان يعيشون دةع خر الفدر وسدف الدور%( 10)أما من الناةي  اإلقدصادي  فأكثر من 
براقي سركان جحيررر  العررب إلرى جرروارهم فري نعريم ممررا وهرب ا  ديرك الجحيررر  مرن الثررواع الدرري هري ميرك المسرريمين 

 . وهم سوادها األ ظم, ير  خاص  ام  وأهل الجح 
وكررل مررا يعررين  رراد   يررى دفجرررا , والسرركاني  والسياسرري  والجارافيرر  واالقدصررادي فكمررا درررى فررإن األسررباب الشررر ي  

رغم دولي ةكوم  , ددوم فيوا مثل ديك الةرك  الجوادي  وهنا يكمن العجب من أن ال, الثوراع الناجة  مدوفر فيوا



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  551  [  
 

برررل ويةررراول أن يرررولي ابنررر  مرررن بعرررده ميكرررا  يرررى الجمووريررر  , ل منرررذ سرررنين روييررر ع جاهرررو مويويررر  يدودهرررا رررراغ
ولسع هنا في مةل بة  ذلك وقد بةثد  فري بةر  مسرددل كمرا !! الديمدراري  األمريكي  الةدا , اإلشدراكي  سابدا

مرن ذوي والسبب األساسري فري ذلرك أن أكثرر قيراداع الصرةو  اإلسرالمي  هرم مرن الدا ردين  رن الجوراد .. أسيفع 
 واالسردرخاءوأن أكثر مشراي  الرد و  هرم مرن النفعيرين و يمراء السرالرين الرذين ألفروا كراسري البرلمانراع , المصالأ

باإلضاف  إلى هيمن  سير  ح ماء العشاهر والدباهل الرذين دعرودوا منرذ  درود وربمرا قررون أن .. في كنف الراغوع
درولي قيراداع الصرةو  اإلسرالمي  وح مراء .. برع هرذا بكرل جرالء وقرد أث.. يبي  أكثرهم دينوم بدنياهم ودنيرا غيررهم 

إفشرال إندفاضر  الشرارع اإلسرالمي ( اإلصرالحةحب )الدباهل الذين يشكيون الثدل األساسي الذي اجدم  فيما سمى 
 .. دال ذلك من مةاوالع جوادي  ومكافة  كل ما( 5441)فيما  رف بأةدا  الدسدور سن  

  المجاهرد  الناشره   راجح   رن إفرراح قيراداع ميدانير  قرادر   يرى سرةب قوا رد الصرةو  مما جعل الديراداع الشربابي
 .. اإلسالمي  والدراع الكبير ذي الةجم المييوني في اليمن وراءها 

خررور العيمرراء و جررحهم وجوررل .. فرري كيمدررين باخدصررارومشرركي  الرريمن كمررا هيررا مشرركي  العررالم العربرري واإلسررالمي  
ونعررررود .. إلررررى أن يررررأذن ا  بررررالفرج .. اذ ةررررب الرررردنيا وكراهيرررر  المرررروع  يررررى الجميرررر  العرررروام وضرررريا وم واسرررردةو 

 :ليموضوع
و يرررى مررردى العدرررد األخيرررر مرررن  الدررررن .. بعرررد  رررود  الشرررباب المجاهرررد اليمنررري مرررن أفاانسررردان مريررر  الدسرررعيناع 

كررران ابررررح ديرررك و . قامرررع مةررراوالع جواديرر   ديرررد  فررري الرريمن فشررريع كيورررا لمررا أوجرررحع مرررن األسررباب.. العشرررين 
 ..لدكون أرضي  جوادي  في اليمن ( 5440)مةاول  الشي  أسام  بن الدن منذ , المةاوالع وأكثرها جدي 

 رررف بجرريش  رردن أبررين الدرري دح موررا المجاهررد الشررويد أبررو الةسررن المةضررار رةمرر  ا  أواسررر سررن   وةركرر  مررا
(5449..) 
 
 :ة بن الدن في اليمنمختصر  لن المحاوالت الجهادية للشيخ أسام   نبذ .أ
 فوررو أةررد أبنرراء مةمررد بررن .. الشرري  أسررام  بررن الدن ةفظرر  ا  مررن أصررل يمنرري جنرروبي مررن ةضرررموع  ينةرردر

قريبر  مرن واسردورنوا مكونرا أسرر  .. العحيرح  الدن الذي هاجر من اليمن إلى السعودي  م  بداي  ةكم  الميرك  برد
لى اليومنفوذ مالي وسياسي واس  فيوا و دمدعع ب, يل سعود   ..منذ ذلك الوقع واى

  وخررالل الجورراد األفارراني ضررد الررروس ةرررم الشرري  أسررام   يررى دكرروين مجمو رر  منظمرر  ةولرر  ركررح فيوررا  يررى
وفرري الدسررعيناع كانررع معريرراع الدةرررك .. العناصررر الجواديرر  مررن جحيررر  العرررب والسرريما مررن السررعودي  والرريمن 

ن الشررررماليين مررررن يفكثيررررر مررررن اليمنيرررر.. الوةررررد  جرررراهح الجوررررادي ضررررد الةكررررم الشرررريو ي فرررري الرررريمن الجنرررروبي قبررررل 
ذوي الدررردراع ( الةضرررارم )كمرررا أن ذلرررك  ييدرررى د مرررا كبيرررر مرررن كبرررار الدجرررار, اإلسرررالميين والدباهرررل يؤيررردون ذلرررك
والدي دكن العداء ليشيو ي   امر  وفري جروارهم , ومن الصةو  اإلسالمي   موما, اإلقدصادي  الكبير  في السعودي 

 .. وم  دوافد  دد من المجاهدين اليمنيين من أصل جنوبي أثناء الجواد العربي في أفاانسدان..  في اليمن خاص

  وقررد .. هررو إةرردا  ةركرر  جواديرر  فرري الرريمن الجنرروبي, يشرري  أسررام لمشررروع الجوررادي الخررام والرهيسرري الكرران
دا مررن الجورراديين ورغررم أن  ررد.. واسرردمر فرري مةاولدرر  إلررى قيررام الوةررد  ( 5440-5494)باشررر ذلررك فرري سررن  
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قد ةرض الشي  أسام   يى الشروع في ذلك الجواد مباشر   -وكنع من بينوم -المدربين من الشي  أسام  أياموا
إال أن  دردد باندظار إقناع قيراداع الصرةو  فري الريمن والسريما اإلخروان المسريمين مرن أمثرال الشري  الالمر  فري .. 

 .وضا ع فرص  ذهبي  فيما أ ددد.. وما كان ألولهك أن يفعيوا .. ا رار فيوخنةينوا  بد المجيد الحنداني باال

 وشركيع مشركي  . ومنذ قيام الوةد  كان مشروع الشي  أسام  قد دةول إلى المةاولر   يرى مسردوى الريمن الموةرد
ا   ن فرصر  إل رالن الجوراد  يرى  يري  برديالعيمراني ودناقض اإلسرالميين و, الصراع  يى دسدور اليمن الموةد
وقردم إلير   ردد .. ديرك الفرصر   السردااللوقرد دةررك الشري  أسرام  .. النشرأ    صالأ وةكوم  اليمن الموةد ةديث

 يررى كدرراب يثبررع كفررر  اسررم والررذي وضرر  ( سرريف  مررر)مررن مشرراي  الرريمن كرران فرري رييعرردوم الشرري  المعررروف 
وشررر ي   الةكومرر  الداهمرر   ييرر  وأثبدرروا فيرر  أيضررا كفررر, كرران قررد كدبرر  بعررض المدررربين مررن الشرري  أسررام , الدسرردور
  .جوادها 

   ( مدبل برن هرادي الرواد ي)وسعى الشي  أسام  إلى مشاي  اليمن وكبار د ادوا من السيفي  و يى رأسوم الشي
لررى اإلخرروان وح مرراهوم..  ولكررن جميرر  . وبررذل أمررواال راهيرر  فرري دررأليفوم ودررأليف بعررض الدباهررل  يررى المشررروع.. واى

ع والنفرروذ ءاإلرريوم المناصررب ويمررنةوم العرررا ويسررند,  ا  صررالأ أن يسرردمييوم يرري  برردواسرردراع  , أولهررك خررذلوه
 ..والدسويالع 

وكرران  يررى ,  فدررد أجوررض مظراهر  المييررون مسرريأ الدري دوجوررع إلرى بوابرر  الدصررر الجموروري, فأمرا الشرري  الحنرداني
وخرررج إلررى المدظرراهرين ..  فدررد دخررل الدصررر مرر  الرربعض مفاوضررا ليرررهيس.. رأسرروم مرر  ح مرراء اإلخرروان وغيرررهم 

مررن كرران يررؤمن بررا  واليرروم اآلخررر )ليدررول لوررم , المسرريةين المرررالبين بسرردور الدسرردور والةكومرر  وبدةكرريم الشررريع 
المجيد الحنداني أةد نواب  وانفرر الجم  ليصبةوا في اليوم الدالي وقد صار الشي  الومام  بد..( فييعد إلى بيد  

و ضرررروي  !!. ا  صررررالأ سرررر   يرررري  برررردهاسرررر  بر هاخمسرررر  الررررذين شرررركيوا مجيررررس الر الرررررهيس واةررررد ةكررررام الرررريمن ال
حمالهررر  فررري اإلصرررالح مرررا بيرررين وحيرررر وناهرررب كبار  دررروحعو !! الميةررردين بةسرررب مرررذهب الشررري  الدرررديم االشررردراكيين

 والشرريع دةع الدسدور الرراغودي المشررع مرن دون ا  والرذي كدرب فري أ راله ديرن الدولر  هرو اإلسرالم .. برلمان
 (!!مصدر الدسدور والدوانين 

فدرد كدراب كدابرا وصرف فير  الشري  أسرام  .. فكران موقفر  أنكرى وأشرد ضرراو  ( مدبل بن هادي الرواد ي)وأما الشي  
وفرض النراس  رن مشررو   دبراع , وكانرع أشرررد  بالار  العرداء فري الوجروم  يير .  يى أن  رأس الفدن  فري الريمن

.. الفدنرر   ابدارراءان يدررول أن بررن الدن أرسررل لرر  أمرروال بررد وى الجورراد ةيرر  كرر,  يررى األرصررف  إثررر خرررب الجمعرر 
 !! فحوج بوا الشباب واشدرى كدبا ليمساجد

لررم يدرررك أةرردا مررن رمرروح الصررةو  مررن شررره فرري !! كمررا روى شررباب مجاهرردون مررن الرريمن أن الررواد ي شرري  السرريفي 
ا    يري  برد)في ةين كران يثنري  يرى .. ن الجواديي ين والصوفيين ويالسرور  فواجم قياداع اإلخوان و.. ةينوا
أمرام وقرد سرمعع مرن الشري  أسرام  !!  أمرر مسريم لروليويؤكد  يى را د  .. ويصف  داهما باألخ الرهيس ( صالأ

ومرن يعررف سرماة  ,  فيرن يسرامأ الرواد ي, سامأ كل مرن يذاه فري ةيادر  بأن  لو, قول  بعض ضيوف  ذاع مر  
 . !ذلك الذي أفضى إلى رب   يدرك مدى دأذي  من, يذاه  بن الدن ةدى م  منالشي  نفس 
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 فدرد اسردمالوم  يري  برد.. قياداع الشباب الجواديين الرذين جنردهم  الشري  أسرام  ودربورم فري أفاانسردان أكثر وأما 
فركبرروا , المدنيرر والوظرراهف .. ا  صررالأ بررأن أ ررراهم ردبررا فرري الجرريش اليمنرري وأدخررل مررن أراد السرريك العسرركري 

أن يعمرال فري سريك اإلسردخباراع والةررس ( النوردي)و( الفضريي)لامثرأوبير  برأبرحهم .. ياراع ودولوا المناصرب الس
 الثالثررر  اإلخوانيررر  والسررريفي  و األمثيررر وديخرررم هرررذه !!  ا  صرررالأ  الجموررروري كرررأقرب المدرررربين مرررن  يررري  برررد

هرذا ةرال أبررح  يماهورا  وقراد  صرةودوا  الدري كران.. نموذجرا ليمشركي  األساسري  فري الريمن , الجوادي  في اليمن 
برالدكوين العسرركري  اهدمرعالرذين افددرروا إلرى الدربيرر  المنوجير  الجوادير  خرالل فدرراع إ رردادهم الدري . ومجاهرديوا 

 ..وافددرع ألي فكر أو منو  يةصنوم من مثل ديك اإلسددراجاع 
   ا  صرالأ  برلمران مرن أنصرار  يري  بردوال( سي الخماسري هاومجيسوا الر ) وشكيع الةكوم .. وقامع الوةد

ومرررن اإلسرررالميين و يرررى رأسررروم ح مرراء اإلخررروان وبعرررض رؤسررراء الدباهرررل الرررذين كونررروا , (المرررؤدمر الشرررعبي)وةحبرر  
وقررد .. مررن الجنرروبيين( االشرردراكيالةررحب )ومررن , الحنررداني سرر  ةسررين األةمررر وهابر ( الدجمرر  اليمنرري لإلصررالح )

ضررررب الررررررفين ببعضررروما وددويررر  نفررروذه ثررررم ددررروى باإلسرررالميين  يررررى  ا  صررررالأ ونجرررأ فررري ةررراول  يررري  برررد
الرذين خررروا , االشردراكيينلربعض رؤوس  باغديالوقام بعض الجواديين في ديك الفدر  .. الجنوبيين  االشدراكيين

حةفروا  يرى  ردن فيمرا  ررف بةررب الوةرد  .. ا  صرالأ واإلسرالميين  ولكرن  يري  برد..  يرى الوةرد   لالندالب
وكرران الشرري  أسررام  قررد أمررر أنصرراره وأدبا رر  فرري الرريمن مررن . بررالدو وقضرروا  يررى مةرراوالدوم وفرضرروا الوةررد  .. .

مرررن أفاانسررردان بالررردخول فررري المعركررر  إلرررى جانرررب جررريش الررريمن الشرررمالي كمرررا فعرررل كافررر   االجوررراديين الرررذين  رررادو 
وفعرررال لعرررب . ةررر  بالشررريو ي  يرررى إ دبرررار أن ذلرررك سررريؤدي إلرررى كسرررب مرةيررر  باإلرا, اإلسرررالميين فررري الشرررمال

المجاهرردون مررن الجورراديين واإلسررالميين دورا ةاسررما وسررر ان مررا انوررارع مداومرر  الجنرروبيين فرري  جيرر  لررم دسررمأ 
رغررم فدرراوى !! بالدرردخل الرردولي ولررم دسرردر  السررعودي  ودول مجيررس الدعرراون الخييجرري  إندرراذ الشرريو يين فرري الرريمن 

( الشيو يين)والمسيمين ( صالأ)  والصيأ بيين المسيمين الشماليين بريس  باح وهيه  كبار العيماء بوقف الفدن ابن
 !!في الجنوب

فدررد كران بإمكران اإلسررالميين أن يعرودوا إلررى ,  لدديردومان الرذين يورأى كثيررر مرن الجوراديين اليمنيرر ا ددراديوبةسرب 
الررذي ةصررل هررو  رروددوم إلررى ولكررن , يعحلرروا صررالأ ويديمرروا الدولرر  اإلسررالمي  الشررمال ليفرضرروا ةكررم الشررريع  أو

وبدرى الجوراديون .. ا  صالأ ودسدورها العيماني وةكموا المردرد  البرلمان وكراسي الوحاراع في ةكوم   يي  بد
فرري ةررين يثررر كثيررر !! السررروري   و! مررن السرريفي  و اإلخوانيرر  !!( الصررةو  )فدررد دبرر  أكثرررهم قيرراداع .. معحولررون 

باسردمالدوم ( ....صرالأ الشاويش  يري)ةكومي  والمناف  الشخصي  ةي  نجأ منوم الردب العسكري  والمناصب ال
 .إلى الدنيا

 ا دددوافيما  واالقدصادي  االسدثماري الدا د  في أ مالوا  وانومكع.. وكان الشي  أسام  قد إنددل إلى السودان 
بعرض أ ضراء ا ددراد بةسرب  !!ةسن الدرابري(  اإلمام)أنوا دول  إسالمي  دجب نصردوا بح ام  الرهيس البشير و

شرررارك بعرررض  ناصررررها فررري الجوررراد فررري الصرررومال إلرررى جانرررب الفصررراهل  كمرررا!! ينرررذاك اليجنررر  الشرررر ي  ليدا رررد 
 ..نسةاب من أوةال رمال  الصةراوي  اإلسالمي  وشاركوا بفا يي  في إقناع األمريكان باال
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برداياع أمريكير  إلقامر  قا رد   سركري  فري   يرى, كما كان ألدباع الشي  أسام  وبعض الجواديين  ميياع مةدود 
أقنعرررع , ليدا رررد   ررردن ةيررر  أقنعرررع  ررردد مرررن صرررواري  الكاديوشرررا الدررري أريدوهرررا  يرررى أ مرررال اإلنشررراء األوليررر  

 ..كان بالعدول  ن المشروع ياألمر 
(.. 5442)ولرم ددررم بعررد ذلررك ليجورراديين مررن أدبرراع الشرري  أسرام  أي مةاولرر  دررذكر ليدةرررك الجوررادي فرري الرريمن منررذ

 .ةي  دةول فيما بعد لجواد أمريكا
  بدأ الشباب المجاهرد مرن الريمن ينضرمون إلرى الشرور الثراني (.. 5441)ولما  اد الشي  إلى أفاانسدان أواسر

صررح الشري  أسرام  لجريرد  الدردس العربري سرن  بمرن فريوم أنصرار الشري  أسرام  .. لألفاان العرب فري أفاانسردان 
فررري الررريمن ولكرررن مرررن خرررالل إسررردرادجيد   لالندعررراشو ررراد مشررررو    . برررال الررريمن برررأن مةردررر  الدادمررر  ج. 5441
 واإل راض  ن الدخول في مواجواع م  أذيالوا ومن بينوم الذيل الصراير,   مةارب  رأس األفعى أمريكا الجديد 

 . ا  صالأ في المنرد  الوام  اليمن  بد الدحم

   ( كول ) يى المدمر  األمريكي   االسدشواديدا د  بالوجوم قامع خيي  من ال.. فيما أذكر ( 5444)وفي سن
الدرري دخيررع فرري  اليمنيرر وصررعد هررذا المواجورر  مرر  اإلسرردخباراع .. الدرري كانررع ددررحود بررالوفود فرري المررواني اليمنيرر  

. أنصرار برن الدن بعرض مرن الجوراديين ومرن بيرنوم  الكثيرر وا ددرل.. ةرب مكافةر  اإلرهراب إلرى جانرب أمريكرا 
ا  صالأ إلى اإلفراج  رن بعرض أدبراع برن الدن فيمرا قيرل  واضررع ةكوم   يي  بد. الةرب ضراو  واشددع 

بإمكانورا أن  أن  جراء بعرد رسرال  دوديرد منر  إلرى صرالأ ودرذكيره برأن معركر  الدا رد  ليسرع مر  الةكومر  اليمنير  و
 ..دجعيوا كذلك 

    بررار أنصرراره فرري قنرردهار ليرربياوم أن يةحمرروا قبيررل سرربدمبر بدييررل جمرر  بررن الدن ك( 4005)وفرري أواخررر سررن
وفيمرررا كانرررع اإلشرررا اع والدهشررر  واألمرررل ددرررداول فررري سررراة  .. وأنررر  قرررد ين األوان ليرةيرررل إلرررى الررريمن .. ةدررراهبوم

 .. ليدب  ذلك.. 4005سبدمبر  انفجاراعدوع .. األفاان العرب ةول هذه الندي  

 الخليل لن خليلهي  ويذهلُ                هي الهام لن مقيل ي يلُ  ضرب  
 

وكافر  أ رداء .. كرل أمر  مةمرد صريى ا   يير  وسريم  اندمراءودب  ذلك مرارد  الجواديين فري الريمن برد وى 
 .. إلى الدا د  بةسب اإل الم األمريكي وبرام  مكافة  اإلرهاب من المخيوقاع أمريكا 

ن اإلخرو  مرن الدا رد  وغيررهم برين وسردر العديرد مر, ونال الجواديين في الريمن قسرر كبيرر مرن هرذه المررارد 
شررويد وأسررير فرري معررارك مكافةرر  اإلرهرراب فرري الرريمن بديرراد  أمريكررا ودنفيررذ  بيرردها المردرردين مررن  ناصررر الجرريش 

ودمكنرررع رررراهر  أمريكيررر  مرررن دررردمير سررريار  بصررراروخ جرررو أرض وبموافدررر  ومعاونررر  مرررن .. واإلسررردخباراع اليمنيررر 
فدديرع األخ الشرويد أبرو  يري الةرارثي وخمسر  مرن إخوانر  فري إةردى .. ء اإلسدخباراع اليمنير  وجواسيسروا العمرال

ثررم ددابعررع أخبررار المرررارداع الدرري كرران دصررل لةررد المعررارك الراةنرر  بررين ةررين ويخررر .. قرررى الرريمن رةمرر  ا  
 ..يخر هناك بح م  أنوم من الدا د   وا ددالأخ هنا  اسدشوادودةمل نبأ 

  
 : (1883)نذمالحسن المحضار رحمه اهلل  يأبتجربة جيش لدن أبين بقياد   .ب
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 يدةيررى بررنفس جوررادي مددررد -وهررو مررن أشررراف الرريمن -كرران الشررويد أبررو الةسررن المةضررار حيررن العابرردين ,
.. أبع  يي  أن يدةمل ديك األوضراع فري الريمن خرالل العدرد األخيرر مرن الدررن الماضري   وبشوام  ومروء   الي
الشي  أسام  مرن أجرل إقنا ر  بإشرعال شررار  الجوراد  الددىين أن  كان قد ياع من أخو  يمناوقد سمعع بعض الرو 

  .ادفاق ةول كيفي  ودوقيع ذلك في اليمن ولكن  لم يدوصل مع  إلى 
لدةريضروم  يرى د مر  فري ( السرعودي )ثم راف أواسرر الدسرعيناع  يرى بعرض البرارحين مرن  يمراء الصرةو  فري 

برل ذهرب كبرار المشررفين  يرى دردريس العديرد  ورهاسر  ..  بر  إلرى ذلركمشروع ليجوراد فري الريمن ولكرن أةردا لرم يج
والرررذين ميرررؤوا صرررفةاع الكدرررب وأشررررر  الررردروس العيميررر  بخصررراهم العديرررد  , أقسررراموا فررري الجامعررراع السرررعودي 

ذهبروا فري مةاضررادوم ومرواقفوم إلرى الدصرريأ برأن أفضرل .. الوهراب  الصافي  ومنو  د و  الشي  مةمد برن  برد
.. المسرار الرديمدراري فري دركيرا وشرمال أفريديرا وسرواها  اكما أيردو !! و  في اليمن هو الخيار الديمدراريسبل الد 
 .. من  اش في هذه األحمان رجبا ورأى  جبا نكباعوهذا من 

  وقد كان ل  صوالع وجوالع م  الةكوم  اليمنير  وأجورح .. ولكن هم  ذلك المجاهد الومام أبع  يي  السكون
ن مررن ذلررك موقفرر  الشرروير المشرروود  نرردما إ دديررع أجوررح  األمررن نسرراء المجاهرردين مررن األفارران العرررب وكررا, أمنوررا

وكرران لرر  دور فرري جمرر  , وا إلررى الرريمن وأبررع إخررراجوم إال بدرةيررل رجررالوم الفررارين داخررل الرريمن  نورراؤ الررذين الدجرر
 س الدباهل  يسدةثوا فيوم الةمي و العيماء والد ا  ورؤ 
وقد بذل في .. بيي  ولم يودأ ل  بال ةدى كان السبب األساسي في اإلفراج  نوم وكشف كربدوم الديني  والنخو  الد

 .. يى ذمد  مبال  كبير  في سبيل ةركد  ود ود  ونشار  واسددانذلك أمواال 
  ديمنا بالةدي  , (جيش  دن أبين)بدأ بشكل مجمو   مسية  ودنظيما مسددال باسم ( 5441)وفي أواخر

  شر ألفا هم خير اثنايخرج من  دن أبين )روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  يدول في  الشريف الذي 
 (. من بيني وبينوم

ةمل  السالح ومضى برجال  إلى منرد  .. هدي رجل اولما دجم  مع   دد من الرجال قيل أنوم بياوا نةوا من م
وقرد وصريدنا أخبراره إلرى أفاانسردان ... الةكوم  اليمنير   جبيي  و ر  وأنشأ معسكرا ل  ولجما د  لبدء الةشد لجواد

وكنا ندرقب أن يكون ذلك بداي  شرار  الجواد الذي رالما اندظرناه في ذلك اليمن الذي كران سرعيدا ( 5449)ربي  
 ..ا  صالأ ويدولى الد و  في  أمثال ح ماء الصةو  في  هذه األيام  قبل أن يةكم  أمثال  بد

يسمى بالصةو  ركحوا جوودا كبيرر   يرى إقنا ر  بالعردول  رن خروجر  ذلرك وو ردوه   ا  ومشاي  ماولكن كبار الد
فيعرررب الرررد ا  مرررن مخديرررف مررردارس  .ولكنررر  أبرررى.. بالمناصرررب واألمررروال مرررن الةكومررر  إن هرررو  ررراد  رررن خروجررر  

نررحال مررن خذالنرر  و الصررةو  دورا مومررا فرري  قنررا وم بعرردم جرردوى المةاولرر  اسرردرا وااى وبرردأ الشررباب . مررن أنصرراره واى
جراء مرن رررف بعرض الجوراديين وبعرض  مرا, وكان أكبر الخذالن الذي أثر في إنحال كرم مرنوم .. ينفضون  ن  

وبرردل أن . برنررام  لوررا وال, ن بررد وى أنوررا ةركرر  مدعجيرر  وغيررر ناضررج يقرردماء األفارران العرررب مررن اإلخررو  اليمنيرر
كما بياني مرن ,  كان موقفوم سيبيا, ي  لدرشيد ةركد يضم الناصةون ل  من اإلسالميين و الجواديين جوودهم إل

 .ولكنوا ضا ع ..وأ ددد أن خروج  كان فرص  لوم ولدضي  الجواد في اليمن, روا من ال دد 
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  ددا من الجواديين من شباب اليمن باإلضاف  لعردد مرن  اليمني إ دديع الةكوم  (  5449)وفي صيف 
 ررردد مرررن السرررياح األجانرررب  باخدررررافيورررا فدرررام أبرررو الةسرررن المةضرررار الجوررراديين مرررن اإلخرررو  العررررب الالجهرررين إل

ليضار  يى الةكوم  لإلفراج  نوم ولكن الةكوم   يى  كس  اددوا في الدراضي م  رجال الدباهل الذين كثيررا 
فةاصررع ,  فرص  ليدضاء  يى ديك الةرك  الوليرد  ادخذدوا.. بودف الةصول  يى مرالبوم  سياجا اخدرفواما 

مرن الرد ا   اسردرا عوقرد دفعرع إلير  فري رييعر  وةردادوا مرن , لالشردباكدر  وصرعدع الموقرف ةدرى وصرل المنر
قنررا وم  ولمررا برردأع الوجرروم . وةسرربنا ا  ونعررم والوكيررل باالسدسررالمواإلخررو  إلنررحال مررن يسرردريعون مررن الجبررل  واى

ةير  وصريع .. عرض الرهراهن فددل بعضروم وقدرل ب.. من الرجال  ييوم لم يكن قد دبدى مع  إال بضع   شراع 
أن مرن معر  رفضروا إ ردام الرهراهن لمرا بردأع الةكومر   -وا  أ يم بصةدوا  -بعض األخبار إلينا في أفاانسدان 

ودولررع بريرانيررا وبعررض الرردول .. وقرربض  يررى أبرري الةسررن المةضررار, مررنوم اثنررينالوجرروم فيررم يددررل إال واةررد أو 
فري  إ دامر الرذي أ يرن  رن .. ن أجرل إ ردام أبري الةسرن المةضرار الاربي  الضار الشديد  يى ةكوم  اليمن م

و روض الريمن بورم رجراال , رةم  ا  دعالى ورةرم إخوانر  وأسركنوم فسريأ جنادر .. فيما بعد ( 4000)صيف  ام 
 ..صالةين يرفعون راي  الجواد فيوا ةدى يخرج منوم أولهك الذين بشربوم رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

 :ومالحظاتي للم تجربة الجهاد فيها ناليمنيياتخو  لال تي ب
الررذي وكنررع أياموررا قريبررا مررن الشرري  أسررام  ( 5494)بجرردوى الجورراد فرري الرريمن منررذ  ررام  اقدنعررعكمررا قرردمع فدررد 

وقررد بررذلع بعررد ةرررب  اصررف  الصررةراء الدرري , مشررروع جورراده فرري الرريمنمنرراةي  يررى بعررض فرري ةينوررا أريعنرري 
فدررد كانررع , سررعيع فرري إقنرراع الشرري  أسررام  بجرردوى وضرررور  الدةرررك إلررى الرريمن رفررع بةرررب دةريررر الكويررع و 

ولكنر  دصرور أن ذلرك , ثرم مرا كران مرن أةردا  الدسردور, جدا بعد ةضرور األمريكران إلرى الجحيرر  مناسب األجواء 
 ..ليس ممكنا باير معاون  باقي رموح الصةو  

 ولمررا  رردع إلررى أفاانسرردان فرري الشررور , األفارراني األولن منررذ أيررام الجورراد يوقررد  رفررع العديررد مررن اإلخررو  اليمنيرر
وسرعيع فري كدابر  داريخورا مر  أةرد أبررح الشرباب الجوراديين , بالدجرارب الدري ةصريع فري الريمن اهدممرع, الثاني

 .ولكن الشواد   كانع أسبق إلي  رةم  ا (.  دش ( موند)وهو الشويد ) من اليمن 
    ةدثني أةد اإلخرو  مرن أصردقاه   رن ةركر  المةضرار واآلمرال , سنوبعد خروج أبي الة( 5449)وخالل ربي

وأخبرني أن المةضار كان يسدعين ببعض مةاضرادي مرن دررا  ..   معاوند  بالنصأ والدأييد والد مر فيوا وضرو 
وأن , بعررض الرردروس الدربويرر   يررى أدبا رر  بإلدرراء( دجربرر  الجورراد فرري سرروريا)وبكدررابي , أيرام الجورراد فرري أفاانسرردان

وفعرال ةميرع الرجرل رسرال  وشرريرا مسرجال يدضرمن خالصر  ..  يير   إيجابيرال ديك النصية  سيكون لورا أثررا مث
. ليمةضرار وأخبرنري هادفيرا بوصرولوا .. وذهرب الرجرل وبير  الرسرال  .. أفكاري ونصاهةي  ن الجواد في الريمن 

الشرررق األوسررر  يررى الخررر المدرردس وبرع أندظررر خبرررا لعيرر  يفرردأ لنررا خرررو  جواديرر  ددربنررا مررن مركررح الصررراع فرري 
أن نديرع  عولكن وساهل اإل الم ما لبثر . وكنع يمل باليةاق ب  ونصرد   . الممدد من اليمن إلى الةجاح والشام

 . ينفا  خالص  قصدوا عإلينا أخبار الكارث  الدي ذكر 

  العديرد مرنوم خالصر  ثم وصل إلى كابل بعض اإلخو  من الذين شودوا م  أبي الةسن ديك المأسا  وأخرذع مرن
أنورم صرادروا مرن معسركر أبري الةسرن , ثم قرأع في بعض الصةف السعودي  من أخبرار ديرك الدجربر .  جرى ما
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ومررن ذلررك أشرررر  .. لرايرران لديررك الةكومرراع ومررن وراءهررا ( الورردام)بعررض الكدررب واألشرررر  الدرري دةمررل فكرنررا 
فررري نشرررر أشررررر  مةاضررررادي فررري دجربررر   ادخذدررر ي الرررذالمسررردعار  االسرررم وهرررو .. (خالرررد حيرررن العابررردين ) ليشررري  

وهررو دوافررق غيررر  الشررويد أبرري الةسررن المةضررار حيررن العابرردين  وكنيرر االسررمةيرر  ربررروا بررين ذلررك ,  أفاانسرردان
فدرةمرع  يير  وسررني أن يكرون ( . الدجربر  السروري)أنوم  ثروا هناك  يى نس  من كدابي  اكما ذكرو . مدصود 

معورم وأن نيدراهم  يرى ةوضر  الشرريف فري راهفر  الاربراء  أن يشرركني فري األجرروسألع المولى جل و ال . ذلك
 .. الفرارين بدينوم إن  سمي  قريب كريم .. 

 كران يردراد المعسركر الرذي أنشرأد  قررب , و بر دجربدنا في الشرر الثاني لألفاان العرب في أفاانسدان أيام رالبران
وةرصرع .. الجوادي ودراث  بعض المجاهدين من اليمن  اج الدياركابل لإل داد وب  فكر المداوم  العالمي  ومنو

وي  من العالم اإلسالمي من مكان   ندي وأهمي  في يمالي  ن الجوراد ا يى أن أوليوم  ناي  خاص  لما لديك الح 
وسرجيع ( ..  أهال الايمن ومساةوليتهم لان مقدساات المسالمين وةارواتهم )وقد كدبع بةثا بعنروان .. المداوم  

وقرد  يمررع أنوررا وصرريع السراة  هنرراك ودررداولوا الجورراديون .. ا مررن األشرررر  فرري موضروع الجورراد فرري الرريمن  ردد
ولررم يكررن .. وفرري أةررد األيررام بيانررا خبررر إ رردام الشررويد أبرري الةسررن المةضررار فدررأثرع لررذلك كثيرررا .. واإلسررالميون 

فرري  نررق الكثيررر مررن الجورراديين فرري  الررذي كرران لرر .. بالوسرر   رفانررا لجورراد ذلررك الرجررل المجاهررد الشرروم الشررجاع 
ةيرر  .. بيني فرري معسرركرنا بمناسررب  إ دامرر أولررم يكررن فرري الوسرر  إال أن نررد و لةفررل درر, الرريمن وغيرهررا ةدررا واجبررا

ونسرأل ا  ..وأسركن  فسريأ جنادر , فرةم ا  رجال دةاببنا مع   رن بعرد ولرم نرره. ذكرع مآثره  ودرةم  يي  الجمي 
فيورا ويعمرل لبشررى خرروج األخيرار الرذين بشرر بورم الصرادق المصردوق صريى ا   أن يرسل في اليمن من يؤسرس

 . يي  وسيم 

 
ساالمية ) وتجربة( 1885)محاوالت بناء تجمعات جهادية في المغرب منذ .11 الجمالاة ات 

 :(المجاهد  في المغرب 
 

 ي قامررع بوررا منظمرر  كمرا ذكرررع ينفررا فدررد كانررع الدجربر  الجواديرر  المسررية  فرري المارررب ضررد الةسرن الثرراني الدرر
برل لدرد . إةردى المةراوالع المبكرر  جردا فري العرالم العربير .. الكرريم مرير   , بح ام  الشري   برد(الشبيب  الماربي )

فرإن , وكمرا ذكررع فري بعرض كدابرادي السرابد . سبدع بواكير ميالد اإلرهاصاع الفكري  ليديار الجورادي المعاصرر
ةير  . لم العربي واإلسالمي مثل بالد وسر يسيا واليمن والجحاهرر ودركيراالمارب دأدي ضمن الدييل من بيدان العا

 . ددوفر فيوا معرياع ثور  جوادي  من ةي  األسباب والمعرياع
  يدرروفر  يررى  ررردد مررن األريرراف والسالسررل الجبييررر  , و ررر المسررالك,  بيررد مدرامرري األررررراف ىاألقصررفررالمارب

ويررحح شرعب  دةرع ةالر  مرن أشرد .  يردةكم بمضريق جبرل ررارقو , كرم( 1000)ودمدد سواةي  ألكثر مرن , الو ر 
كمررا أن لوررم داريخررا مجيرردا فرري الجورراد والددررال والدرراري  الحاهررر فرري البررأس . ةرراالع الفدررر والعرروح وجررور السرريران

وهو شعب مددين بصرف النظر  ن  دسرب الفساد إلى بعض مدن  الكبرى  بر سياس  الةكوم  في . والشجا  
وفيرر  صرةو  إسررالمي  دعرود إلررى مريرر  . فمراحال لإلسررالم ةضروره وقداسررد .  الرد ار  باسررم السررياة اإلنفدراح ونشررر 
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, مرن السريفي  إلرى اإلخروان, السدينياع وددركب أيضا من معظم مكوناع الصةو  اإلسرالمي  المعاصرر   ومدارسروا
و ادوا , الجواد في أفاانسدانبأس ب  من شباب المارب  وقد شود  دد ال. إلى الجواديين, إلى الصوفي  الةركي 

. أن يسدو ب الصةو  وال يسدفحها, ةي  كانع سياس  الداهي  الوالك الةسن الثاني, إلى بيدهم دون كبير مشاكل
وقررد أثبدررع سياسررد  ديررك نجاةرراع كبيرررر  فرري دفريرر  الصررةو  مررن داخيورررا ودفعوررا أيضررا فرري مجرراالع الديمدراريررر  

اإلقامررراع الجبريررر   ار الرررد ا  هنررراك يدراوةرررون برررين السرررجون الدأديبيررر  ووجعرررل كبررر, المحيفررر  الناشررره  فررري الماررررب
كررران , إثرررر إجوررراض نجاةررراع اإلندررراذ, الثرررور  الجواديررر  المعاصرررر  فررري الجحاهرررر انفجررراروبعيرررد . وكراسررري البرلمررران

 .المارب المعبر األساسي الذي نحل من  معظم األفاان العرب الجحاهريين إلى بيدهم

 االنفصرالي الرررف  رن ذلرك كررد فعرل  يرى دأييرد الةكومر  الجحاهرير  لجبور  البوليسراريو  وقد غض الماررب بداير 
ولذلك فدد دكونع  دد من الخاليا شرق المارب وفري منردر  . الصةراء الاربي   ن المارب اسدداللالدا ي  إلى 

سرردي  ليمجاهرردين غرررب الريررف وقرردمع الكثيررر مررن معونرراع العبررور وندررل السررالح مررن أوربررا وددررديم الخرردماع اليوجي
 . وذلك قبل أن دسدةوذ الدياد  المجرم  في الجما   المسية   يى ديك الدضي  كما روينا. الجحاهر

 وهكذا وبفعل دجرب  المجاهردين األفاران العررب المااربر  مرن جور  وريراح الدرأثير مرن الجحاهرر مرن جور  أخررى ,
وقعرع لر  مراكرح الدراسراع اإلسردراديجي  المدابعر  لشرؤون الرذي د, بدأع بوادر دشكيل النوياع الجوادي  في المارب

دوقعرع أن دنريرق الثرور  اإلسرالمي  فري شرمال أفريديرا مرن .. اإلسالم في شمال أفريديا في أوربا والسريما فري فرنسرا
مررن الجحاهررر قبررل  النرالقورراوقررد قرررأع بعررض الددررارير الصررادر  فرري فرنسررا  رردد دعبررر  ررن دهشرردوا . المارررب أوال

 . المارب
  والديرام  نالارربييوقد جرع بعض المةاوالع الجوادير  غيرر الناضرج  مرن قبرل الربعض  بضررب بعرض السرياح

 يرررى مراكرررح النفررروذ  دسررردوليبررربعض العمييررراع النرررادر   يرررى بعرررض أ ضررراء الجاليررر  اليووديررر  فررري الماررررب والدررري 
 . م  إسراهيل وددف  ب  في خرواع مةموم  نةو الدربي , السياسي واإلقدصادي واإل المي في 

 نويررراع دنظيمررراع داخرررل الماررررب  ومنرررذ مندصرررف الدسرررعيناع بررردأع مةررراوالع جررراد  لدشررركل خاليرررا جواديررر  و
كمرررا أن .. فدرررد وصررريع ريررراح الديرررار الجورررادي بدرررو  إلرررى الماررررب  يرررى هرررامش الجوررراد فررري الجحاهرررر .. وخارجورررا 

  وصرول الميرك مةمرد السرادس ولري يرب الصرييبي أخرذع شركال جرديا ومكشروفا مرار خرواع الدربير  اليورودي والد
 .  ود أبي  إلى الةكم بعد هالك والده

 دمكن  ردد مرن شرباب الديرار الجورادي الماربري مرن دكروين نروا  لدنظريم جورادي ليعمرل فري .. أواسر الدسعيناع
كران وقرد , ويبدو أن بوادره األولى قد دشكيع في أوسار المواجرين الماارب  فري بعرض الردول األوربير .. المارب 

واندديررع لعررد  دول أخرررى ةيرر  دشرركل الجاليرر  الماربيرر  المورراجر  فرري أوربررا , فرريوم بعررض األفارران العرررب المااربرر 
يدخررذ أكثرررهم مررن فرنسررا وبيجيكررا وهولنرردا ودول وسررر أوربررا , شرررية  ضررخم  ربمررا نرراهحع خمسرر  ماليررين مورراجر

وقد أصدرع الجما   منوجا و ردد مرن , األوربي فيما ددواجد جالياع ليسع بالديي  في باقي الدول , موجرا أساسيا
ووح رع  يرى نرراق مةردود , ونشردوا  في أوسار الجالياع الماربي  فري أوربرا, األدبياع بصور  أقرب إلى السري 

وهري فري مجميورا دسرير وفرق نفرس مرنو  الديرار الجورادي ,  يرى بعرض ديرك األدبيراع اريعرعوقد . داخل المارب
 . الذي ساد ديك الفدر 
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  ورةرل كثيرر مرن الجوراديين مرن مرالذاع أوربرا إليورا, لما قامع اإلمار  اإلسرالمي  فري أفاانسردان أيرام رالبرانو ,
وبرردأع مشرروار اإل ررداد العسرركري , معسرركر و رردد مررن المضررافاع لوررا فرري أفاانسرردان بافددرراحقامرع هررذه المجمو رر  

وكانرررع ةركررر  . برررا أو مرررن الماررررب ذادوررراوكرررذلك إ رررداد ودررردريب الكررروادر مرررن الدرررادمين مرررن أور , والدربررروي الشرررامل
ولمرا جراء سربدمبر .. وقد شارك هؤالء المجاهدون الماارب  كايرهم في د م اإلمار  اإلسرالمي  ومسرانددوا .. مبشر 

, ةير  أخرذوا ةظورم مرن الربالء, في معرك  الدفاع  ن الرنفس و رن اإلمرار  اإلسرالمي  انخررضموم الجم  الذي 
وأسرررأل ا  أن ير ررراهم . ن ودفررررق البررراقون مررر  الدييرررل الرررذي نجرررا مرررن ذلرررك األخررردودفاسدشرررود الررربعض وأسرررر يخررررو 

 ...فدد كان منوم نماذج راهع , ويفدوم

  بعرض األهرداف الاربير  فري الردار  اسردودفعهاهير   انفجاراعدناقيع وساهل اإل الم أنباء ( 4001)وفي أواخر
الروايررر   الةكوميررر  الماربيررر اء ندرررال  رررن المصرررادر وقرررد ذكررررع وكررراالع األنبررر, وقرررد نفرررذها إسدشرررواديون, البيضررراء

كمررا ورد أن المسررؤول  نوررا بعررض مررن وصررفدوم ( .. السرريفي  الجواديرر )ونسرربد  إلررى مررا أسررمد  . الوةيررد  ليةررد 
 ..  يى ةد ح م ديك الوساهل ولم يمكنني معرف  المحيد  ن ذلك, بالدكفيريين

 ي  قامع  يى هرامش ديرك األةردا  الدري لرم يدروفر لري  نورا ولكن الموم الجدير بالذكر أن أجوح  األمن المارب
وقرد أصردرع ( السريفي  الجوادير  ديرار)مهراع الشرباب فيمرا  ررف باسرم با ددرالقامرع .. رواياع يمكن الوثروق بورا 

في ديرك الوجمر   ردد مرن  ا ددلكما .. المةاكم الماربي  أةكاما كثير   من أةكام اإل دام وفدراع السجن الرويي 
فيما بدا أن   ميياع إجوراض .. الجواديين في المارب ممن ال  الق  لوم بديك األةدا   الد ا  السيفيين وأبرح 

مبكررر ألي إمكانيرر  مفدرضرر  لدكررّون ظرراهر  جواديرر  ددرروفر لوررا كافرر  المعريرراع فرري ذلررك البيررد المنكرروب بةكومرر  
 مالررر  أل رررداء اإلسرررالم مرررن اليورررود راغوديررر  مرررن أ درررى ةكومررراع الررربالد العربيررر  واإلسرررالمي  برشرررا وجبرودرررا و 

 ..والصييبين

   منرذ أيرام إقرامدي , و يى الصرعيد الشخصري فدرد ربردنري برالكثيرين مرن اإلخرو  المااربر   القراع أخرو  صرداق
. في فرنسا ثم أسبانيا ثم بريرانيا لكثر  دواجد الماارب  في ديك الربالد وفري أوسرار الصرةو  اإلسرالمي  فري الاررب 

وكانررع يثررار , إذ ميررحهم اإلخررالم والصررفاء والةمرراس المددررد , م الكثيرررين مررن الكرروادر الراهعرر  ولدررد  رفررع مررنو
( مةمد الخرامس ) ثم ابن  الماجن الميك الةالي ( الةسن الثاني ) معانا  شعبوم من ذلك الفر ون الوالك  الميك 

 . م و يى رغبدوم في العمل والجواد وأسردوم ونظاموم الجاثم  يى صدور المؤمنين في المارب بادي  اآلثار  ييو

  وخاصرر  مررن شررباب الجما رر  , وفرري الشررور الثرراني لألفارران العرررب فرري أفاانسرردان دعرفررع إلررى الكثيرررين نوررم
وكرررانوا أنموذجررا ليشررباب الصرررادق المددررد ةماسررا ورغبررر  فرري اإلندررراج ( الجما رر  المجاهرررد  فرري المارررب ) الناشرره  
إذ , لرر ال أن قرردر ا  كرران أسرربق إلرريوم فرري أفاانسرردان , ا ررد  يمرراال  ريضرر  وكنررع أؤمررل لدجررربدوم الو , ..والعررراء

الدوم أخدود سبدمبر الكثير من كوادرهم ليدشرد من أبرى فري األرض الةدرين بدافير  الفررارين بردينوم ددبرل ا  مرنوم 
 .ومن إخوانوم جميعا 

 ء المدميررح لرربعض المجاهرردين المااربرر  فرري وال أنسررى أن أسررجل بكررل االةدرررام والددرردير المسرراهم  الراهعرر  واألدا
أيرام ةكومر  الةرحب  –العميي  البرولي  الدي أسفرع  ن إخراج جيش دولر  أسربانيا الدري شركيع فري ةررب العرراق 

ورغرم أنري لرم أسردر  أن أ ررف . ثالر  أضرالع مثير  الةيفراء إضراف  ألمريكرا وبريرانيرا  -اليميني بح ام  أثنرار 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  531  [  
 

إال أن أم  اإلسالم بكاميوا مدين  لديرك الكوكبر  مرن اإلسدشرواديين الدري , ا أولهك األفذاذ الجما   الدي اندمى إليو
. و المدأمررل فرري ديررك العمييرر  إلررى نوايادوررا البروليرر  . يعررود إليوررا شرررف بدايرر  دصرردع الةيررف األمريكرري الصررييبي 
داردوم بأجرردادهم العظررام مررن راقرراع خالقرر  دثبررع جرر, يكدشررف مرردى مررا فرري ذلررك الشررعب الماربرري المسرريم الكررريم 

 .الذين ةميوا موم  الجواد في مارب أم  اإلسالم والمسيمين  يى مر الداري  اإلسالمي المجيد

 

 -رحمااه اهلل  –تجربااة االفغااان العاارب اللبنااانيين فااي جبااال النب يااة بقياااد  الشااهيد أبااو لائشااة اللبناااني . 11
(1888): 

ب مررن ضررمن الجنسررياع الدرري ةضرررع منوررا أ ررداد قيييرر  إلررى كرران المجاهرردون اليبنررانيون مررن األفارران العررر 
وكررانوا مررن بررين الجنسررياع الدرري .. وقررد دميررحوا باإلضرراف  إلررى مشرراركدوم الميدانيرر  بالدماثرر  واألخررالق . أفاانسرردان
والدةديررق  اال ددررالوقررد دعرررض الرربعض مررنوم إلررى .. أصررةابوا العررود  إلررى بالدهررم دونمررا كبيررر مشرراكل  اسرردراع

أةرد قيراداع الةركر  الدينير  الشراذ  فري لبنران والدري دنسررب  اغديرالر إقردام مجمو ر  صراير  مرنوم  يرى والسرجن إثر
فرإن ديرك  ناليبنانييوبةسب رواياع اإلخو  .. وكان الدديل ناهب في البرلمان اليبناني (. ةرك  األةباش)لمؤسسوا 

, كمرا دميرحع بالعدوانير , ي الشرباب المسريمالسروري  فري لبنران ودرؤذ لالسردخباراعالةرك  كانع ددردم خردماع كبيرر  
ثم ألدي الدبض  يى ديك المجمو   ونفذ فيوا ةكم . الجواديين في مساجدهم ويذدوم وراردع شباب أهل السن  و

بعررد أن أبرردى  ناصرررها برولرر  وثبادررا نررادرا فرري دصررريةادوم فرري المةكمرر  وأمررام الصررةاف  وأثنرراء  مييرر  , اإل رردام
اهفررر  السرررن  أجسرررادهم الرررراهر  فررري موكرررب مويرررب جسرررد مشرررودا لوةرررد  صرررف ةركادورررا ةيررر  شررريع  ر.. اإل ررردام

 ..المدعدد  في لبنان
   ثررم درراب  بعررض أفررراد ديررك المجمو رر   مييرراع الرررد و  ألفكارهررا الجواديرر  السرريفي  فرري مخديررف المنررارق اليبنانيررر

بةسرب دصرورادوم الدري رسرموا وكران هردفوم , والسيما في منرد  شمال لبنران قررب مدينر  رررابيس وجبرال النبرير 
هرري الديررام بدأسرريس ةركرر  جواديرر  لشررباب أهررل السررن  دعمررل  يررى إقامرر  ثررور  (  اهشرر  اليبنرراني أبررو)أميرررهم األخ 

 ..ودسعى  يى األقل إلى إيجاد شوك  ألهل السن  في لبنان.. إسالمي  دودف إلى دةكيم الشريع  في لبنان
   وكرران مورراجرا فرري .. أةررد األفارران العرررب الدرردماء أيررام الجورراد األفارراني كرران األخ أبررو  اهشرر  اليبنرراني رةمرر  ا

الجواد األفااني إلى أمريكا ومنورا إلرى لبنران يةمرل  اندواءو اد بعد .. الوالياع المدةد  وقدم منوا إلى أفاانسدان 
 ..في صدره أفكارا ويماال  ن دأسيس ةرك  جوادي  مةيي  ألهل السن   في لبنان 

 مرن الدواصرل  ءفدرد بدرى لري شري, ق  و الق  دعاون كانع لي ب  وبعض إخوان  أيام الجواد األفارانيونظرا لصدا
وقررد أرسرريع لرر  رسررال  مرر  أةررد . ممررا مكننرري مررن اإلرررالع  يررى أهرردافوم, المددررر  ببعضرروم فرري الفدررراع الداليرر 

ومعريراع الواقر   ياس  والداري وندل إلي  قنا دي بأن فكرد  دمشي بعكس الجارافي  والس, ب  الددىأصدقاهي الذي 
فرري أيررام رالبرران لمدابعرر  الدأسرريس  نأفاانسرردامررنس أجررواء  لالسرردفاد العررود   واأن يةرراول لوررم  وأن مررن األفضررل, 

دسررمأ  كمررا أوصرريع لرر  وجورر  نظررري بررأن معريرراع لبنرران السياسرري  والسرركاني  واإلقييميرر  ال. واإل ررداد  يررى موررل
ونصةد  أن يةاول دروير مشرو   الجوادي إلى فكر  إقييمي  أوسر  دأخرذ , بأفكاره الدي بدع لي غير موضو ي 

بردا  -رةمر  ا   –ولكنر  , الجديرد العرالميما وصيع إلي  الموجو  العالمي  بين المسريمين والنظرام  اال دباربعين 
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ر وليبيرررا وجررررب إخواننررا فررري مصرر.. لدرررد جررربدم فررري سرروريا: قولرر  باخدصررراروأرسرررل لرري , مصرررا ومددنعرررا ببرنامجرر 
 ..ود ونا نجرب في لبنان.. والجحاهر 

  رفر  ثدرردوم بأنفسروم ودفعوررم , مرن أةراد إلررى  شرراع احدادو اوبعرد مرد  قصررير  يبردو أن كثافر  ةركرر  أنصراره الررذين
وأن ,  ةيررر  روى بعرررض أهرررالي المنردررر  برررأنوم كرررانوا يعرفرررون بدواجررردهم فررري الجبرررال, مرررن العينيررر  ءليدةررررك بشررري

أن روق المنردر  وةصريع معرارك إسردمرع اليبناني فما لب  الجيش .. ل شب  مكشوف بعضوم كان يدةرك بشك
نةررو خمسررين مررن  اسدشرروادوأسررفرع  ررن . قيررل أن بعررض وةررداع الجرريش السرروري قررد شررارك فيوررا .. لعررد  أيررام 

ن بعررض مرر وا ددررل اهشرر  رةمرر  ا  وبعررض البررارحين مررن إخوانرر  مررن قرردماء األفارران العرررب أبررو بيررنوم .. اإلخررو  
بيانري  رن بعرض اإلخرو  ووسراهل اإل رالم فررج ا   كان ل   الق  معوم من مخديرف المنرارق اليبنانير  بةسرب مرا

 ورةم ا  الشوداء األبرار... نوم

 
************* 
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 :أبر  التجارب الجهادية المعاصر  في وس  آسيا
 

 (:2111-1882)التجربة الجهادية في  اجيكستان  -12
   يمرال المسريمين فري وسرر يسريا ليردخيم مرن نيرر  اندعشرع, واد ضد السوفيع في أفاانسردانالج اندصاراعم

الراجيكيرر  كمررا  وقررد لعبررع األقييرر  الفرسررواني  أو. اإلةرردالل الررر وسرري الررذي باررى  يرريوم ومررنعوم ةدررى مررن ديررنوم
لجوراد إلرى مررا راء يسرمونوا فري شرمال أفاانسردان خرالل مواجودورا ليسروفيع دورا فرري إيصرال برذور الثرور  و شرعي  ا

والةررحب , نوررر جيةررون كمررا سررعع  رردد مررن األةررحاب الجواديرر  األفاانيرر  و يررى رأسرروا ةررحب الجمعيرر  اإلسررالمي 
, والكدرب الدينير  المدرجمر , اإلسالمي الذي دح مر  ةكمديرار إلرى العمرل  يرى ذلرك بإرسرال نسرأ مرن الدررين الكرريم

 . كسدان ليةرضوهم  يى الجواديراج إلى الخاليا السري  من بذور الةرك  اإلسالمي  في
   كان الةيم الكبيرر لردى المخيصرين مرن المجاهردين األفاران واألفاران العررب هرو , اإلدةاد السوفيدي انوياروم

الجرريش األةمررر الررذي  انسررةابوهررذا مررا فعيرر  الرربعض إثررر , نوررر جيةررون لررك يواصرريوا الجورراد ضررد موسرركو  بررور
بعرد مرا , االنسرةابسيما رباني ومسعود دورا مخحيا فري ةفرظ سرالمد  أثنراء لعب بعض قاد  األةحاب األفااني  وال

.. الراجيررك ولكررن  ررددا مررن المجاهرردين العرررب واألفارران و. أذاق األفارران ويررالع الددررل والرردمار الكامررل لرربالدهم
لررى نوايرر  الدرررن الع ا برررو  وال . شرررينالنوررر ليكونرروا رالهرر  دجربرر  جواديرر  حاخررر  إسرردمرع منررذ مريرر  الدسررعيناع واى

 ..  يي  من بعض المودمين بوا اريععأمديك  ن ديك الدجرب  كبير دفاصيل إال ما 

  مررن ةرردودها مرر   امدرردعمنررارق شاسررع  مررن راجيكسرردان  اأن يةررررو  اسرردرا واوخالصرر  ذلررك أن المجاهرردين
ةي  دودد , ذادوا  يودمكنوا أواخر الدسعيناع من دوديد العاصم  دوشنب.. أفاانسدان إلى ةدودها م  أوحبكسدان 

وبةسرررب شرررواد  أولهرررك المجاهررردين مرررن العررراميين فررري ديرررك , النظرررام الشررريو ي المرررد وم مرررن روسررريا فعييرررا بالسررردور
في اليةظاع األخير  وأقنعع الداهد األفااني الشوير مسرعود ( KGB)فدد ددخيع اإلسدخباراع الروسي  , الدضي 

 ررن  االنسررةابمجاهرردين فرري شررمال أفاانسرردان وأجبررردوم  يررى ورهرريس الربرراني الارردر بالدوا ررد الخيفيرر  ألولهررك ال
وجرراءع الرعنرر  الداليرر  مررن الةركرر  اإلسررالمي  الراجيكيرر  ذادوررا وح يموررا .. النظررام أنفاسرر   اسرردردالعاصررم  ةيرر  

وجرري اإلدفراق . بةررار فري موسركو وصرورد   دسراع الديفحيرون وهرو يصرافة  ( ييدسن)الذي الددى( نوري)األسداذ 
وسرركو بررين الةكومرر  الراجيكيرر  وةركرر  النوضرر  اإلسررالمي  بح امرر  نرروري  يررى دسرروي  يسررديم بموجبوررا بإشررراف م

وهكررذا جمررد ةررحب النوضرر  جناةر  العسرركري الررذي كرران يشررارك .. ةرحب النوضرر  بعررض الرروحاراع ومدا ررد البرلمران
باإلضرراف   وحبرركاأل و وأوجررد هررذا شرررخا فرري صررف الةركرر  الجواديرر  المكونرر  مررن الراجيررك. فرري ةصررار العاصررم 

الررذي انسررب إلررى .. الررذي كرران يدررح موم المجاهررد الكبيررر جمعرر  برراي األوحبكرري. لرربعض المجاهرردين مررن وسررر يسرريا
إلرى أفاانسردان واليجروء  االنسرةابإلرى دوقر  دسروي  دضرمن لر   اضررإلى أن .. الجبال بمن مع  وواصل الددال 

 وانضرمةير  ةضرر إلرى أفاانسردان ( 4000)درم سرن  وهرذا مرا .. إلى نظام رالبان بأسيةد  ومن بدري مرن جنروده
بح امرر  , (الةررحب اإلسررالمي ألوحبكسرردان)وأسررموها ( 5449)إلررى مجاهرردي األوحبررك وةررركدوم الدرري أسسرروها سررن  

 ايشرروها  نليسردل السردار  يرى ةركر  جوادير  نو ير  دبدرى كدابر  دفاصرييوا أمانر  فري  نرق مر. مةمرد رراهر جران
 .. ن قرب ديك الفدر  
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 ( :2111-1883)التجربة الجهادية في أو بكستان  -13
وقرد اسردراع المسريمون فيورا أن يةرافظوا  يرى .. دعدبر أوحبكسدان الديب النابض لإلسالم في يسريا الوسررى

ةيرر  دخرررج منرر   يالف , ديررنوم وديررن يبرراهوم  ررن رريررق نظررام الةجررراع السررري  الدرري كانررع درردرس اإلسررالم خفيرر 
و يجاوح  دد سكان أوحبكسدان . حبكسدان وما جاورها من دول الجموورياع السوفيدي الةفاظ ورالب العيم من أو 

 . درمذ سمرقند و رشدند و وفيوا أكبر الةاضراع اإلسالمي  الداريخي  مثل بخارى و. مييون نسم ( 41)
  فدرراحاالنوةصررل ماسررمى بعوررد ,   سررري  إلررى أن انوررار اإلدةرراد السرروفيديكرربديررع الصررةو  اإلسررالمي  فيوررا ةر ,

ولرربس الشرريو يون فيوررا لبرراس الديمدراريرر  كمررا ح ررم رهيسرروا كريمرروف  ضررو الةررحب الشرريو ي السررابق الررذي صررار 
 ..مسدبدال الوالء لألمريكان بالوالء ليروس, رهيسا ليبالد ولةحب ديمدراري فيوا

  ر  ممرررا أدى لوجررر, ودخرررل فررري صرررراع معورررا( 5440)وقرررد قمررر  كريمررروف الصرررةو  اإلسرررالمي  الدررري شررربع منرررذ
يمم  دد من الشباب المواجر المجاهد وجور  شررر الشيشران ةير  ( 5441)وبعد سن  . اآلالف إلى دول الجوار

كرران األخ المجاهررد الشررويد ابررن الخررراب يعررد لمشررروع رويررل األمررد إلحكرراء شررعي  الجورراد فرري الدفدرراس وسررر يسرريا 
يخررون  الدةرق و,  دان فري  ورد رالبرانفي ةرين نحلرع مجمو ر  كبيرر  مرنوم إلرى أفاانسر. والجموورياع السوفيدي 

خررررى داخرررل أمجمو ررراع  اسررردخفعفررري ةرررين  .. بالمجاهررردين الراجيرررك وقاهررردهم األوحبكررري جمعررر  بررراي رةمررر  ا  
 ..جوادي  الندفاض أوحبكسدان دجوح 

   دح م المجمو   الدي نحلع إلرى جروار رالبران أةرد الرد ا  الشرباب مرن جما ر  الدبيير  وكران مدةمسرا لمشرروع
 اةدفررال يررى نظررام كريمرروف وكرران قررد لمرر  نجمرر  نديجرر  دصرردي  ليرررهيس كريمرروف أثنرراء  لالندفاضرر دي واسرر  جوررا

ظويررا  وا دبررهوبراي  أميرر المرؤمنين مرال مةمرد  مرر الرذي دبنرى مشررو وم , ثم فر إلى أفاانسدان. خرابي ةاشد
 ..ماليين نسم  ( 1)دادها نةو في الشمال أفااني ةي  ددرن جالي  أوحبكي  ودركماني  كبير  يبي  دع اهام

  وبرد م سرخي مرن رالبران , العررب الرذين دةمسروا ليمشرروع الجورادي األوحبكري األفارانوبالدعاون م  بعض ..
مهراع المدراديين األشرداء الشرباب   ةي  دجم  دةع قيادد, نمى مشروع األوحبك بح ام  مةمد راهر جان بسر  

وصرررراروا مررررن أكثررررر  مإمكانيررررادومررررن األفارررران العرررررب ثررررم ررررروروا   يررررى يررررد بعررررض المرررردربين الررررذين دخرجرررروا بدايرررر 
 .ا ودسييةابالمجمو اع الدا م  لرالبان ددري

 جمعرر  برراي بعررد خروجرر  مررن راجيكسرردان إلررى مةمررد ررراهر جرران وبايعرر   يررى الجورراد فرري أوحبكسرردان  انضررم
دين األوحبررك  يررى ةرردود و رراد بعررد ذلررك لدنظرريم دواجررد المجاهرر, مسررؤول  العسرركري وذرا رر  األيمررن وصررار ناهبرر  و

كررراد يددرررل مررر  جميررر  مرررن معررر   يرررى يرررد جررريش , ولكرررن مةاولدررر  كشرررفع, أوحبكسررردان ودخرررل راجيكسررردان ثانيررر 
أن يخرفررروا مجمو ررر  مرررن الخبرررراء اليابرررانيين واألجانرررب وأدع المفاوضررراع إلرررى أن  اسررردرا واقيرغيحسررردان ولكرررنوم 

مما رف  أسروم الةركر   نرد رالبران !! وم إلى أفاانسدانماليين دوالر ويعودوا أدراج( 1)يدةصيوا  يى فدي  بنةو 
 . 

  نررحل  رردد مررن المجاهرردين األوحبررك مررن الشيشرران وبالدعرراون مرر  مجمو رراع سررري  هنرراك ( 5444)وفرري أواخررر
وردع الةكومررر   يرررى ذلرررك بةميررر  مرررن . منشرررآع ةكوميررر  فررري أوحبكسررردان اسررردودفعقررراموا بعرررد   مييررراع دفجيرررر 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  534  [  
 

وقربض  يرى  ردد مرن الجوراديين . يد من الجواديين واألسرر الموراجر  إلرى أفاانسردانفر  يى أثرها مح  اال دداالع
وسيموا إلى أوحبكسدان وةكم  يى بعضوم بالسجن و يى بعضوم .. األوحبك في  دد من دول وسر يسيا ودركيا 

ةكمرررا  ودجمررر  أولهرررك الكررروادر ةرررول رررراهر جررران ةيررر  شررركيوا م, ودوافرررد مرررن نجرررا مرررنوم إلرررى أفاانسررردان. باإل ررردام
 (. الةحب اإلسالمي ألوحبكسدان)  اسموأريدوا  يى ةركدوم . ومنظما وةسن الدجويح

  ونظرا لضخام  الجالي  األوحبكي  المواجر  منذ أيام اإلةدالل السوفيدي فري  ردد مرن الردول كدركيرا ودول وسرر
د مررنوم أن يةدرفرروا الدجررار  ةيرر  اسرردراع  العديرر. يسرريا وأوربررا وباكسرردان وبعررض الرربالد العربيرر  والسرريما السررعودي 

وقرد أدع ديرك الجاليراع . ويدولوا المناصب بعد أن ةصل أجدادهم  يى الجنسي  السرعودي  منرذ أيرام الميرك فيصرل
والعالقرراع العامرر  لدررك الجما رر  الناشرره  الدرري جوررحع  ررد  مهرراع مررن  االدصرراالعد مررا ماديررا وبشررريا وقرردر   يررى 

 .المداديين المدربين

   قرررار أميررر المررؤمنين مررال مةمررد  مررر  بنرراء  يررى مشررروع دراسرر  كنررع قررد قدمدرر  لرر  مررن ( 4005)أواسررر سررن
مررن الباكسرردان والعرررب ومجاهرردي )أجررل دشرركيل لررواء مررن جميرر  المجاهرردين العرررب والمسرريمين مررن غيررر األفارران 

دار  ذلك المشرو ( جمع  باي) يى  اخديارهووق  (.. وسر يسيا ع الذي أريدوا المسؤول العسكري لألوحبك لرهاس  واى
وبربيع  الةال اسدعان جمع  براي (. ردوو قول أ)وربروه بالدياد  العسكري  لجيش الرالبان ( 45) يي  أسم اليواء 

 . الدركسدان الباكسدان و بإدارد  العسكري  األوحبكي  إلدار  ذلك اليواء م  نخب  من الدياداع من العرب و

 مةمرد رراهر جران مشررو ا رموةرا لدكروين جيرل مرن الرد ا  ووضر, وقويع مكانر  األوحبرك جردا لردى رالبران  
ورررالب العيرررم األوحبرررك لددةرررك ضرررمن الجاليررر  األوحبكيررر  والدركمانيرر  األفاانيررر  الضرررخم  العرردد فررري شرررمال غررررب 

 أوحبكير وكان البرام  يودف إل داد مهراع الرد ا  خرالل سرندين كري يدولروا الرد و  ثرم يشركيوا مييشرياع . أفاانسدان
وهرو ةيرم األفاران الكبيرر . دفوا الددال إلى جانب رالبان ومن ثم اإل داد ليجواد في بالد مرا وراء النوررمجاهد  ه

 . منذ رةيل الجيش األةمر  ن أفاانسدان  بر نور جيةون إلى داخل اإلدةاد السوفيدي

 ومر  بداير  , كرذاوه. وقد  يق أمير المؤمنين  يى ذلك المشروع يماال كبير  ود م  بكل ما أودي من إمكانيراع
بمورررام قداليررر  فررري شرررمال ( جمعررر  بررراي)بديررراد  ( 45)كيرررف أميرررر المرررؤمنين اليرررواء (. 4005)موسرررم الددرررال صررريف 

وفيمرررا كررران اليرررواء المشررردرك الرررذي حاد  ررردد مدادييررر   يرررى ثالثررر  يالف مرررن . دخرررار ح وو أفاانسررردان فررري واليررر  قنرررد
جاءع أةدا  , مواقع  والدةرك لميدان المعرك  ألخذدعد الدركسدان يس األوحبك والعرب و المجاهدين الباكسدان و

وقرردر ا  أن دسرردر قذيفرر  ريررران فرري منردرر  قرررب مررحار شررريف . سرربدمبر وابدرردأ الوجرروم األمريكرري  يررى أفاانسرردان
مرن قراد  اليرواء مرن أبررح قيادادر  مرن ( 54) يى ندر  دجم  ليمجاهدين مرن ذلرك اليرواء ليسدشرود جمعر  براي مر  

 . وحبك قبل سدور محار شريفاأل العرب و

  فبعد سدور مرحار شرريف و ميير  الخيانر  فري قنردح والاردر بمجمو ر  مرن المجاهردين العررب . وددابعع الكوار
قدررل مهرراع مررن المجاهرردين األوحبررك فرري الشررمال وسرردر .. فرري قيعرر  مررحار شررريف فرري الةادثرر  المشرروور   األوحبررك

فري ( حرمرع )بل ثم في معرك  شراهي كروع الشروير  قررب مدينر  يخرون في معارك الدفاع  ن اإلمار  في خر كا
ثررم دشرررد البرراقون إلررى باكسرردان (. أنررا كونرردا)اسررم بكديررا ةيرر  قدررل مهرراع األمريكرران فرري العمييرر  الدرري أريررق  ييوررا 

ودوحع يخرون . الدواع األمريكي  وأسر يخرون ةي  قدل العديد منوم في الةمالع المشدرك  ليجيش الباكسداني و
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 بعررد سرربدمبر الررذي مررا حال يدديررب فيرر  مررن دبدررى مررن الديررار مرةيرر  جديررد  مررن الشررداع فرري مرةيرر  أخرردود مررا فرري
الجواد  إةياءوهكذا رويع صفة  جوادي  من أكثر الصفةاع إشراقا وأمال في . الجوادي إلى أن يأذن ا  بالفرج

يراع اج الرايراع السرود مرن هنراك لدةمرل ر في بالد ما وراء النور ةي  بشر رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم بخررو 
 .ذلك هذه األيام بادجاهالمودي ليمأل األرض قسرا و دال بعد أن ميهع جورا وظيما كما دسير األةدا  

 خررو  و القرراع .  ولدررد واكبررع شخصرريا دجربرر  األوحبررك فرري  وررد الرالبرران مررن بواكيرهررا وربرنرري بوررم صررداق  واى
الكرروادر لمشرررو وم الكبيررر وكنررع أدررردد  يررى مركررحهم إللدرراء بعررض وقررد شرراركع فرري برنررام  إ ررداد بعررض .  مررل

وقرررد مكننررري ذلرررك مرررن . ييررر يوةضرررر بيدررري  ررردد مرررن إداردورررم لةضرررور سيسررري  مرررن الررردروس الدأه.. المةاضرررراع 
اإلرالع  يى جوانب مشررو وم الكبيرر المبشرر كمرا مكننري مرن الدعررف  يرى صرنف مرن خيرر  المجاهردين  براد  

فرررةم ا  شرروداءهم وفررك أسررراهم وةفررظ  . وأشرردهم بأسررا وثبادررا, وأكثرررهم إنضرربارا ورا رر وصررفاء وأةسررنوم خيدررا 
 .. يشاء قدير ياع الجواد الظافر  إن   يى مااالمشردين منوم ومنأ المجاهدين في أوحبكسدان فرص  لةمل ر 

 

 :التجربة الجهادية مجاهدي الح ب اتسالمي لتركستان الشر ية. 14
ةضر أفاانسدان  دد من الشباب الدركسداني المسيم , ن بإ الن إلمار  اإلسالمي  بدييلبالبعد قيام ةرك  را

فررروا مررن الةكررم الصرريني الررذي يةدررل بررالد دركسرردان الشرررقي  ويرررارد الشررباب الميدررحم مسرردمرا فرري  الررذين كررانوا قررد
 ..ري المسيمو مةاوالع الصين هوي  ذلك الشعب اليوغ

لمورراجر  والمجاهررد  الدرري نحلررع فرري جرروار رالبرران برردأوا يدجمعررون ةيرر  ومررثيوم مثررل غيرررهم مررن الدجمعرراع ا 
كرران قررد خرررج  يالررذ -رةمرر  ا  ( ةسررن معصرروم)برررح  يررى رأسرروم أميرررهم األخ الشررويد أبررو مةمررد الدركسررداني 

 .مراردا من الصين بعد أن سجن هناك خمس أ وام 
 القررع هررذه المجمو رر  د مررا و. ةمررد  مررروبعررد أن برراي  الشرري  أبررو مةمررد الدركسررداني أميررر المررؤمنين مررال م

قردر اإلمكران ألن الصرين كانرع  يرى أبرواب بداير   واالسردخفاء ,لدؤد  فري ةرركدوم اولكنر  أمررهم بر.. منر   اةدراما
 القاع دواحن م  رالبان ددرس دنفيذ  دد من المشاري  فيوا وذلك يةرد  دواحنرا فري الصرراع  يرى المصرالأ فري 

الصرين والواليراع المدةرد  وقرد أوشركع الصرين  يرى إ راد  فردأ سرفاردوا فري كابرل فري أفاانسدان ووسر يسيا برين 
ن الدركسدان الشرقيين المدناثرين فري دول وسرر ي ود رالبان ونمع ديك المجمو   بسر   لكون  دد من المواجر 

 يسيا األخرى ودركيا والسعودي  وباكسدان ليس بالدييل أيضا 
اون مرر  بعرض المردربين مررن األفاران العررب  رردد مرن الكروادر والمرردربين وسرر ان مرا أ رردع المجمو ر  بالدعر

 ..الذين مالبثوا أن أنشأوا ألنفسوم معسكرا مسددال وشاركوا في الددال بفعالي  إلى جانب رالبان
كران أميرررهم أبرو مةمررد رةمرر  ا  شرعي  مررن النشررار واإلخرالم وةسررن الخيرق وقررد انعكررس هرذا  يررى النمررو  

كما كان الشرباب الدركسرداني الشررقي مرن ألرين المجاهردين  ريكر  وأكثررهم إخالصرا وفداهير  وةيرا  السري  لدجمعوم
 لريب مخديف أنواع العيوم الشر ي  والعسكري  

المجمو ر   اسرمنحل بعض المجوادين الدركسدان الذين دخرجوا من معسركراع هرذه الةركر  الدري ةميرع نفرس 
نحلرروا إلررى الصررين ( الةررحب اإلسررالمي لدركسرردان الشرررقي )أ ضرراهوا الدرري قامررع بررآخر المةرراوالع واندرررض معظررم 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  536  [  
 

ليديررام  مييرراع الةشررد والد ايرر  الررذين ال يسرردريعون الخررروج نديجرر  خرررر السررفر الررذي دفرضرر  الةكومرر  الصرريني  
 .  يى المسيمين الدركسدان

  كرران الكررونارس ةيرر.. ن الشرررقيين وا رردا خاصرر  فرري ظررل النظررام العررالمي الجديررد يكرران مشررروع الدركسررداني
النح راع العرقير  الدينير  فيورا و يرى رأس  باسردخداموذلرك ( 5441)األمريكي قد دبنى مشرو ا لدفكيك الصين سرن 

اليوغرور المسريمين فري شرمال غررب الصرين فري دركسردان الدري اةديدورا الصرين وأريدرع  ييورا أسرم  ذلك الديبرع و
لجواد في الصين هو المشروع الوةيد الذي كان ل  أمل بأن فكان مشروع ا.. ودعني األرض الجديد ( سيان  يان )
مو راع مرن اليوغرور المسريمين الديراراع الدومير  والييبرالير  جكما أن م. يجد مداوم  من هجم  مكافة  اإلرهاب ال

قد اسردورن أمريكرا وأوربرا ودركيرا وبعرض الربالد العربير  وراح بعضروا يخررب ود هرذه المجمو ر  المسرية  الناشره  
أفاانسدان ولكن قرب المجاهدين الدركسدان من األفاان العرب وبيعردوم ألميرر المرؤمنين وشروودهم الددرال إلرى  في

وأنضرم . م فري األسرر لردى قرواع الدةرالف كراد يرربعوم برراب  المرراردين مرن أمريكراوجانب رالبان  ووقروع بعضر
ان وأخررذوا مرواقعوم إلررى جانررب المجاهرردين ليمجاهرردين غيرر األفارر( 45)قسرم مررن المجاهرردين الدركسردان إلررى اليررواء 

من الجنسياع األخرى في الجواد إلى جانب رالبران وفيمرا كران مشرروع المجاهردين الدركسردان أيضرا يشرق رريدر  
 .إلى جانب إخوانوم من األفاان وغير األفاان ممواقعوسبدمبر وأخذ المجاهدون الدركسدان  انفجاراعدوع 

نيون ةظورم أيضرا مرن الشروداء واألسررى والمشرردين ددبرل ا  مرنوم وخرجرع وهكذا أخرذ المجاهردون الدركسردا
 .بداياهم لدداب  سيرها في قافي  الفرارين بدينوم من الارباء  يى األرض الباكسداني 

ألميررر وفيررا ورغررم أن فرصرر  الماررادر  كانررع مداةرر  أمررام الشرري  أميرررهم أبرري مةمررد الدركسررداني إال أنرر  بدررى 
وبدررى فرري منردرر  الدباهررل فرري سرررةد شررمال غرررب . وفيررا لدركسرردان مصرررا  يررى الدرررب منوررا, انالمررؤمنين وأفاانسررد

قررام الجرريش الباكسررداني مررد وما بوةررداع أمريكيرر  ..باكسرردان وقبررل كدابرر  هررذه السرررور بشررور وفرري شررور نرروفمبر
ع المجرمر  بةمي  دمشير ودفديش  ن المجاهردين العررب والرالبران ومرن مرنعوم معورم واشردبكع إةردى المجمو را

خوانر   ليسردر شرويدا غريبرا مر  مجمو ر  مرن ةراسر  وأقررب .. م  مجمو   من المجاهدين كان منوم أبو مةمد واى
 ..رةموم ا  وددبيوم وأسكنوم فسيأ جناد  .. إخوان  
وكرران أميرررهم أبررو مةمررد جررارا لرري فرري .. كبررع شخصرريا بدايرر  مشررروع الدركسرردان الشرررقي  منررذ بدايدرر قررد واو 

ولما  حمع  يى بداي  مشروع إنشاء .. وقد د اني إللداء بعض الدروس في مركحهم مرارا.. م  ا  رة( خوسع)
ةير  . معسكره الداب  لمعسكر الداهد الرالبان سيف الررةمن منصرورفي ( قرغ  )  في اسددبينيمعسكر في كابل 

إلرى جانرب معسركرهم  أ مسرددالوينش( معسكر الارباء)بدأع مشروع معسكري إلى جانبوم قبل أن يدرور معسكرنا 
. 

رنا بعررض المشرراهد ضروة.. الدركسرردان أكثرر مررن رابررر  المجاهردين وقرد جمعنرري ومجمو ر  معسرركر الاربرراء ب
ن أداهوررم ةدوررم لمررا دةيرروا برر  مررن كررريم ‘ عجررح قيمرري ةديدرر أدررذكرهم اليرروم ويو . الميدانيرر  إلررى جانررب رالبرران معررا 

ن  يررى ديرك الوجرروه المنيررر  والديرروب الرراهر  وأ جررح أن  فرريوم ةدوررم قيبري األلررم والةررح اليرروم صررر ديع و ,الصرفاع 
و  در الشررا ر الررذي قررال يخارررب ..مررن الوصررف فدررد كررانوا أهررال لكررل خيررر أةسرربوم كررذلك وال أحكرريوم  يررى ا   

 :دراب قبور الشوداء 
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 ةااااااااااو  فيااااااااااك االحبااااااااااة يااااااااااا حبياااااااااابُ 
 شااااااااااموس فااااااااااي الظهياااااااااار  أ فأتهااااااااااا
 وجااااااااااااوه ما جاااااااااااات  لبااااااااااااي وغاباااااااااااات

 خلفهاااااااااااا غسااااااااااالت بناااااااااااور  أ ُأوغااااااااااال 
 

 و ااااااااد يااااااااةذي الةااااااااواء و ااااااااد ي ياااااااابُ  
 ياااااااااااد ساااااااااااكر  ولملمهاااااااااااا الغاااااااااااروبُ 
 فياااااااااك فكياااااااااا لااااااااان  لباااااااااي تغيااااااااابُ 
 و لبااااااااااااي بعااااااااااااد تغمااااااااااااره الااااااااااااذنوب ُ 

 
وةفررظ المشررردين والبرراقين مررنوم ونصرررهم وأ ررانوم  يررى .. لةين افرررةم ا  مررن القرراه شررويدا وددرربيوم فرري الصرر

رةمورم ا  .  وكافر  مردن الدركسردان (كاشرار)   يا ةررا فري ربروع ليعرود األذان نرد.  ةمل مشرا ل النرور واإلسرالم
وأنفاس يالف الصالةين مرن . من نسماع دةمل  رر راياع قديب  بن مسيم الذي ةمل نور اإلسالم إلى بالدهم 

 .الدابعين ومن دبعوم بإةسان من الذين ةميوا مشعل اإلسالم إلى ديك الربوع 
رةمنرا إذا صررنا إليرك مرثيوم يرارب واوال دةرمنا أجرهم وال دفدنا بعدهم ..   دةرمنا صةبدوم في الجن اليوم ال

 . العالمين
************* 
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 :(1886) لشيخ أسامة وتنظيم القالد  في مواجهة أمريكا منذاتجربة  -51
الفصرل لكثرر  جحهيادر  وأهمير  الداريخير  ولريس فري هرذا . أهل كدابرا مسرددالدكما ال يخفي فإن هذا العنوان يسر

ولكنرري ولكرري يرردم .. العررام ةررول الدجررارب الديررار الجوررادي خررالل النصررف الثرراني مررن الدرررن العشرررين مةررل ذلررك 
درررِدم بورررا ميرررف ديرررك ,الفصررل ويشرررمل أهرررم ديرررك الدجررارب  ال برررد وأن أ ررررض ولرررو مرروجحا إلرررى هرررذه الدجربررر  الدرري ِاخ 

العشرررين بشرركل غيررر وجرر  الدرراري  والعررالم الدجررارب فرري الدرررن العشرررين وافدرردأ ميررف الصررراع فرري الدرررن الةررادي و 
وسرررأ رض لوررررذه الدجربررر  مررررن خرررالل فدررررراع رهيسررري  مخدصررررر  وا  . وغيرررر أبعررراد المعركرررر  ومعريادورررا وأسرررراليبوا

الشرور   سروب فري الدفاصريل إن قردر ا  لري الدرأري  لدجربرأولعرل ا  ييسرر لري أن : المسدعان وهو يودي السربيل
 (.4005 -5441)البان الثاني لألفاان العرب م  ر

وقبررل أن أبرردأ ذلررك  أشررير إلررى أنرري دفكرررع كثيرررا فرري مسررأل  دصررنيف دجربرر  الدا ررد  ضررمن دجررارب الديررار 
ةدررى كرردع أميررل إلررى أنوررا . أو دصررنيفوا أم ضررمن دجررارب الظرراهر  الجواديرر  ضررد العرردوان الخررارجي . الجوررادي

.. وبعد رول الدأمل . دكوين والمنو  واألسيوب صنف ثال  من أصناف الظاهر  الجوادي  الخدالفوا من ةي  ال
 : ديد  من أهموا  ال دباراعرأيع أن أدرجوا ضمن دجارب الديار الجوادي 

وهرو مرنو  . المنو  الذي يل إلى دبني  واى الن  الشي  أسام  بن الدن  ومعظم أدبا   في يخرر المرراف  -
 . وادييمكن ا دباره مسدندا إلى أصول ومبادئ منو  الديار الج

اآلخررر هررو أن أكثررر كرروادر الدا ررد  ومؤسسرريوا ومرردربيوا ورجالوررا األساسرريين هررم مررن كرروادر الديررار  واألمررر -
 .أو أنوا اسدندع إليوم  في دكون  ناصرها , الجوادي الذي الدةدوا بالدا د   ضويا 

  وأهدافررر  واألمرررر الثالررر  هرررو أن الشررري  أسرررام  جعرررل مرررن مواجوررر  ةكومررر  يل سرررعود أةرررد شررررري ادجاهررر -
باإلضاف  لمواجور  أمريكرا وهرذا مرن دوجوراع دنظيمراع الديرار الجورادي فري مواجور  الرارا  مرن ةكرام برالد العرالم 

مسدندا في ذلك إلى أصول  ديد  الةاكمي  و  داهد , ةي  ا دبرهم مرددين  ن مي  اإلسالم . العربي اإلسالمي 
 .السيفي  الجوادي  

ام  قرد اسردراع جرر الديرار الجورادي بكامير  إلرى السراة  الدري اخدارهرا والفكرر  الشي  أس لراب  أن واألمر ا -
الدي يراها ليمواجو  وهي الدةول من مواج  األنظم  والةكومراع إلرى مواجور  مرن يسرندها ضرمن النظرام العرالمي 

 ..الجديد وهي أمريكا وكبار ةيفاهوا 
للام كافاة فرضات ..ا الخاصاة لان للام ولماد الهادافهللينا و واالمر االخير هو أن أمريكا  د فرضت   -

ن مساامم القالااد  ولممتااه للاايهم راضااين أم يالتيااار الجهااادي  وكةياار ماان مكونااات الظاااهر  الجهاديااة الحااالي
 .كرها كارهين وجعلته اسما شامال لكافة مكونات التيار الجهادي وجرتهم لحربها كذلك  ولا أو
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 ..بعد  ول تفكر وتشاور و استخار  
 
 :وهي  , يت أن أحذا هذه الفقر  من الكتاب لةالةة أسباب  رأ 
 

كماا كال االفغاان , بقيااد  أمريكاا , أن تنظيم القالد  ماا يا ال يخاو  حرباا مفتوحاة ماب ألاداء اتساالم  :أوال 
 . العرب والتيار الجهادي وكل مخلش في هذه االمة 

ورغم أني ال ألتقد ذلك الن الفقار  . فيد العدو وربما يظن البع  أن في تناول تجربتها وخصائصها اآلن ما ي
خاصاة , وال تحتوي أي معلومات تعتبر أسرارا . دراسية نقدية لامة لإلفاد  من الدروس والتجارب التي مضت 

وأظن في لرضاها فائاد  .  أن كما كبيرا من أسر  القالد  هو في  بضة العدو ألاننا اهلل للم تفريج كرباتهم 
 .دفعا للخالا حول هذه النق ة , إال أن هذا كان أحد االسباب في حذا الفقر  .  هدين للمسلمين والمجا

********** 
والتاي , وتختلاا بهاذا لماا سابق مان التجاارب التنظيمياة التاي تناولتهاا , أن التجربة ما تا ال مفتوحاة : ةانيا 

تها فيمااا بعااد أن الدراسااة سااتكون وفااي تااأخير الكتابااة لان تجربااة مااا تاا ال مسااتمر  فائاد  دراساا. انتهات لمليااا 
 . أشمل وألمق 

 .وأرجو أن نكون  د حققنا النصر المولود إلم حينها ب ذن اهلل 
************ 

خاصاة . ربماا يسار اهلل لاي إخراجاه فيماا بعاد , أن التجربة واسعة وتحتاج كي أوفيها حقها كتابا مفردا : ةالةا 
الاذي أرجاو . وأخذ توصياتهم بعين االلتبار  بال نشاره , خ لليه أني أفضل إ الع  بع  كبار اتخوان والشيو 

  .وبعد تحقق النصر الشامل إن شاء اهلل . أن يكون  ريبا 
************ 

 
سرجل معظمورم . وأةباب  ظم المصراب بفدردهم , وأ دذر ليدراء الدواقين لإلرالع  يى دجرب  فذ  ألبرال أماجد 

 .كما أرجو وأ ددد إن شاء ا  , أسماءهم في سجل الشوداء الخالدين 
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 (:2111-1861) لتيار الجهاديلخالصة االساسيات العقدية و الفكرية : ةامنا

وقرد ةميرع , شكل الديار الجورادي مدرسر  مسرددي  قاهمر  برذادوا ضرمن مردارس الصرةو  اإلسرالمي  المعاصرر 
سرررأورد أهرررم .   والمرررنو  السياسررري الشرررر ي معظرررم دنظيمادررر  ورجالررر  قواسرررم مشررردرك  مرررن الفكرررر والعديرررد  الجواديررر

بصرف النظر  ن رأيي الشخصي في بعض الدفاصيل واألفكار فوي فدر  ليعرض وليسرع  مالمةوا بشكل موجح
كذلك  ن بعض األفكرار الثانوير  الدري ةميورا بعرض الجوراديين ولرم دكرن سرم  مشردرك   و بصرف النظر, لينداش

 :ومن أهم المالمأ الفكري   ند الجواديين. ليديار ودنظيماد  ورجال  األساسيين
 

 حكم االنظمة: 
إ دبر الجواديون جمي  األنظم  الداهم  في بالد العالم العربي واإلسالمي أنظم  رد  لكونوا دشرع من دون  

 جميرر  الةكررام فرري العررالم وا دبررروا.ودرروالي الكررافرين مررن أ ررداء اإلسررالم والمسرريمين , ا  ودةكررم بايررر مررا أنررحل ا 
 .العربي واإلسالمي بناء   يى ذلك كفارا  مرددين خارجين  ن مي  اإلسالم

, أو مررا يدرروم مداموررا فرري األنظمرر  الديكدادوريرر  -إن وجرردع  -كمررا ا دبررروا المؤسسرراع والسرريراع الررثال   
ا كبرار وا دبررو .  السرير  الدشرريعي  و السرير  الدنفيذير  و السرير  الدضراهي : وهذه السيراع هري. مؤسساع كافر 

    .الداهمين  ييوا كفارا  مرددين 
وددف ةردود الدكفيرر العينري  نرد الجوراديين  نرد هرذا المسردوى ةير  يعدبررون مرا سروى ذلرك مرن األ روان و 
نواب هؤالء و مسا ديوم وموظفيوم أ وانا ال يةكم  ييوم برالكفر العينري لعميورم بديرك المؤسسراع ويجعيرونوم مرن 

 .أهل األ ذار
ييددون م  فكر الصةو  اإلسرالمي   امر  خرالل مرةير  السرديناع والسربعيناع والثمانينراع قبرل  وهم في ذلك 

ومرن الجردير . أن دنةو الدنظيماع اإلسالمي  المنةرى الرديمدراري ودضررر ليةكرم باإلسرالم  يرى ديرك المؤسسراع
هي نفرس المعددرداع الدري  كانع, يبالذكر أن هذه الةداهق الدي جور ب  الجواديون ودةميوا في سبيل ذلك المآس

السررروريين ود ررا  الصررةو  مررن  يمرراء الجحيررر   يةميوررا معظررم رجررال الصررةو  اإلسررالمي  مررن اإلخرروان والسرريفيين و
 .همر وغي

 حكم االلوان: 
الجوررراديين كرررأفراد الجررريش  وةرررارب اإلسرررالميين و, ا دبرررر الجوررراديون مرررن قادرررل دفا رررا   رررن ديرررك األنظمررر   

ف  رد   ام  ددادل  يى أساس راي  الرد  العام  إلماموم وقاهدهم الرذي يرأدمرون برأمره راه.. والشرر  وقوى األمن
بةيررر  ال يةكرررم الجوررراديون برررالكفر العينررري آلةررراد هرررؤالء إال ةرررال صررردر نررراقض  رررن نرررواقض . ون  نررر عيرررداف و

 .اإليمان
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 مسألة التكفير: 

 مةمررد رسررول ا  مسرريما  مررا لررم يررأع  ديررد  أهررل السررن  والجما رر  ويعدبرررون كررل مررن شررود أن ال إلرر  إال ا 
مررن . ويأخررذون بشرررور دكفيررر المدعررين مررن دةدررق الشرررور واندفرراء الموانرر . بنرراقض صررريأ مررن نررواقض اإلسررالم

وبورررذا يفدرقرررون  رررن جما ررراع الدكفيرررر والشرررواذ مرررن بعرررض مرررن الةرررق . الجورررل واإلكرررراه والدأويرررل واندفررراء الدصرررد
 .بالجواديين

 انلللماء الس : 

الجواديون كرل مرن وقرف مرن  يمراء المسريمين إلرى جانرب ديرك الةكومراع مردافعا   نورا مسرباا   ييرا يعدبر   
يعدبرونر  مرن .. صف  اإلسالم معدبرا  من خرج  ييوم من رجال وةركراع الصرةو  والسريما الجوراديين مرن الخروارج

ي دةديد مسدوى نفاق  يماء الجواديون قسمان ف و, وقد دخل الجواديون معوم في مساجالع رويي  . المنافدين 
ويررذهب . السرريران فمررنوم وهررم الجموررور يررذهب إلررى إثبرراع اإلسررالم لوررم وا دبررار  نفرراقوم فرري ةرردود نفرراق العمررل

ألنورم يعدبررون أولهرك العيمراء ال  رذر ,البعض منوم إلى ا دبار بعض أولهك العيماء كفرار مردردين مثرل ةكراموم 
الرذي وصرل إلرى ةرد دأييرد غرحو برالد , نوم يسعون برضاهم إلى ذلك النفراق لوم بالجول وال الدأويل وال باإلكراه أل

جررراح  الصررريأ مررر  اليورررود و بيررر  , المسررريمين  و إلرررى ةرررد اإلفدررراء ويددرررل مرررن خررررج . المددسررراع المسررريمين أقررردسواى
 . .بالسالح  يى أولهك الةكام ومن والءهم من الاحا  الصييبيين 

  مسألة الديمقرا ية: 

ويررذهب . فيسررف  و نظامررا  كفريررا  يدنرراقض مرر  ديررن اإلسررالم جميرر  ودفصرريال  ,الديمدراريرر  الجورراديون  يعدبررر
ويعدبرررر جمورررور الجوررراديين . بعضررروم إلرررى ا دبارهرررا دينرررا   صرررريا  مثيررر  مثرررل كرررل أديررران الكفرررر الدديمررر  والةديثررر 

حراع والةكومرراع وهرري الررو  الررديمدراريين مررن اإلسررالميين برردخولوم البرلمرران والمشررارك  فرري السررير  الدشررريعي  أو
, ولكرررنوم ال يةكمرررون  يررريوم برررالكفر العينررري . يعدبررررونوم مديبسرررين بعمرررل مرررن أ مرررال الكفرررر. السررريراع الدنفيذيررر  

بسررربب ةالررر  اسدضرررعاف , ويعدبررررونوم معرررذورين بالدأويرررل أو ةدرررى بالجورررل أةيانرررا  بربيعررر  كفرررر ديرررك المؤسسررراع
ويررذهب الدييررل مررن . العرردل والدعرراون  يررى البررر واإلةسررانونيرردوم فرري دةديررق مررا يمكررن مررن , الصررةو  والمسرريمين 

وال يعدبرون . الجواديين إلى دكفير هؤالء البرلمانيين والوحراء من اإلسالميين بةكم واق  اندماهوم لديك المؤسساع 
 .بعد قيام الةج  وكثر  الةوار مسدساغاجويوم واردا  وهم  يماء أو د ا  وال دأوييوم 

 ق من غير أهل السنةمسألة الشيعة والفر: 

ويعدبرونورا مرن . يعدبر الجوراديون كافر  ديرك الفررق مرن ضرمن األمر  اإلسرالمي  أو مرا يسرمي بأهرل الدبير    
 فرق  واةرد  ناجير  هرم أهرل السرن  والجما ر  و 11الفرق الدي جاء ذكرها في الةدي  الشريف بافدراق األم   يى 

وكمررا هررو الموقررف العررام  نررد أهررل  .الحيرر  والورروى واالنةررراف  ل وفيعدبرررونوم مررن فرررق الضررال. البرراقون فرري النررار
 :السن  يصنفونوم  ثالث  أقسام

 .النصيري  وأشباهوا ويعدبرونوم كفارا   و  اإلسما يييمثل  :الشيعة الغال  
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الشايعة . ويعدبرونوم قريبين من أهل السن   يرى خرالف معورم . شيع  اليمن مةل أكةرية:  الشيعة ال يدية 
واألقيياع في لبنان وباكسردان وأفاانسردان ومنردر  الشررق , وهم من مثل غالب شيع  إيران (: اتمامية)عفرية الج

 ..األوسر 
فرري ةررين ذهبررع أقييرر  مررن الجورراديين إلررى  رردم . وغالررب الجورراديين  يررى ا دبررارهم ضررالال  مررن أهررل البرردع 

إال أن . جواديين إلرى الدصرريأ بكفرر الشريع في ةين ذهب بعض ال. إ راء هذه المسأل  أهمي  ألسباب سياسي  
 .. الجموور من الجواديين  يى ا دبارهم مسيمين من أهل الدبي  ضالال  مبدد 

وقررد درررداخيع المسررراهل السياسررري  بالعدديررر  فررري هرررذه المسررأل  لررردى الصرررةو  اإلسرررالمي  السرررني   مومرررا  ومنورررا  
 .الجوادي  وليس هنا مةل بسر ذلك

 بيةمسألة السلفية والمذه: 
وجمورورهم وسرر فري . غيب  يى الجواديين منذ أواخر الثمانيناع المذهب السيفي نديج  ما أسريفع شررة   

وال , وهم وسر في الددييد فال يدعصبون لمذهب . ألهم  المذاهب األربع  و يماهوا االةدراممسأل  المذهبي  يكنون 
وقرررد أثرررر الديرررار السررريفي . العيميررر  لدررررا  المرررذاهب ون مرررن أقررردار األهمررر  وال مرررن الديمررر نددصررروال ي, ييدحمرررون بررر  

مرن المدرأخرين ممرن ذهبروا مرذهب مةاربر  الددييرد والمرذاهب  ( غرال  جوير  الجوراديين )بعض  المدررف في ظوور
 .لةد الشرر ولكنوم في الجواديين قي 

 الصوفية مسألة: 

,    المررردارس الصررروفي  المنةرفررر برررن ديميررر  والمدرسررر  السررريفي  فررري مةاربرررادررأثر جمورررور الجوررراديين بمرررنو    
في ةين ا ددلع األقيي  مرنوم فري دنراول , ودشدد البعض في هذه المسأل  , وا دبارها من مناه  البدع والضالل 

 .مدرس  الدصوف والمدصوفين

   المو ا من مدارس الصحو  اتسالمية غير الجهادية: 

بررأدب الخررالف معوررم رغررم  وااللدررحامقيادادوررا جموررور الدرردماء مررن الجورراديين  يررى اةدرررام مرردارس الصررةو  و  
, و جمورور المدرأخرين مرن الجوراديين  يرى ةالر   رداء وخصروم  ودنراةر معورم . سع  الورو  فري الفكرر والدربيرق

 .نديج  ةاالع الدور والخذالن كما سبق إلشار  لذلك

 مسألة العلمانية: 

مررذاهب اإللةرراد كمررا هررو ةررال معظررم قيرراداع  كافرر  الجورراديين  يررى دكفيررر المررذاهب العيمانيرر  وا دبارهررا مررن 
ولكرررن . قبررل الموجررر  األمريكيررر  األخيرررر  وموضرر  اال دررردال المصررررن  , و يمرراء و جما ررراع الصرررةو  اإلسرررالمي  

جموررور الجورراديين  يررى ا دبررار أدبرراع الفكررر العيمرراني مررن  امرر  المسرريمين معررذورين بجويوررم فرري ةررين يكفرررون 
 ..لعالم العربي اإلسالمي ويعدبرونوم من أهم  الكفر الرا نين في دين ا قياداع الدياراع العيماني  في ا
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  مسألة القومية العربية: 

يد ون , الجواديون أمميون  و, من د اوى الجاهيي  , كاف  الجواديين  يى ا دبار د وى الدومي  والدعصب لوا 
السريما , إلرى رفرض منراه  األةرحاب الدومير  وبالدرالي يرذهب الكثيرر مرنوم . إلى وةد  المسريمين ونظراموم الشرامل

 .الجواديون الد واع الدومي  من أسباب دمحيق األم  بردويع. وأن كيوا أو جيوا يضم فكر  العيماني  إلى الدومي  

  مسألة الو نية: 

كما فري مسرأل  الدومير  ينبرذ الجوراديون فكرر   الدررير  والورنير  والعمرل فري إررار الدعصرب ليرورن والسريما  
 . ولذلك فوم يعادون د ادوا ويعدبرونوا من مذاهب الكفر والضالل, أنوا محجع بالدومي  والعيماني  

من الدنراقض فري واقر  الجوراديين إذ أن غالرب دنظيمرادوم  ميرع  يرى أسراس  يءوفي الندردين السابدين ش 
 يرى أممير  اإلسرالم ود رو  رغم أن الفكر  لديوم يدوم . قرري مةيي و أدسمع في بعض األةيان بالايو في ذلك

 .الجواد
 القضية الفلس ينية: 

برل و مروم الصرةو  اإلسرالمي  برأن فيسررين جرحء مرن العرالم اإلسرالمي مرن النورر , يؤمن كافر  الجوراديين   
. وأن الجورراد فرررض السرردرجا وا . وأنوررا ةررق واجررب فرري  نررق أجيررال األمرر  .. إلررى البةررر ومررن الشررمال ليجنرروب

ويعدبررون أن جمورور اإلسرراهيييين باسردثناء , ف  مبادئ الصيأ والدربير  والسرالم مر  اليورودوبوذا فوم يرفضون كا
سر  هاو يعدبررون السرير  الفيسرريني  بر .. غربراء غرحا  يجرب أن يرةيروا.  د  يالف من اليوود األصرييين وأةفرادهم

نفس األسرباب باإلضراف  ليخيانر  ولر. ياسر  رفاع مثيوا مثل باقي الةكوماع المردد  في العالم العربي واإلسرالمي
. 

 مسألة اال ليات الدينية في العالم العربي واتسالمي: 
يعدبر الجواديون أن هذه األقيياع وغالبوا من النصارى يجب أن دعامل في ةال قيام الدول  اإلسالمي   يى 

الموارنر  أساسرا  ليدعامرل  وال يعدبررون مرنو . أسس أةكام أهل الذم  وما جاء منوا في كدب الفد  لدى أهل السن 
 .معوم وال م  من في ةكموم

 مسالة المواجهة مب أمريكا والصراع مب الغرب: 
لرررى دررراري  بررردء ةميدورررا العسررركري   يرررى  منرررذ نشرررأدوا,لرررم دكرررن جميررر  الدنظيمررراع الجواديررر   فررري السررردينياع واى

. اليرراع المدةررد  األمريكيرر قررد ررةررع أو دبنررع مسررأل  المواجورر  العسرركري  مرر  الو  4005أفاانسرردان فرري  نرروفمبر 
 .ددريبا منصرف  ألهدافوا الخاص  في مواجو  ةكوماع بالدها اسدثناءوكانع كيوا بال 

والسرريما بعررد ةرررب  ,ورغررم أن معظررم أدبيرراع الجورراديين قررد أولررع مسررأل  المواجورر  معوررا ةيررحا فرري كدابادوررا 
رالق النظام العالمي الجديد )الخيي   وكرذلك . ةمير  الدولير  األمريكير   يرى اإلرهرابوبدء ال,  اصف  الصةراء واى

إال أن ذلرك لرم يعردوا األدبيراع إلرى ةيرح الدوجر  , الجوراديين  بسبب د م أمريكا لألنظم  الدي ددم  اإلسالميين و
 .الةركي
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إقنراع الجوراديين برالدةول فري , خرالل الشرور الثراني لألفاران العررب, ولدد ةاول الشي  أسام  بن الدن كثيرا
فدد سيرر  ييوم منوجيا فكرر  الصرراع مر  . ولكن دون جدوى, كما كان يصفوا( رأس األفعى)دجاه أمريكا العمل 

 كمرررا.المردررردين الرررذين يمثيرررون العررردو األقررررب واألخررررر والرررذي يدرررف ةررراهال دون أي جوررراد مررر  األ رررداء الخرررارجيين
 .سيررع  ييوم فكر  الجواد إلقام  الةكم اإلسالمي كمفداح لةل كل األحماع

ولكن أةدا  سبدمبر وددا يادوا  يى األرض ووصم األمريكان ليديار الجوادي برمد   ووضع  دةع مسمى 
ودردمير معظرم البنير  , ومرارد  الجواديين مرن كرل األجنراس فري سرياق مرا أسرمد  الةررب  يرى اإلرهراب . الدا د 

لرررى اليررروم   4005منرررذ..ومرررا كررران مرررن اةررردالل العرررراق بعرررد ذلرررك , الدةديررر  ليديرررار الجورررادي  وددرررالي دررردا ياع , واى
جعرل الدوجر  العميري األوةرد ليجوراديين هرو مواجور  أمريكرا . إل ...واى الن بوش ليةمالع الصييبي  , اإلندفاض  

 .وةيفاءها الاربيين
وهكررذا نجةررع أمريكررا فرري ةمررل الجورراديين  يررى اإلدجرراه الصررةيأ خررالل وقررع وجيررح لينةصررر ادجرراه جميرر  

 .  الناشه  في هذا اإلدجاهأجنةد  وبداياه وبرا م
   َين ر  را الأَماك  ا َخيأ ا َوهللان كارا هللان وَن َوَيمأ كارا  . (10:ألنفال)  َوَيمأ

   
 م2111 -1885 و عر اال مة في نهايات القرن العشرين  الجهاديالتيار : تاسعا

لسررربعينياع كانرررع الصرررةو  الجواديررر  قرررد خاضرررع مواجوررراع ةديديررر  وواسرررع  مررر  بعرررض الةكومررراع خرررالل ا
والثمانينياع ةي  دكبدع فيوا ضةايا كثير  وادسعع فيوا قا ددوا الشعبي  ودخيع في مرارداع أمني  ذاع رراب  

 أمرام الصرةو  اإلسرالمي   مومرا و( 5492)وكانع البواب  األفااني  الدي فدةرع ليجوراد منرذ سرن  ... اسدخبارادي 
-5492)لرى أفاانسردان ةير  خاضرع دجربر  فريرد  خرالل خصوصا قد أغرع معظرم قيادادورا ليرذهاب إ ي الجواد
الدي نظمدوا أمريكا ونفرذدوا باكسردان ودابعدورا الردول العربير  واألوربير  بعيرد  األمني وقد أسفرع العاصف  ( 5444

فاندشررر معظررم كرروادر ... سرردور اإلدةرراد السرروفييدي واندورراء ةاجرر  أمريكررا ليظويررر اإلسررالمي فرري مواجورر  الررروس 
المريرروبين أمنيررا فرري بالدهررم نديجرر  مصررادمادوم مرر  ةكومررادوم فرري مجرراالع اليجرروء السياسرري الدرري  و الجورراديين

أو فرري بيرردان  ربيرر  أخرررى ال درررالوم فيوررا أيرردي ..فدةررع فرري أوربررا الاربيرر  ومررا شررابووا مثررل كنرردا واسرردراليا وغيررر
إلداراع األمريكير  المدوالير  بعرد ةررب ولكرن ا... ةكومادوم لعدم قيام  القاع دعاون أمني ينرذاك برين ديرك البيردان

وضرررعع خرررر  مدكاميررر  لمواجوررر  الديرررار الجورررادي اصرررريأ  ييورررا بالمواجوررر  (  اصرررف  الصرررةراء)الخيرري  الثانيررر  
لدكون ةربا  المي  ةديدي  فيما بعد سبدمبر كمرا سرنرى إنشراء  االبنوالدي أوصيوا بوش  اإلرهابالدولي  لمكافة  

 ...ا 
والدولير  خرالل ذلرك العدرد بمعردل ال يدرل  رن مرؤدمر أو أكثرر كرل  اإلقييمي  األمني ؤدمراع وهكذا ددابعع الم

لمسرأل  اإلرهراب ودفررغ  5445سد  أشور فدد دررق مرؤدمر مدريرد ليسرالم  برين العررب واليورود مرن أجرل الدربير  
آلن وقرررد ةضررررع وددابعرررع مرررن بعرررد ذلرررك  شرررراع المرررؤدمراع العالميررر  إلرررى ا.. لرررذلك 5442مرررؤدمر شررررم الشررري  

وكرذلك إسرراهيل ومعظرم الردول )!( كل هذه المؤدمراع بما فيوا الخاص  بدول المدوسر  األمريكي الوالياع المدةد  
وددابعرررع مرررؤدمراع وحراء الداخييرر  العررررب فررري درررونس ولعبررع السرررعودي  ووحيرهرررا نررايف برررن  برررد العحيرررح .. العربيرر 
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ويمكررن اخدصرار برنررام  مكافةر  اإلرهرراب العرالمي خررالل هررذا .. .المردةمس بشراسرر  لمكافةر  اإلرهرراب دورا برارحا 
 :العدد بالندار الدالي 

 
  2111:-1881الخ و  العريضة للبرامج العالمية لمكافحة االرهاب 

 :تجفيا المنابب المالية -1
وقرررد دضرررمنع هرررذه الخرررر  فررررض رقابررر  صرررارم   يرررى المررروارد الماليررر  ليةركررراع الجواديررر  واألصرررولي  الدررري  
لمراجعررر  األرصرررد  فررري  إجررررايع و وادخرررذع قرررراراع(. إرهابيررر )وا أمريكرررا وأذيالورررا مرررن ةكرررام المسررريمين بأنورررا دصرررف

الع البنكيرررر  ومصرررارف الحكررررا  وأ مرررال اليجرررران الخيريررر  والمؤسسرررراع اإلنسررراني  اإلسررررالمي  االبنررروك ومراقبرررر  الةرررو 
دخيع معظم الةركاع الجوادي  في ةال  أ... وادخذع قراراع في مصادر  أموال ومراقب  ةساباع ودجميد أرصد  

 ...من الضاهد  الشديد  وقيصع مواردها لةد كبير

 :استهداا القيادات والكوادر الجهادية بالقتل واالسر -2
( بودرو/ بنحيرر)ا   حام رةم  ا  باسدخدام اسدخباراع  فدد افددةع أمريكا هذه السياس  باغديال الشي   بد 

فررري أمريكرررا فررري ظرررروف ( دمررريم العررردناني)وكررران قرررد سررربد  قبرررل قييرررل ةادثررر  وفرررا  الشررري  . (برررابر)ووحيرررر داخييدورررا 
ثرم اغديرل . ثم اغديل واخدرف  دد من قياداع الجواد المصري والجما   اإلسرالمي  مرن بعرض الردول.. غامض 

مررن ( م ريعررع فررؤاد قاسرر)أنررور شررعبان أميررر المجاهرردين العرررب فرري البوسررن  واخدرررف أميررر الجما رر  اإلسررالمي  
كرواديررا وكرران الجهررا فرري الرردانمرك ونديدرر  مروةيرر  أمريكيرر  إلررى سررفين  فرري المدوسررر ةيرر  اخدرررف إلررى مصررر ثررم 

سرن  ورالرع  400الرةمن في أمريكا ولفدع لر  دورم مضرةك  لريةكم بالسرجن أكثرر مرن   بد  مر ا ددل الدكدور
يراليرا وبريرانيرا وسرواها وررال ا لسرجن ةدرى  يمراء ورمروح درؤدي د رودوم إلرى الةمي  كوادر جوادي  في فرنسرا واى

سرررفر )إةيررراء الجوررراد بصرررور  غيرررر مباشرررر  فررري الررردول العربيررر  فا ددرررل  يررري بالةررراج فررري الجحاهرررر وا ددرررل الشررري  
ررف جوراديون ونةرو  شرر  يخررين مرن كبرار  يمراء الصرةو  فري السرعودي  واخد  ( سيمان العود )والشي  ( الةوالي

ود ررروا السرررجون أو لفورررم ا   ايينرررد والفيبرررين وبعرررض الررردول العربيررر  وباكسررردان ود مرررن دول مدعررردد  مرررن اذربيجررران و
 .يسير نةو  اصف  أمني  ةديدي  األمروبدا أن .المصير الاامض

 : بين الدول المختلفة( الجهاديين)اتفا يات التسليم وتبادل اترهابيين  -3

فدرد كانرع . لةدوق إنسان وال شرر ي  لدرانونفعيى ا دبار أن الدول العربي  ومعظم اإلسالمي  ال دكن ا دبارا 
السرررربل فرررري دفكيررررك الجما رررراع الجواديرررر  واسرررردوالك كوادرهررررا  أنجرررر خررررر  دسررررييم كررررل مريرررروب أمنرررري إلررررى بررررالده 

وهكررذا دبادلررع الرردول العربيرر  واإلسررالمي  فيمررا بينوررا كثيرررا مررن المعدديررين الجورراديين الررذين سرريموا إلررى . و ناصرررها
بل اردكبع بعض الدول الاربير  الدري درح م اةدررام ديرك الدروانين والةدروق مثرل هرذه . المصير المجوول في بالدهم

 .األ مال وسيم إخو  أبرياء وأسرهم في بعض األةيان إلى بالدهم

 :اآلمنةالمالذات  إلغاء -4

ةي  ابددأع ةمي  مررارداع ... 5441سن   نكييندو كان أول من أ ين هذا اإلجراء بوذه الصيا  الرهيس  
وكان معظم كوادر األفاان العرب والديار الجورادي قرد دوح روا فري . ي  ليجواديين في أوربا ومخديف دول العالمأمن
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واسرددر بعرض الجوراديين مرن . بعض البالد األوربي  كالجهين أو اسددروا في السودان أو الريمن أو إيرران أو دركيرا
فابدرردأع ةميرر  ... ن والدييررل مررنوم فرري أفاانسرردانشررمال أفريديررا فرري سرروريا واألردن فيمررا بدرري الرربعض فرري باكسرردا

الجورراديين المصررريين  بررن الدن و أسررام فررررد الشرري  .. دةررع هررذا العنرروان  نكييندررو الضررار األمريكيرر  منررذ  وررد 
ليبيين  أخو بح ام  البشير والدرابي (! اإلسالمي )والييبيين ومعظم الباقين من السودان وسيمع الةكوم  السوداني  

ورردع اليمن الجواديين دةع دوديد ا ددال نساهوم ودوسرع قياداع إسالمي  وقبيير  وادفدروا ! م ليعدموا إلى بيده
وقبضررع سرروريا واألردن ودركيررا  يررى أخررو  جورراديين . بنسرراهوم وأرفررالوم اإلخررو مرر  الةكومرر  اليمنيرر   يررى ررررد 

مرن البوسرن  ونرحع سرالح مرن بدري مرنوم  وسيمدوم لبالدهم وفر الباقون ودرولى األمريكران إخرراج المجاهردين العررب
وهكذا ضاقع ! ودولع ةكوم  البوسن  بنفسوا اغديال قيادادوم. بعد أن أراقوا دماءهم في سبيل إخو  العديد  والدين

 ..دالها من أ وام  وخالل ما( 5441)منذ  ام .  يى المجاهدين األرض بما رةبع

 :الدوليإلم  ات ليمينقل مجاالت التعاون االمني من  -5

األمنيررر  الدوليررر  ذاع الدفاصررريل العمييررر  المعدرررد  ووضررر  بررررام  لمدابعررر  االدصررراالع  االدفاقيررراعفدرررد  دررردع 
 .بخرر دعاون  الي  الكفاء  واالدصاالعالروديني  وربر أجوح  اإلسدخباراع  يى مسدوى المعيوماع 

 :اترهابالتوسب في تشريعات مكافحة -6

كا بدعديل الكثير من دشريعادوا وسن قوانين أسوأ من الدروانين العرفير  المعمرول فدد قامع الدول الاربي  وأمري
بوررا فرري العررالم الثالرر  لدصررفي  مجررالع اليجرروء السياسرري وةدرروق األجانررب ودوسرري  قرروانين مكافةرر  اإلرهرراب ةدررى 

بر  والندرد وخررب شميع في بريرانيا وفرنسا والردول اإلسركندنافي  ةير  أ ررق الرديمدرارياع الاربير  مجراالع الكدا
فررري هررروامش ونصررروم قانونيررر  غيرررر مةررردد  قابيررر  !الجمعررر  الدةريضررري  ضرررد الةكرررام الرررديكدادوريين لدعدبرررر جرررراهم

 .الدأويالع بةسب أهواء أجوح  االسدخباراع والدياداع الصييبي  الةاقد  ليدفسيراع و

 :الحرب اتلالمية من أجل تشويه المجاهدين ل لهم  -5

انريدررع معوررا جنبررا إلررى جنررب ةميرر  (. اإلرهرراب)ألمنيرر  والعسرركري  لمكافةرر  مررا أسررموه منررذ انريدررع الةميرر  ا
.  يرررى أنورررم مجررررد قديررر  مدعرشرررون ليررردماء بإظورررارهمإ الميررر  ود اهيررر  لدشررروي  الجوررراديين ومبرررادهوم وممارسرررادوم 

  اإل المير  برين وقرد خرجرع الةمير... إلرى يخرر الردوم ... ومدشددون دينيون ال يةميون رسال  الدسرامأ والةروار 
وقد لعبع المؤسساع الديني  الرسمي  المدةالف  م  الةكوماع في برالد . الجواديين والدكفير لعحلوم  ن جماهيرهم

كمررا لعررب الرفيييررون مررن أوسررار  .أسرريةدوا العرررب والمسرريمين أخبرر  األوار وحودع هررذه الةميرر  العالميرر  بأفدررك 
وا خالل ذلك العدد جرحءا مرن المرأل وةاشري  السرالرين وبالدرالي جرحءا الذين صار ( الديمدراري )الصةو  اإلسالمي  

كمرا سرنأدي  يرى شريء مرن الدفصريل فري الفصرل الخرام ... من مكوناع النظام العالمي الجديد دورا بال  السوء 
 . بالصةو  الجوادي  إنشاء ا 

يال  ياادات وكاوادر ولناصار وهكذا أسفرت هذه الحملة العالمياة لمكافحاة اترهااب بقيااد  أمريكاا لان تحو 
والخ اا واالسار  االغتيااالت فالم ااردات و(... الخاوا والجاوع)الحركات الجهادية إلم لناصر تعيش هاجس 

غااالق وتكلفاات خ اا  تجفيااا . أفااراد الصااحو  الجهاديااة فااي هااواجس الخااوا والم ااارد  أدخلاات... المااالذات وا 
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ومغاربهاا مشاتته تكتاوي بنياران  االر ت معهم مشاارق ق ب أر ا هم و وت أسرهم وأ فالهم التي جاببالمنابب 
 .هذا االخدود المعاصر للمةمنين

ةام جعاال اهلل لتلااك الةلااة ماان المااةمنين فرجااا إلاام حااين فااي  يااام اتمااار  اتسااالمية فااي أفغانسااتان فغاادت  
نااامج ولااذلك تركاا  بر  .2111-1886مهجاارا تجمااب فيهااا خالصااة التيااار الجهااادي  ياااد  و الااد  خااالل الفتاار  

ماال )مكافحة اترهاب للم ضربها وتدميرها وتدمير االرضية التي آوتها ممةلة بحركة  الباان وأميار الماةمنين 
لتبادأ المرحلاة التالياة مان مساار الصاحو  فاي لاالم ماا بعاد  2111وهاذا ماا نفاذوه فاي سابتمبر (. د لمارممح

 .سبتمبر كما سنر  إنشاء اهلل
باإلضرراف  ألحمادرر  الداخييرر   يررى  الجورراديلخارجيرر  المةيررر  الديررار قمررع هررذه األوضرراع واألحمرراع ااوقررد ف

وبدأع ديك األحماع ددضأ شريا  فشريها  ليجمير  بعرد .  مسدوى الديار  ام  والخاص  بكل دجرب  بةسبوا في قررها
 ويمكررن إيجرراح ديررك. أن كرران نررذرها قررد برردع ليرربعض منررذ مريرر  الدسررعيناع ومنررذ انرررالق النظررام العررالمي الجديررد

 :األحماع بما ييي
 :اال مات االمنية -1

فدررد أدى انددررال مسرردوى مكافةرر  الجما رراع الجواديرر  مررن المسرردوى الدرررري إلررى اإلقييمرري إلررى العربرري إلررى  
نررحال خسرراهر. الرردولي جورراض معظررم أسرراليب  ميوررا وادصرراالدوا  أدى إلررى ةصررار ديررك الدنظيمرراع واى فادةرر  بوررا واى

الدنظيمرراع الجواديرر  العاميرر  فرري بيرردها إذا ضرراق بوررا  الةررال أمنيررا  فرري بيرردها فدررد كانررع معظررم قيرراداع , ودموييوررا
والدعرذيب وفشررل الدنظيمراع الورمير  فري الصرمود أمررام وسراهل أجورح  األمرن الوةشري  فرري  اال ددرالنديجر   مييراع 

جواض العصاباع مةييا   اال ددال اء الخرالف كانع دخرج إلى دول الجروار مسردفيد  مرن هروامش أجرو . والدةديق واى
وقد اسدرا ع كثر منوا أن دةصل لنفسوا وقيادادوا  يى هرامش مرالذ ين برل .. بين أنظم  الةكم في ديك الدول

 لجرأعفدرد ( 5441-5411)هرذا مرةير   وقرد ميرح.. وا من قبل الردول المجراور دلدضي.  قوا د ةرك  ود م أةيانا  
ين خالل مواجودوم لنظام ةافظ أسد النصيري إلى العراق الرييع  المدادي  في سوريا وكذلك دنظيم اإلخوان المسيم

وصرل إلرى ةرد الدردريب والدسرييأ والرد م , والقع هناك د ما  كبيرا  من ةكومدي البيدين, منذ وقع مبكر ثم ألردن
مرن أراضريوا مجراال ليةركر   وادخرذواكما غضع دركيرا الرررف  رنوم كرذلك , المادي ودسويل العبور  يى الةدود 

ن كران بشركل .. عواالدصاال واسدراع البعض ولو بةردود أقرل بكثيرر الةصرول  يرى مرور  قردم لورم فري لبنران واى
بررل وصررل د ررم الجورراد فرري سرروريا إلررى أن دد مرر  مصررر فرري يخررر  وررد أنررور . مةرردود نديجرر  سرريرر  سرروريا  ييوررا

 .5495اديين سن  الساداع ودددم خدماع في مجال الددريب كانع سددرور لو ال مددل الساداع  يى أيدي الجو
 ..كما ةصيع بالمدابل دنظيماع  راقي  معارض  معظموا من الشيع   يى مثل ذلك في سوريا 
و اسدراع الجواديون من مصرر أن يدةركروا فري معظرم دول المنردر  بةرير  وأن يدخرذوها قا رد  ادصراالع  

 .ولم يجدوا أي مرارد . ودةصيل د م بدءا  من دول الخيي  ومرورا  بسوريا واألردن واليمن وغيرها
وديدرررى الجورراديون فرري الماررررب د مررا  فرري ليبيرررا . ومثررل ذلررك دةررررك المررراردون مررن ليبيرررا فرري دول الجرروار  

و برررر الجوررراديون فررري الجحاهرررر مرررن الماررررب وادخرررذوها معبررررا  ليسرررالح والمدررراديين , ..ودةركررروا فررري المنردررر  بةريررر 
وادخرذ لر  مروار  5441 -5440جواد المصري مرن السرودان كما دةرك دنظيم ال. واسدراةاع الجرةى والمداديين
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, وديدى بعرض  ناصرره الدردريب فري لبنران فري معسركراع ةرحب ا  , ..قدم في اليمن م  دنظيماع جوادي  أخرى
 .إلى يخر ما هنالك من األمثي  .. ومالذا   أواسدرا ع قياداع من الجما   اإلسالمي  أن ددخذ من إيران ميج

فدرد اسردفادع معظرم المعارضراع السياسري  فري ديرك ..الووامش  يرى الجوراديين واإلسرالميينولم دددصر ديك 
ولكرن بعرد سردور النظرام .. وكذلك الدنظيماع الفيسريني  الدومير  والورنير  واإلسرالمي , الةديب  من هذه الووامش 

وصررار السرريد اآلمررر لديررك لررم يعررد هنرراك مةرراور صررراع .. العررالمي الدررديم وسرردور اإلدةرراد السرروفيدي وةيررف وارسرروا
ودوجوع األوامر مرن السريد الجديرد , ولم يعد هناك هامش بين سيدين شرقي وغربي , األنظم  واةدا  وهو أمريكا 

ودررولي كبررر الدنسرريق األمنرري , فبرردأع دايررق شرريها  فشرريها  . والدرررب األوةررد لديررك ألنظمرر  بررإغالق ديررك المررالذاع 
وجعررل مدررره . مررؤدمر وحراء الداخييرر  العرررب  وأنشررأيررر الداخييرر  السررعودي  العربرري األميررر نررايف بررن  بررد العحيررح وح 

وصرررار لمعرررا ويرررنوم , لدررراء كرررل سرررد  أشرررور( وحراء الداخييررر )وصرررار لررروحراء ةررررب ا  ورسرررول  والمرررؤمنين , درررونس
واردفررر  مسرردوى الدنسررريق ليصررل إلرررى , خرررور هوادرررف ةمررراء مفدوةرر  ومداسررردخبارالدرراءاع داهمرر  وصرررار لرؤسرراء 

وصارع مرارد  الجواديين  يى المسردوى اإلقييمري برين , الكومبيودر  المعيوماع  بر (اع رشيفأ)  وى ربر مسد
فابدعدع الدياداع الجوادي  والكوادر المررارد  بمراكرح . ثم ما لبثع أن دةولع إلى المسدوى العربي. بعض الدول 

وادخرذع ديرك الدنظيمراع المخديفر  أسريوبا مررورا   . . ميوا  إلرى المسردوى العرالمي بعرد انويرار الجوراد فري أفاانسردان
, ليعمررل  بررر المررالذاع اآلمنرر  البعيررد  والسرريما مررن منررارق اليجرروء السياسرري فرري الارررب وبعررض الرردول األوروبيرر 

 .الجواديين ةي  كانع قوانين الةرياع الشخصي  دشكل سياج ةماي  ليناشرين اإلسالميين و
ع الةكوماع العربي  واإلسرالمي  ودخرول  مروم الردول األوروبير  وغيرهرا ولكن الضاور األمريكي  و مرالبا 

كبررى فري كفراح ( سريمفوني )فرقر  موسريدي  ( مايسردرو)في ركاب الةمي  األمريكي  الدي دصرفع مثل مرا يدصررف 
لدول ورييعدوا الجوادي  جعل ديك الووامش دياى واةد  ديو األخرى وددخل أجوح  أمن ديك ا, الصةو  اإلسالمي  

وسرريم  بعضرروم لرربالدهم , ممررا جعررل كثيرررا  مررن الرمرروح يسرردرون أسرررى  ومعدديررين , فرري هجمرر  المرررارداع أيضررا  
 .5441وغادر من نجى إلى أفاانسدان م  نواياع 

ومنردرر  ةجررر , صررارع مشرركي  جديررد  أيضررا  , ولررم دندرر  األحمرر  األمنيرر  ألن أفاانسرردان الدرري شرركيع مررالذا   
سربب سياسر  رالبران مرن نشراروم كري ال درحداد الضراور  يريوم و أصربةع مكانرا  لإلقامر   يى الةرك  والنشار ي

وقل من نجى من ديك المصاهد من المراردين , ةي  يدخرف الناس من ةولوا  ند كل مةاول  ليةرك . الجبري 
فدرد دعردى ذلرك .  مسأل  إلااء الووامش في  الم النظام العالمي الجديد  يى الجوراديين ودنظيمرادوم ولم دددصر. 

(  بد ا  أوجالن) وهكذا سيم . إلى كاف  الدنظيماع الدي دمارس ةروب  صاباع سري  في مخديف أنةاء العالم
أ سررردل السررردار  يرررى ةررررب  صررراباع اسررردمرع أكثرررر مرررن  و.ح ررريم ةرررحب العمرررال الكردسرررداني إلرررى ةكومررر  أندرررر  

واضرررر ح رريموم .. مررالذاع  سرروريا  والعررراق ولبنررانألن النظررام العررالمي أغيررق أمرراموم ,  شرررين سررن  ضررد دركيررا 
 . دو دركيا, ( اليونان)ليدرةل ثم ا ددل بجوود دولي  شاركع في ةدى 

لى ( ياأليرلندالجيش الجمووري )كما وجد    .السالح ءاليدانفس  مضررا   لدسوي  سياسي  واى
فرررورد . مررالذاع الضرريد   نوررا بعررد أن أغيدررع فرنسررا ال, ( إيدررا)ومنظمرر  ( الباسررك ) وددودرررع  صرراباع  

 .قاددوا في أوروبا وأمريكا الالديني  وغيرها
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وهكذا بدأ ذو الخبر  من الجواديين يكدشرفون أن  رالم النظرام العرالمي الجديرد الرذي  بردأ يعرد سردور اإلدةراد  
أةرادي الدررب  فدرد صرار العرالم الجديرد. إمكانير  الثروراع الدررير  والعمرل مرن خرالل الوروامش  ألارىالسوفيدي قد 

وخاصرر  فرري وجرر  األصرروليين مررن المدررررفين اإلسررالميين أو , سرريدا  واةرردا  يفرررض  يررى الرردول إغررالق الورروامش 
وأدرك الفررراهمون مرررنوم أن نظريررر  الةركررر  الدررري أقررراموا  ييورررا . اإلرهرررابيين كمرررا صرررار اسرررموم فررري وسررراهل اإل رررالم

نررع السررنواع العشررر هررذه قررد أثبدررع فشررل الثرروراع فضررال   مررا كا.. أ مررالوم قررد دةرمررع مرر  معريرراع هررذا العررالم
لعدم إمكاني  إداردوا ميدانيا  نديج   ميياع , الدرري  الدي أديرع من قبل قياداع غير  ميداني  دديرها من الموجر

 . البرش واال ددال والدعذيب الدي فعيدوا الةكوماع بال ةسيب وال رقيب
 : اال مات المالية -2

ف المنررراب  الدررري فرضررردوا أمريكرررا ونفرررذدوا كافررر  دول العرررالم و يرررى رأسررروا األنظمررر  فدررردع أدع سياسررر  دجفيررر 
الداهم  في العالم العربي واإلسالمي إلى وقف معظم ررق اإلمداد المالي مرن الدبر راع الدري كانرع شرريان الةيرا  

أسرريادها سياسرراع  والسرريما  نرردما  فرضررع دول الخيرري  بنرراءا   يررى أوامررر. الوةيررد السرردمرار  مررل ديررك الدنظيمرراع
وفرضع  يى البنوك وأنظمر  . وأ مال الجمعياع الخيري  , الرقاب   يى ررق الحكا  وأموال الصدقاع والدبر اع 

وربدع أمريكا والدول الاربي  سياساع صارم   . دةويل األموال  رقاب  صارم  كما  يى فعيع م  البنوك العالمي 
وهكررررذا  , ديرررر  أو الجمعيرررراع المدومرررر  بررررد م الدررررررف كمررررا أسررررموه لمنرررر  وصررررول أي أمرررروال إلررررى الدنظيمرررراع الجوا

ودركررروا وراءهرررم  مهررراع أو يالف األسرررر مرررن الرررذين ا ددرررل . ةصررررع  معظرررم قيررراداع الجوررراديين  فررري أفاانسررردان
 ..معييوهم   ولم يدركوا لوم من يدوم بأمرهم

   رن قيادادورا المشررد  لريس فدرر كما وجدع الخاليا المدبدي  في ديك البالد نفسوا في ضاهد  مالي  مدرو ر 
نما ماليا  كذلك  داريا واى  ..فشيع  ن إمكاني  الةرك  والنماء, دنظيميا  واى

 :اال مات التنظيمية الداخلية: 3
نديج  األحمراع األمنير  والمالير  دةولرع معظرم الديراداع الجوادير  إلرى قيراداع موراجر  مشررد  مدرو ر   رن  

وأدع . فدد سبب ذلك شيل في اإلدار  و دم ديناميكي  في الةركر  .. يمي  كثير وولد هذا أحماع دنظ. ساة   ميوا
إلرى دوقرف ,هذه المشكي  م  المشكي  األمني  في الداخل والخارج باإلضراف  ليمشركي  المالير  جرراء دجفيرف المنراب  

وصررارع دنفررق فأصرربأ  ررددها مةرردودا  . معظررم الدنظيمرراع الجواديرر   ررن النمررو البشررري فرري داخررل سرراةاع  ميوررا
كمرا أدع الظرروف األمنيرر  .  االندرراضفسرارع نةرو , خسراهرها البشرري  فري الرداخل والخرارج مرن مخرحون مةردود 

إلى دوقف برام  الدربي  , لمن دبدى بالداخل وفرار معظم الكوادر والدياداع الدادر   يى الدوجي   االخدفاءوةاالع 
وال برررام  دربيرر  وال إ ررداء , فررال دجنيررد  مييررا  . درر  بديررك الدنظيمرراع والدكرروين ليعناصررر المدبديرر  أو الديييرر  الميدة

 : وألن األحماع والوحاهم دولد  اد  أةوال. ليمجندين 
ُماونو  ) لوام بوْعا   يوتوالوو إن هاذه ]   : كمرا قرال  مرر رضري ا   نر  و وألنر   . (10:الديرم)( فوأوْ بولو بوْعُضاُهْم لو

نها إال تج بردأع ددفشرى ظراهر  [ .   د لها فاي الخيار لماال  وجادت لهاا فاي الشار ألمااالااليدي خلقت لتعمل وا 
 .االنشداقاع 
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أن السرربب فرري ةرراالع , إذ  ةسررب بعررض اليررافعين و بعررض قيرراداع الدرجرر  األولررى أو الثانيرر  فرري الدنظرريم  
ظورم العراثر فري ولرم يردركوا أن مشركي  قروادهم هرو ة. الجمود والعجح هو مرن  جرح الديراداع الداهمر  فري الدنظريم 

وخرارج جارافيرر  ,  خرارج سررياق الدراري , ي حمرن النظرام العررالمي الجديرد فرر( قرريرر   سرري   هرمير )قيراد  دنظيمراع 
لدرد انورار نظرام العمرل . وصارع األحماع أكبر من أن دةل  ,فدد فرض النظام العالمي الجديد معرياد    .األم 
فةصرريع .  ن ظنروا أن بإمكران  رررارهم أن يصريأ مرا أفسرد الردهرولكررن أولهرك المنشردي.  ولرم يعرد صرالةا  , نفسر  

 مررن كثررر  االندسررام و, ( الدنظيمرراع األميبيرر ) ديررد  وظوررر مررا أسررميد  فرري بعررض المةاضررراع ظرراهر   انشررداقاع
!!  ةدررى لةررق ذلررك دنظيمرراع وجما رراع وليررد   كانررع دندسررم ودنشررق  يررى نفسرروا مررن مراةيوررا األولررى . الدشررظي 

. فرري الررداخل فرري سرراةاع المواجورر  األصرريي  ليدنظيمرراع وكررذلك فرري سرراةاع الخررارج  شررداقاعاالنوةصرريع هررذه 
 5441منذ مري  الدسعيناع وخاص  منذ , وهكذا لم يعد ألشور ديك الدنظيماع من إمكانياع 

. فرري كررل ادجرراه  االندشرراروالمةرردود  , إال أن دصرردر بعررض النشررراع المنخفضرر  المسرردوى فرري كررل منةررى 
ولم يكرن يسرير  مييرا  فري سراة  الجوراد . دنظيماع إ المي  سيه  األداء إ الميا  في غالب األةيان ودةولع إلى 

ةير   صرارع .  ةجمر  ةدع بفريض  الجواد والديرار الجورادي أذى ال يدردرلإال أةدا  الجحاهر المرو   الدي أ, 
شررواددي  يررى )فرري كدررابي ذلررك  فصرريعكمررا ,  ديررك الدجربرر  ةدررل دجررارب لالسرردخباراع الجحاهريرر  والعربيرر  والاربيرر 

 .( 5441-5494الجواد في الجحاهر 

 : اال مات الفكرية. 2
كمرا أسريفنا إلرى  مندصرف السرديناع ةير  وضر  أسسروا الشري   ييعود وض  األسس الفكري  ليديار الجوراد 

أي جديررد  ولرم دضررف مخديرف اإلضرافاع الدرري كدبرع فرري إررار مكدبر  اإلخرروان المسريمين.  سريد قررب رةمرر  ا  
ويمكرن دسرجيل . ولم دكن في معظموا ذاع نفس جوادي .  وكانع مجرد دكرار ودفاسير واى اد  صياغ  ,  مييا 

 ند ما ررح فد  اإلمام ابن ديمي  كأساس ليفد  الجوادي  يى يد دنظيم , ما كدب من الدفصيالع الفدوي  السيفي  
وكرران اإلضرراف  الثالثرر  مررا  . نيرر  فرري أواخررر السرربعيناع كةيدرر  فكريرر  ثا, الجورراد والجما رر  اإلسررالمي  فرري مصررر 

والفدر  السريفي مرن , وكران  مييرا  دكررارا  ليفكرر الدربري الةركري  . ررةد  مكدب  األفاان العررب أواخرر الثمانينراع 
مرا درا  المدرس  الوهابي   ولم دةدو ديك المكدب  رغم شموليدوا مفاهيما هام  يمكن أن دكون دررويرا  يدناسرب مر  

اسدجد من أةوال وما ررح من إشكالياع فكرير  وثدافير  واجدما ير  وسياسري  فري العرالمين العررب واإلسرالمي بعرد 
 . وبدأع مالمأ أحم  فكري  في الديار الجوادي . قيام النظام العالمي الجديد

ا مشررررو ا   كررران  يرررى رأس ديرررك األحمررراع الفكريررر    أن أيرررا مرررن الدنظيمررراع الجواديررر  لرررم ددررردم فررري أدبيادوررر 
وبدع ليجماهير والسيما ليدراع ,  لداييريوالثدافي  لبرنامجوا  واالجدما ي مدكامال   يى مخديف الصعد السياسي  

وكران فدر  الواقر  مايبرا  فري . المثدف من األم  وكأنوا دسبأ  في الماضي في معحل  ن مشاكل األم  المعاصر  
شركاالد لواق  العربي واإلسرالمي ولم يةظ ا. وأديبادوا إلى ةد كبير رروةادوا نديجر  الجمرود الرذي ربر   مروم   واى

وكرران ثرراني أكبررر األحمرراع  هررو الدرردا ياع غيررر . كجررحء منرر    -السرريفي   الجواديرر  -المدرسرر  السرريفي  المعاصررر  
فدررد سرريرر فرري الصررنف الثرراني مررن . المنضرربر  لرريدرر  الفدرر  السرريفي لرردى رررالب العيررم الشررباب مررن الجورراديين 

دسعيناع فد  الدشدد والدحمع  وبسبب جول بعض المدسيدين  يى الديار الجوادي لاياب الكدراب األصرالء  فير  ال
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واسرداالل أجورح  , والسريفي  الجوراديوبسربب دفشرى المنشروراع الدكفيرير   يرى هرامش الديرار ,    في ديك المرةي 
 الجورراديضررأ والجرردار الفاصررل بررين الفكررر ةيرر  برردأ الوررامش الوا. االسرردخباراع ذلررك ودضررخيموا لديررك الندرروءاع 

وهررذه إشرركالي  سررآدي  يررى دفصررييوا فرري . ) مررام جموررور المسرريمين فرري ديررك المرةيرر  أوالفكررر الدكفيررري يدضرراءل  
          .( نواي  الفصل الساب  واألخير من الجحء األول إن شاء ا 

دةركرروا فررري ظررروف مريةررر  دمكررنوم مرررن ولررم درردأ الظرررروف األمنيرر  الةرجررر  لكبررار الجوررراديين ورمرروحهم أن ي
كمرررا سررربب الدةرراق الكثيرررر مرررن العناصرررر الجديرررد   فررري برررؤر دواجرررد , الكدابرر  والرررردود  يرررى ديرررك الظررراهر  الخريرررر  

م   دم دوفر ظرروف , ومعظموم من شباب الواق  العربي المثدل باإلشكالياع والضاوراع النفسي  , الجواديين 
ةيررر  سرررادع أجرررواء الدرررررف والجورررل فررري أوسرررار الكثيررررين مرررن أدبرررراع , كبيرررر   مواديررر  ليدربيررر  الفكريررر  إشررركالي 

 ..والسيما في مخديف المالذاع في أوروبا وبعض البيدان كاليمن وباكسدان وغيرها, الجواديين خالل ديك الفدر   

واضرة  أما اإلشكالياع الفكري  األخرى فكانع في  دم دمكن الجواديين من دةديد مفاهيم مةدد  ودفاصريل 
 : لمصريةاع ومساهل هام  ررةع بسبب مشروع المواجو  الجوادي  م  األنظم  الجاهيي  ومن ذلك, 

ومسرأل  مشررو ي  ! وهرل هري بمثابر  جما ر  المسريمين ؟,  المفهوم الشرلي للجمالاة الجهادياة فاي   رهاا
ن كران ذلرك غيرر مشرروع كمرا ا ددردع كثير! دعدد الجما اع الجوادي  فري قررر واةرد  !  ر مرن ديرك الجما راع  واى

 وقرد درررف الربعض!  فما مشرو ي  دعددها إذن في بيدان مدجاور  أقيمع الةدود بينورا مرن قبرل األ رداء أصرال  ؟
مرن الجوراديين إلرى الرح م بررالةق فري دصرفي  أي مةاولر  جديررد  إليجراد جما ر  جوادير  فرري بيرد دوجرد فير  جما رر  

 !!ةفاظا   يى وةد   صف الجواد ,  جوادي  
فدرد ذهرب . ودفاصريل قيامورا وةيورا ودبعادورا مرن الةدروق والواجبراع ة البيعة في التنظيمات    لكذلك  مسأ

ويكفيرر   يررى أبعررد ةررد . الرربعض إلررى أنوررا مجرررد  وررد أو أقرررب ليدسررم يدةيررل معريوررا مررن دبعادوررا مدررى أراد ذلررك 
بيع  الدنظيم مثل بين اإلمام األ ظرم  في ةين ذهب البعض إلى أن. صوم ثالث  أيام كمن دعذر  يي  وفاء النذر

 !!ال يمكن ليعنصر أن يخرج منوا إال أن يرى كفرا  بواةا   نده في  من ا   برهان
, ورررق دايرره , ومرد  واليدر ,  وةدروق األميرر ورريدر  دعينر  :وكذلك مسألة الشور  و اتمار  في التنظايم 

و القدورا بصرال ةيراع األميرر ,  فري الدنظريم  ادخاذ الدرار ورريد , وكذلك موضوع الشورى . واجباد   وةدوق  و
 .الويكيياع المؤسسادي  في الجما   الجوادي  وررق إداردوا السيما في ظروف المرارداع األمني   و,  

مر   ردم  وجرود الكروادر الدرادر   :السياسية الشرلية والفكرياة التاي يختارهاا التنظايم كذلك إشكالية المناهج
 . واسديراد ذلك من أفكار دنظيماع مجاور  . في معظم األقرار  يى وضعوا 

وهي إشكالي  مناه  الدربي  ويليراع دربيدورا  يرى العناصرر الجردد , باإلضاف  إلشكالي  مدفر    ن المناه  
 . فيذ أي برام  دكوين ودربي نوما دوجده الةال  األمني  و السري  من إشكالياع لد. 

وقي  الكروادر ,  دسدر  الدنظيماع الجوادي  نديج  الظروف األمني  و المرارداع ةي  لم... إلى يخر ذلك 
لررم دسرردر  أن دةسررم ديررك .. وشررب  انعرردام وجررود  يمرراء أو ةدررى رررالب  يررم شررر يين أكفرراء, الدررادر   يررى الدنظيررر

يرى شركل أحمراع وانعكسرع  بالدرالي هرذه األحمراع الفكرير  فري كثيرر مرن األةيران  . اإلشكاالع واألحماع الفكري  
           . لسيسي  أحماع الجواديين في العدد األخير من الدرن العشرين االخدناقدنظيمي  أضافع محيدا  من 
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شكاليات في العال ات العامة  :5  :أ مات سياسية وا 

ةير  وقفرع معظرم أوسرار , وسر الصةو  اإلسالمي  وكذلك م  أوسرار المعارضراع السياسري  العيمانير     
موقفرا  يدرراوح برين الةيراد والوقروف موقرف ,  صةو  اإلسالمي  من صراع الجواديين م  السيراع المردرد  الداهمر ال

بداف  الةفاظ  يى مصرالةوم الةحبير  أو , وبين السيبي  والعداء ليجواديين ودأييد مواقف الةكام الراا  , المدفرج 
 !!الشخصي  

وردود األفعال  يى الةصار  ادسمع ردود أفعال  االنفعالوربيع   ونديج  العديي  الثوري  لمعظم الجواديين 
وقررد . الجورراديين  يررى أوسررار الصررةو  وقيادادوررا وكبررار  يمرراء المسرريمين فرري كثيررر مررن األةرروال بالدشررن  والعنررف 

دجررراه قررراد  صرررةو  و يمررراء   يصرررفدون ليكفرررر الةررراكم  , يبررهرررا  فررري معظرررم األةررروال  كررران لرررردود األفعرررال هرررذه مرررا
ويجوحون الدربير  مر  اليورود ,  االسدعان  ويبررون اإلةدالل وغحواع الصييبيين بد وى الضرور  و,  مددةون وي
 !!.أو يدفون من ذلك  موقف البالد  والدفرج  والالمباال  , ...

فدرد كران واقر  الةرال هرو  حلر  الجوراديين فري ,  ولكن واق  الةال وبصرف النظر  ن دبريره أو  ردم ذلرك  
ولررم يسرردر  قيرراداع الجورراديين إال بعضرروم وفرري ةرراالع نررادر  الةفرراظ  يررى  القرراع سياسرري  . الصررةو   أوسررار

,  ( 4000-5440)ودخيع األدبيراع الجوادير  فري ذلرك العدرد الدرادم مرن األحمراع . وربيعي  م  أوسار الصةو  
 ..دخيع في معارك إ المي  وموادراع م  مخديف أوسار الصةو  وأةحابوا ورجاالدوا

وقررل مثررل ذلررك وأشررد منرر   ررن أحمرر  العالقرراع بررين الجورراديين وبررين أوسررار المعارضرراع العيمانيرر  الورنيرر  
فدررد قامررع  القرر  الجورراديين بأولهررك  يررى أسرراس قا ررد  الدكفيررر ,  والدوميرر  واليسرراري  فرري العررالم العرررب اإلسررالمي

ورغرم .  مراني والسريما فري العرالم العربري كما هو ةال معظم أوسار الصرةو  اإلسرالمي  مر  الوسرر العي, والعداء 
وددرر  مرر  , أن معظرم ديررك الدرا راع العيمانيرر  وأةحابورا ورجالوررا قرد  انررع ومررا حالرع  دعرراني مرن قمرر  الةكومراع 

وكران باإلمكران أن يكسرب الجوراديون  مرنوم بعرض الشخصرياع ,  االضرروادالجواديين في خندق  اإلسالميين و
, والدروجس مرن جور  , إال أن الدشرن  مرن جور  , أو ةدرى جررهم لميردان الةيراد , نير  المعددلر  دجراه الظراهر   الدي

باإلضرراف  إلررى  رردم وجررود الكرروادر السياسرري  المؤهيرر  فرري قيرراداع , و رردم الثدرر  والعررداء الدرراريخي مررن جورر  أخرررى 
  مريدرا دون ا دبرار وقيام قا د  الدواصل لردى الجوراديين  يرى المفاصري, الديار الجوادي إلقام  مثل ذلك الةوار

نما  يرى قا رد  .. لووامش فن الممكن فري سروق احدةمرع فير  الجما راع والشخصرياع ( ةمرل السريم برالعرض )واى
 ..والبرام  والمناه 

وقرد فراقم هرذا مرن األحمراع .   ن ةشد أكبر كمي  مرن األ رداء فري مواجور  الظراهر  الجوادير  كل هذا أسفر
و نرروان ونديجرر  كررل ديررك األحمرراع هررو ,  األحمرراع  ررن األحمرر  الشررامي ليسررفر مرر  كررل مررا سرربق مررن .. والةصررار

 :      األحم  الدالي 
 : أ مة الفشل في تحقيق الهدا وةبوت لقم الوسيلة

لى انصرام الدرن العشرين هو باخدصار : كان هدف جمي  الدنظيماع الجوادي  الدي دةركع منذ السديناع واى
قام  النظام اإلسالمي ودةكيم الشريع   يى أنداض . بالدها إسدار الةكوماع المردد  الداهم  في)  (.واى
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سررري   –قرريرر  المجررال )وأمرا وسررييدوا فرري ذلررك فكرران العمررل المسرريأ ضررد ديررك الةكومرراع  بررر دنظيمرراع    
 (.هرمي  البناء –األسيوب 

اع العدررد والسرريما بعررد دفرراقم أحمرر, وباخدصررار أوصرريع الدجررارب الجورراديين  بررر نصررف قرررن مررن المةرراوالع 
, أسرباب أغيبورا خرارجي. سرباب كثيرر وثبروع  درم ديرك الوسريي  أل,  المنصرم إلى الفشل فري دةديرق ديرك األهرداف

ونديج  وقوف أكثر  يماء األمر  إمرا فري مواجودورا مثرل مرا . نديج  دكالب قوى الكفر العالمي  والرد  الميي   ييوا 
وكذلك نديج  إ راض  ام  .لذي ال  الق  ل  في ذلك الصراعوأما موقف المدفرج ا, فعيع جبو   يماء السيران 

.. الشعوب اإلسالمي   ن الديام بواجبوا فري مواجور  كرل أمرواج الظيرم والظيمراع الدري رارع  يرى واقر  المسريمين
 .. باإلضاف  لإلشكاالع واألحماع الداخيي  الدي ابدييع بوا الدجارب الجوادي 

فشيع جميعوا في . الداريخي ألهم ديك المةاوالع  االسدعراضعنا في وهكذا فشيع كاف  الدجارب كما مر م
كمرا أثبدرع .. وكان يخرها فشال الدجرب  الجحاهري  الدي خدمع وبشركل مأسراوي ديرك الدجرارب. دةديق ذلك الودف 

سرريما وال. و رردم إمكانيدوررا فرري دةديررق ذلررك الورردف ,   دموررا ( الدنظيمرراع الدرريرر  السررري   الورميرر )الوسرريي  وهرري 
, وجعيورا مرن مخيفراع الماضري   لالنويرارالرذي أوصرل أسراليب ديرك الوسراهل , بعد ما قرام النظرام العرالمي الجديرد

الرررذي  رررولم  مييررر  المواجوررر  وجعرررل ديرررك األسررراليب و المةررراوالع واألهرررداف ودكديكادورررا مرررن , فررري  رررالم العولمررر  
 .أرشيف الداري  

  
 

 والفرصة الضائعة (2111-1886)الميةالمتنفس في رحاب  البان واتمار  اتس: 
 دد ال باس ب  من أبرح كوادر الديار الجوادي من  5441في أفاانسدان في ظل رالبان منذ مري   اجدم 

قياداع الدنظيماع والشخصياع الداريخي  ورالب العيم وأصةاب الخير  والررأي والدراير  فير  مرن مخديرف األقررار 
وكرل معريراع األجرواء المناسرب   فرصر  داريخير  وذهبير  لكري  واالسردرخاءوةر  بةالب وكان جو األمرن و. العربي  

فدرد .  االنررالقديرك األحمراع والخرروج بدصروراع دشركل بداير  مرةير  جديرد  مرن   يدفكر أولهك الرجال في ةيةير 
 1اء ودعدبرررر المرررد  الدررري قضررريناها إذاك وهررري حهررر. الجميررر  بوجرررود األحمررراع وضررررور  الدريررر  إلرررى ةيورررا  ا دررررف

 . سنواع كانع كافي  نسبيا  لدةديق  ميي  إ اد  البناء
برررحع لدسرريرر  يررى المرةيرر  الجديررد  ( الةحبيرر  الدنظيميرر )و( الفكررر  الدرريرر )ولكررن المفاجررأ  كانررع فرري أن 

, مررر  ثانيرر ( هرمرري-سررري  -قرررري )اس مضررافاع وجما رراع بنررع دصررورادوا  يررى أسرر أيضررا  بررر معسرركراع و
وما  5441و يى األبعد منذ  5440ظيماع هدفوا هو نفس الودف الذي أثبدع األيام منذ ةي  جعيع معظم الدن

 .النظام العالم العالمي الجديد  جرى في الجحاهر وغيرها اسدةال  دةديد  في ظل
الةحبيررر   -الدرريررر   )ولكرررن أشرررير هنرررا إلرررى أن ديرررك العدييررر  , ولسرررع هنرررا بصررردد الدفصررريل  رررن المرةيررر   

ال الشري  , ولم يسدر  د ا  الفكر  األممي  فري المواجور  . فرص  ذهبي   يى الديار الجوادي أضا ع( الدنظيمي 
أسام  والدا د   وال غيره إقناع ديك الشرراهأ والكروادر باقدنرام الفرصر  وضرم الجمر  فري ةالر  موةرد  أو دنسريدي  

وذلرررك , إال أنررر  فشرررل برررذلك  ورغرررم أن الشررري  أسرررام  كررران المرشرررأ األساسررري إلقنررراع اآلخررررين برررذلك.  يرررى األقرررل
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وافددرار الدا رد  ليمنوجير  الواضرة  ,  دصورادوم الدررير  والدنظيمير  مرن جور  ديد  كان من أهموا ألسباب دعود 
فكرران هررذين العرراميين أهررم العوامررل فرري . فيوررا المؤسسررادي  بةسررب مدرراييس الجورراديين وكررذلك  ررم وضرروح البنيرر  

أن ددوم جوود لمراجع  المناه  واألساليب واألهداف والوسراهل فري ظرل فدد كان من الممكن . ضياع ديك الفرص 
المررال مةمررد )جميعررا ةررول مشرررو ي  أميررر المررؤمنين  وااللدفرراف, مسرردايين الظررروف المواديرر  , فوررم الواقرر  الجديررد 

ام بوا ولكن ذلك لم يةصل وفشيع جمي  الجوود السا ي  في ذلك والدي ق.ورمحي  الشي  أسام  العالمي  ( .  مر
ةيرر  د رروع كبررار الدرروم وألكثررر مررن مررر  فرري  ررد  مناسررباع  –الرربعض مررن المسرردديين الررذين كنررع واةرردا  مررنوم 

 .وكان أمر ا  قدرا  مددورا.إلقنا وم بذلك دون جدوى 
دمبر ليضرر  ةرردا  لديررك الفرصرر  الذهبيرر  ويررروى فرري كنررف الايررب سررر مررا إذا كانررع سرردداح فرصرر  بوجرراء سرر

ل الدادم منوم قرادرا   يرى دةديرق مرا  جرح  نر  أولهرك السريف المجاهرد الرذي أدى دورا  جيون الجديد  ليجواديين يك
ولكرن األحمراع والمصراهب كانرع أكبرر مرن إمكانيرادوم  , رياديا  فري مواجور  أ رداء اإلسرالم وةيفراهوم مرن المردردين 

 .ولكل أجل كداب, ولعل في الددر الدادم ما يبشر بدةديق ما فاع من الفرم . في دةديق األهداف
 

 : 2111-1886منذ  اال مة االفكار التي  رحت لد  الجهاديين للخروج من: لاشرا  
بمخديررف دنظيمادرر  ومكونادرر  قررد بيرر   الجورراديكرران الديررار ,, مرر  اندصرراف العدررد األخيررر مررن الدرررن العشرررين

وأن . ع إلرررى رريرررق مسررردودوأيدرررن معظرررم قيادادررر  وقدماهررر  أن المسررراراع الجواديررر  قرررد وصررري.  مييرررا قعرررر األحمررر 
 ..وأن السير واالسدمرار بذلك األسيوب ومعرياد  يبدو مسدةيال  . األحماع المدنو   قد وصيع قمدوا

ودفككررررع معظررررم . وانرفررررأع معظررررم شررررعالدوا الواةررررد  ديررررو األخرررررى, فدررررد ددرررراب  فشررررل المةرررراوالع الجواديرررر  
, درها في مخديف المالذاع والمخاب  العيني  والسري وساح من بدى  يى قيد الةيا  من قيادادوا وكوا. الدنظيماع 

األنصرار والمروالين الرذي سرا دوهم فري  أو, مخيفين في بالدهم كمياع كبير  من األسرى مرن العناصرر المجاهرد  
كمرا . من النساء واألرفرال فري أةروال إنسراني  بالار  المأسروي , ةركادوم باإلضاف  إلى كم كبير من أسرا الشوداء 

إلرى يخرر قاهمر  .. األحماع الدي أشرنا إليوا سابدا  في كاف  المجاالع الفكري  والسياسي  والمالي  والدنظيمي  دحايدع
 .األحماع الخاند 

وكانرع خادمر  الصرردماع واألحمراع فرري الكارثر  المرو ر  الدرري يلرع إليوررا دجربر  الجوراد فرري الجحاهرر بعررد أن  
وذلررك , دررررف والجوررل فرري صررفوف بعررض المجاهرردين الجحاهررريين دمكنررع أجوررح  االسرردخباراع مررن دفعيررل بررذور ال

وشرركيع أخبارهررا . ليرردفعوا بالدضرري  إلررى مداهرراع الدكفيررر واإلجرررام والمجرراحر الدمويرر  ,  مررالء االسرردخباراع بررحرع
 .المفح   المةحن  صدم  هاهي  ليجواديين وأنصارهم وكل المؤمنين بفكر  العمل المسيأ

وقد شودع مثل هرذه .. يين ومن دبدى من دنظيمادوم يبةثون  ن الةيول والمخارجبدأ كبار الجواد.. وهكذا 
مرن الجما راع  بعردما هراجر معظرم مرن دبدرى,المراجعاع والمناقشراع فري المرالذ اآلمرن ليجوراديين فري أفاانسردان 

  .إلى اإلمار  اإلسالمي  الدي أنشأها رالبان الجواديوالرموح الوام  في الديار 
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المرروةرراع واألفكررار ومةرراوالع الخررروج مررن قعررر األحمرر  لرردى الجورراديين إلررى ثالثرر  مرردارس ويمكررن ددسرريم 
وكانرع  يرى ثالثر  أقسرام مةركر  سرميدوا كمرا . ووجور  ةركر  جديرد  . دجيع كل واةد  منوا فري مةراوالع  ميير 

 :ييي
لقاء السالو والمبدأ االستسالممدرسة  -1  .وا 
 .في االسلوبرار االستم مدرسة الةبات للم المبدأ و -2
 .مدرسة االتجاه االممي نحو جهاد الصائل الخارجي أمريكا و حلفاةها -3

 
 :      ولندناول كل واةد  من ديك المدارس بشيء من الدفصيل

 :للخروج من اال مة  االستسالممدرسة    - 1

وال درررحول إال , أن أحمادنرررا كجوررراديين جررراءع نديجررر  لةمرررل السرررالح : وخالصررر  فكرررر  أصرررةاب هرررذه المدرسررر 
 ..فالةل هو في إلداء السالح والبة   ن ررق  مل أخرى. بحوال ذلك السبب 

والةديد  أن بروادر هرذه المدرسر  الدري صررح أصرةابوا بفةروى د رودوم صرراة  مر  مندصرف الدسرعيناع درود 
غالبرا  مرا درررح فري وكانرع . إلى أواسر الثمانيناع منذ بدأع الةركاع الجوادي  ددراجر  ودواجر  األحمراع والورحاهم 

فدررد كرران أول مررن ررةوررا  قيرراد  اإلخرروان .. كررل قرررر إثررر كررل هحيمرر   مييرر  لمةاولرر  مررن مةرراوالع الجورراديين 
وقرد وسرر (.  الصريأ مر  النظرام )وأسموها في وقدوا  د رو  . 5494سن  ( فاجع  ةما )المسيمين في سوريا إثر 

الدري بديررع موصررد  أمرام ديررك الررد واع ( ةرافظ أسررد)أبررواب اإلخروان السرروريون العديرد مررن الوسررراء لمدابعر  ررررق 
 .وداب  ابن  بشار من بعده إغالق الباب.  مييا  
وكان من دبدى من ةرام دنظيم الرييع  المدادي  في سروريا قرد خررى خررواع فعيير  نةرو االسدسرالم دةرع  

ولرم يكرن لديرك العميير  أي ( قرانون العفرو)ونرحل العديرد مرن  ناصررها دةرع  رروض الدولر  باسرم . مسمى الصيأ 
ثم من , نحل فيوا بعض العناصر من الرييع  , ودوب  فردي  ددريبا   اسدسالمفدد كانع  ميياع , دفاصيل سياسي 

 :كدب في أ الها ( دوب )ووقعوا بياناع , اإلخوان بشكل فردي 
  يرا  ليْلُمْجريميينو لويَّ فولوْن أوُكونو ظوهي   ! (51:الدصم)  روبِّ بيموا أوْنعوْمتو لو

(  ليصرريأ)فعرضرروا  روضررا  , ( نصررف مشرررف )بصرريا   االسدسررالمولكررن اإلخرروان المسرريمين فرري سرروريا أرادوا 
ووفرق مشرور  , ولكن ةكوم  ةافظ أسد . بين جما دوم كةحب معارض  سياسي  والدول  والنظام , بشكل سياسي 

اشرردرروا  يررى , وغيررره ( سررعيد رمضرران البرروري )و يررى رأسروم الشرري  , ران فيوررايشريراني  مررن بعررض  يمرراء السرر
وجررراهموم فرري ! العينرري بخرررهوم فرري ةمررل السررالح اال درررافاإلخرروان جميرر  مررن الشرررور الدعجيحيرر  مررن ضررمنوا 

ثرم النرحول !! وكداب  أبةا  سياسري  شرر ي  يردليون فيورا باآليراع واألةادير   يرى خررأ مسريكوم ! مواجو  الدول  
ولم يكن الوض  ضاغرا   ييوم فري مالذادورم ! ي و ليس بشكل يةفظ نصف الكرام دةع قانون العفو بشكل فرد

واسردمرع  روضروم بالصريأ وشرروروم برالدديم إلرى .. في العراق واألردن والسعودي  والخيي  والخارج كي يدبيروا
الم وشاشراع  يى وسراهل اإل ر( يي صدر الدين البيانوني ) أن خرج المراقب العام لإلخوان المسيمين في سوريا 

فرري ظررل   ةررق الموارنرر  فدررر )الفضرراهياع يعرررض الصرريأ ويعرررض ريبادرر  الدرري دديصررع إلررى مريررب واةررد وهررو 
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ومرر  ذلررك مررا حال النظررام يرررفض . والعررود  إلررى الررورن بررال شرررور وال برررام  (!! الديمدراريرر  والدعدديرر  السياسرري  
ء مةاكماع لمن يثبع دورروم بجراهم في ةق م  ضرور  إجرا. ويدول أن  بصدد  رض  فو  ام يرال األبرياء 

األفراد من المراردين ومعظموم ممن لم يدم بأي  مل و فعل فري الثرور  الدري  وأما أكثر.  الدول  والشعب والورن
. ليسررفاراع السرروري  فرري أنةرراء العررالم االسدسررالممررن شررارك فيوررا فدررد  رراد أكثرررهم بوسررار   معظررماسدشررود أو أسررر 

 وجراءع. كدب كل واةد منوم ددريرا  بدفاصيل ةياد  منذ خررج مرن سروريا والجوراد إلرى أن  راددةع قانون العفو و 
لرحاموم بمراجعر  دواهرر. وباسدجواب يخرين, األخبار با ددال بعضوم مر  أخرى األمرن لددرديم  ومنعوم من السرفر واى

 !!    إلى مخبرين ألجوح  األمن ودةويل الضعفاء منوم, ما يريب إليوم من معيوماع  نوم و ن أقرباهوم وجيرانوم 
, مالةدرين فري درونس أواسرر الدسرعيناعلي( مشرروع الدوبر )قريرب مرن هرذا  دةرع مرا يسرمى  يءوقد ةصل ش

وقررد وضررعع ةكومرر  حيررن العابرردين شرررورا  موينرر  قبيوررا . رغرم أن معظموررم مررن المعارضرراع السياسرري  اإلسررالمي  
اسردراديجي  الانوشي وكدرب فري ذلرك كدابراع جيرد  دؤكرد  يرى  ورفضوا الشي  راشد, البعض ودمرد  ييوا يخرون 

 ..!ولو سياسيا  يى األقل  الثباع في مواجو  النظام الدونسي وأشباه  من الةكوماع الراغودي 
بعد أن فكرك المجمو راع المسرية  واخدرقورا وةررف مسرارها إلرى  5441وفي الجحاهر  رض النظام أواسر  

فدررام .  وقررام هررو بنفسرر  بعررض المجرراحر وألصرردوا بوررم , وورر بعررض فصرراهيوا فيوررا , الدكفيررر واإلجرررام والمجرراحر
ةير  دبررع العديرد مرن فدوراء السرالرين فري السرعودي  ( . الوهرام الرورني)بعرض العفو العام  بر ما سمي مبرادر  

يرر  وألدرع السرالح ةي  نحلع فصاهل كث. وغيرها لد م المبادر  واإلفداء ليمسيمين باالسدسالم والنحول من الجبال 
 .لمبادراع  فردي 

كانررع  بررر مررا  الجورراديمررن ضررمن الديررار  االسدسررالمي الرروةرراع  ولكررن أكبررر وأخرررر ديررك الممارسرراع و
ومرا  ررف بمبرادر  إلدراء السرالح ونبرذ العنرف مرن , الدي قامع بوا الجما   اإلسالمي  في مصرر( بالمبادر ) رف 

نورراء األحمرر  واسرردمرع المبررادر  دون ريررب مدابررل مررن الدولرر  إ, ررررف واةررد  ال د ودوررا لإلفررراج  ررن اإلسررالميين واى
لى أواسر  5441بين مد وجحر من سن   وقرد سربق . ةي  بدع بوادر دجاوب الةكوم  المصري  معوا  4001واى

أثناء اسدعراض دجرب  الجما   اإلسرالمي  فري مصرر اإلشرار  لديرك المبرادر  الدري كران أخررر مرا فيورا قيرام الرمروح 
لكبار من الدياداع الداريخي  ليجما   بالدأصيل لالسدسالم وكداب  العديد من الكدب واألبةا  يردينون فيورا مرنو  ا

الفدويرر  والفكريرر  ليفكررر الجوررادي والسياسرري  االندواكرراعومعينررين  سيسرري  مررن , الجورراد المسرريأ واصررفين  بررالعنف 
ويعبرر  مرا فيورا مرن درردي أنورا وصريع ال دبرار . واالشر ي ألصول الديار الجوادي يرول شرةوا  والدعييق  يي

وصار جواد !! فصار الراغوع المردد شويدا . اغديال أنور الساداع خرأ داريخيا  ووصف  بأن  كان شويد الفدن  
وسأةاول إن شاء ا  العثرور  يرى سيسري  ديرك الكدرب واألبةرا  لدراسردوا والررد  ييورا ودفنيرد . أسياده اليوود فدن  

فسررد هررذه الررذراه  مررن أهررم مرروارن الرردفاع  ررن الديررار . وررا إن أ رران ا  ثررم سررنأ الوقررع وكرران فرري العمررر بديرر في مررا
ولكن  رد فكري  يى فكر . الجوادي بصرف النظر  ن اةدرامنا لداري  الذي أقدموا  ييوا و ذرهم في ضرورادوم 

خرجروا مرن السرجون مررن , رى ةير  أنورم  رضرروا مرا  رضروا وهرم أسرر. مررروح بصررف النظرر  رن قرردر أصرةاب 
وددبرررل مرررنوم مرررا أةسرررنوا , وأ رررانوم ا  فررري مةنررردوم . وال  برررر  آلراء فاقرررد اإلراد . األسرررر األصرررار لألسرررر األكبرررر

 .ودجاوحوا  ما قصروا ب  أو أكرهوا  يي 
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والوجمررر  العالميررر  لمكافةررر   4005اسررردعين أصرررةابوا بعرررد سررربدمبر  ثرررم  ددابعرررع رروةررراع هرررذه المدرسررر  و
 مدخرررذين  مررن مبرررادر  الجما رر  اإلسرررالمي  وكدابادوررا نموذجرررا  يةدررذى فررري ندررض الارررحل و. هرراب بديررراد  أمريكررااإلر 

دةع ضار اآلل  اإل المير  .اإلردداد  يى األ داب  ن ثوابع الفكر الجوادي  واألسس العددي  ليسياس  الشر ي 
 . الرهيب  ألمريكا وأذنابوا

ضرررع الةكومررر  السرررعودي   يرررى مجمو ررر  مرررن فدوررراء الجوررراديين وقرررد ةصرررل مثرررل هرررذه  الدراجعررراع  نررردما قب
ليدررواع األمريكيرر   يررى أرض  وأكرررهدوم أو أقنعرردوم بررالدراج  وبررد و  المجاهرردين لوررا و,  و يمرراهوم فرري السررعودي 

ةيررر  جنررردع وسررراهل اإل رررالم السرررعودي  شرررراع العيمررراء وكبرررار الرررد ا  ليدررررويأ لورررذه . الةررررمين بإلدررراء السرررالح 
 .ذه المدرس الرروةاع وه

ةير  يبةر  أصرةابوا  رن الةرل  االندكاسراع وهكذا دظور هذه الرروةاع داهما  كمرا أسريفع إثرر الورحاهم و 
ومررن الربيعرري كمررا هررو دأب اإلنسرران داهمررا  فرري (. ةمررل السررالح)وهررو , فرري إحالرر  سرربب األحمرر  بةسررب دصررورهم 

يجررررراد المعررررراذير لعييررررر  ودراجعادررررر   , ا المرررررنو  ال يسرررررمون  باسرررررم  الصرررررريأ فرررررإن أصرررررةاب هرررررذ, درقيررررر  أفعالررررر  واى
نمررا يبةثررون لرر   ررن أسررماء وصرري  ألرررف  ويريدررون سرريل الدبريررراع والفدرر  الررذي ( الوحيمرر )أو ( االسدسررالم)وهررو واى

ودرار  ( الودنر )ودرار  ( الوهرام الرورني)ودرار  ( الصريأ)ودرار  ( قرانون العفرو)دداب  بعد ذلك لدبرير ذلك فيسمون  دار  
.  وهكرذا دعرددع العنراوين دةرع د راوى الةكمر  والدعدرل والواقعير (.. مبادر  نبرذ العنرف)ودار  ( ي المصالة  الورن)

 . واةد   االسدسالمدعددع األسماء و 
وكانررع المصرريب  هينرر  لررو أن أصررةاب ديررك األةرروال أ اذنررا ا  ممررا اسرردعاذ منرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  

كانرع المصريب  . ومرن الجربن والبخرل ومرن غيبر  الردين وقورر الرجرال وسيم   من الوم والةحن ومن العجرح والفشرل
ذلنا وَخر, وقردمنا راقدنرا ,  يا قومنا بذلنا وسعنا) : الدوم الصراة  والشجا   و خرجوا ليناس ليدولوا امديكهين  لو 

فدرد خسررنا , م ةدرى نعيرن االسدسرال وها نةن ند و ليودنر  أو ليسريم أو, ذلنا ولم نسدري  إال ما بي  جودنا من خَ 
 الجول  وسيبع  ا  لوذا الدين من يدوم بأمره وينصره ولعل فيما دسرددبل األجيرال مرن فررم خيرر ممرا  ررض لنرا

 . فيةيوا جما دوم أو دنظيمادوم وينسةبوا من ساة  المواجو  .(
الدبريرراع  ولكن المصيب  كانع أ ظم  ند ما أريدع األسماء الجذاب   يرى ةديدر  االسدسرالم و وجردع لورا 

.  وبياررع الرامرر  مررداها  نررد مررا برردأ كدررابوم وفدورراؤهم ينظرررون و يفدررون  مررن أجررل الخررذالن واالسدسررالم لأل ررداء. 
ويندضررون غررحلوم وغررحل غيرررهم ممررا رسررخ  المجاهرردون فرري سرربيل ا  و أثبدرروه برردماهوم  بررر السررنين  بررر مسررار 

ذه الجورود الموينر   الرريرق  يرى شرباب األمر  الدرادم ةير  ددرر  هر. العذاب والعنراء  يرى درب الشرواد  و الثبراع
وهرذا بالضربر مرا . كي ال يسير  يرى خرانرا كري ال يةراول الكرر  ديرو الكرر   سراه  يةدرق مرا لرم نوفرق إلرى دةديدر 

يريردون أن يدديروا برذور الثرور   يرى .  قصد إلي  العدو المراكر وأجورح  اسردخباراد  ومراكرح دراسراد  النفسري  واألمنير 
إنورررا مةررراولدوم إلرفررراء نرررور ا  . وأن يهررردوا أفكررراره فررري موررردها. ومةاربررر  الكفرررر واالةررردالل , يرررم واالضرررروادالظ

 .         دجاهيين بأن ا  مدم نوره ولو كره الكافرونمبأموالوم جاهيين أو 
و رال , ي بردرلمرا أثخرن فر. أن أبرا جورل برن هشرام لعنر  ا . وكم كنع أقف ةاهرا   ندما أقرأ فري يثرار السرير 

لمن الداهر  اليروم : فسأل  أبو جول وهو في النحع األخير.. صدره الصةابي الجييل  بد ا  بن مسعود ليةح رأس 
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بير  مةمردا  أنري مرا نردمع :  فدال ذلك الجبرار العنيرد.   ورسول  وقد أخحاك ا  :  ؟  فدال  بد ا  بن مسعود ل 
 ..ثم هيك!!  يى  داود  وال سا دي هذه 

, وهرو يردةرل إلرى جورنم , ذلك الكافر وقد هحمع رأيد  وأحهدرع نفسر  ورغرم أنفر   يأبىكيف .. وكنع أ جب
خالم لما كان  يي  رغم أن  الضالل, يأبى إال أن يثبع كبرياء  وثبادا    ..و ح  نفس واى

ودمروع , سررانا ومشرردينا و ذاباع أ, واةدرامنا لدماء شوداؤنا . و أدمنى لو أسعفدنا رجولدنا ونخودنا وكرامدنا
والةق الذين جاهردنا ألجير  لندرول أل رداهنا إذ , بل لو دأججع  في صدورنا الةمي  لديننا ورايدنا , أرامينا وأيدامنا 

أن ندرررول , ك فررري هرررذه الةررررب األحليررر  المفدوةررر وانوحمنرررا فررري بعرررض المةرررراع والمعرررار , خسررررنا بعرررض الجررروالع 
 : أل داهنا 

 ملاداوتهأنناا ماا نادمنا للام : وأسيادهم من اليهود والنصار  , من ال واغيت , دكم بلغوا فرالنتكم وأسيا
وسايحمل راياتاه الظاافر  مان . وأننا واةقون مان أن نصار اهلل  اادم . والتضحيات  االندحاروال في أشد سالات 
ولة بتتابب السائرين الموص, ويهتدي  بخ انا كما اهتدينا بخ م القافلة السائر  من  بلنا , سيسير للم دربنا 

ونحاان للاام الحااق إنشاااء اهلل سااواء كناااا  .والمجاهاادين منااذ   ادهااا ساايد المرساالين صاالم اهلل للياااه وساالم 
 .منتصرين أو مه ومين في هذه المواجهة العقيدية 

كيرف ال نجرده ونةرن سنسرددبل الجنر  !! فكيف ال نجد مثل هذا الثباع واإلباء الذين بذل  كافر يسددبل النرار 
 .و نةن نؤمن أن ا  موالنا وال مولى لوم! شاء ا  ؟ إن

لوررم  جرراءه يسررأل  أن يررد ورضرري ا   نرر  ةررين يه لررو فدرر  الخرراهرون بشررارد  صرريى ا   ييرر  وسرريم لخبرراب 
فةدثرر   ررن دضررةياع مررن سرريف ..مررن العررذاب  -رضرري ا   ررنوم  -وقررد أنوكرر  مررا نررحل برر  وبإخوانرر   ,بالنصررر 
 .م دسدعجيون وقال ل  ولكنك, وبشره 
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 :مدرسة الةبات واالستمرار للم درب الجهاد والمواجهة -4
مرررن الدنظيمررراع والجما ررراع الجواديررر  وكررروادر ورمررروح الديرررار , وقرررد دبنرررى هرررذه الرريدررر  معظرررم الجوررراديين 

اؤوا وقد كان هذا موقف معظم ديرك الكدرل والرجرال الرذين فر.. وقياداد  وقوا ده رغم مسار الاباء والعذاب الجوادي
ةي   ادع الومم الشامخ  والنفوس الدواق  ليعمرل والعرراء  برر مسرار األ رداد . إلى أفاانسدان في  ود رالبان 

ورأوا فرري االسدسررالم ,  وقررد رأى هررؤالء فرري الثبرراع فريضرر  شررر ي  ال يسرر  المسرريم الدخيرري  نوررا. والةركرر  الدؤوبرر 
 . ارا  وفرارا  ال يجوح لوم السعي إلي 

 :ن أولهك الثابدين ددبل ا  منوم أن ثبادوم كان ذا شدين ولكني الةظع م
 .ثباع سيبي -4ثباع إيجابي              -5   

مررن أجررل كررل الرردوا ي الشررر ي  . فوررو الثبرراع  يررى المبررادئ والدرريم والرايرر  واألمانرر  : فأمااا الةبااات اتيجااابي
 .لةمي  ليمددساعوألجل ما دفرض دوا ي الكرام  والعح  واإلباء وا.الدا ي  لذلك 

وأرررر  ميوررم , فوررو مررا الةظدرر  مررن ثبرراع أولهررك األخررو   يررى ررررق  ميوررم السررالف  :وأمااا الةبااات الساالبي
و ميرع , (الدرري  والسري  والورمير )فدد اسدمرع الدنظيماع بالعمل وفق مفووم . الدنظيمي  بكل مدومادوا وررقوا
وفررق , مرر  دةكررم شرررع ا   فرري بالدهررا همردررد  إلقامرر  أوهررو اإلراةرر  باألنظمرر  ال,مررن أجررل نفررس الورردف السررابق 

 ..معظم األساليب الددييدي  في اإل داد المنوجي وغير ذلك من مجاالع  مل الدنظيماع 
وبررردا وكرررأن كرررل الداييرررراع الواهيررر  الدررري أةررردثوا انررررالق النظرررام العرررالمي الجديرررد وأنظمررر  مكافةررر  اإلرهررراب  

ع بررين الرردول وكررل مررا أسررريفنا مررن الرردروس والعبررر لررم ددرررك كبيررر أثررر  يرررى المررالذا وانويررار الورروامش األمنيرر  و
رغم أن كثيرا  من ديك األساليب واألفكار إما أنوا لم دعد دناسرب المرةير  أو أنورا !! أساليب  مل معظم الجواديين

 .أثبدع  دم جدواها
 

 :مدرسة االتجاه االممي نحو جهاد الصائل الخارجي أمريكا و حلفاةها -3
أن المعررارك مرر  األنظمرر  ال راهررل مررن .. ان خالصرر  هررذه ررررح المدرسرر  كمررا بينررع بشرري مررن الدفصرريلوكرر

ديررك رغررم الةررق  االسرردنحافوأن أمريكررا و ةيفاءهررا مررن قرروى الصررييبي  واليوررود هررم المسرردفيدون مررن معررارك , وراهوررا
وبدايرر  , ر كررل هررذه األنظمرر  وأن الةررل فرري جورراد رأس األفعررى أمريكررا الدرري سرريؤدي حوالوررا إلررى انويررا. الررذي فيوررا

ةير  يسرول بعرد ذلرك العمرل  يرى إقامر  الةكرم اإلسرالمي بعرد دنظيرف , السدواء األوضاع وسيرها نةو الصرواب 
 ..المنرق العربي  واإلسالمي  من جبرودوا وجبروع أدبا وا

لجوراديين منرذ وقد مثل الشري  أسرام  برن الدن ودنظريم الدا رد  أبررح مرن رأي الدةررك فري هرذا االدجراه مرن ا 
وافددأ ذلك بإصدار بيران إ رالن الجوراد ضرد أمريكرا كمرا ةصرل فري دجرربدوم الدري لخصردوا فري الفصرل . 5441
وأ ددرررد أن هرررذا الرررررح بشررركل  رررام بصررررف النظرررر  رررن دفاصررريل أداء مرررن  مرررل لررر  هرررو رررررح صرررةيأ . السرررابق 

ريكرا  يرى قيراد  النظرام العرالمي الجديرد وصاهب ويدناسب جدا  م  ةجم المدايرراع الدري شرودها العرالم باسرديالء أم
 .. وانفرادها بةكم العالم كدرب أوةد و قو   ظمى مدجبر 
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 :نظر  في محاوالت الجهاديين تجاو  أ مة التيار الجهاد  خالل نهايات القرن العشرين
جرر  خيصررع إلررى الندي,  مررن خررالل دديرريم األفكررار المرروةرر  ومدارندوررا بخالصرر  مررا دكررون  نرردي مررن أفكررار

 : الدالي  في المدارس الثالث  ينف  الذكر وهي  يى الشكل الدالي
لدررراء السرررالح و دنكرررب رريرررق الجوررراد ( االسدسرررالم)أن رروةررراع مدرسررر     :أوال دمثرررل  مدرسررر  سررراقر  , واى

وما دفيردنا بر  دجرارب الماضري فري بالدنرا , بما ددل  يي  نصوم الشريع   . األفكار شر ا   ديم  النديج  واقعا  
 .وفي دجارب األمم كيوا 

ال  يررى مسرردوى األهررداف وال ,   االسدسررالم فمررا لررم نةصرري  بالجورراد والسرريف لررن نةصررل  ييرر  بالوحيمرر  و 
 . ةدى  يى مسدوى النجا  الشخصي 

لررن ددررود إال إلررى مررا قررادع , وبةسررب رررريددوم الدديمرر  ,  أن مدرسرر  الثبرراع  يررى رريدرر  الجورراديين  :ةانيااا 
فدررد فشرريع ينفررا رغررم أن ظررروف  مينررا ومعريرراع واقعنررا قبررل قيررام النظررام , ن الفشررل المدكررررإليرر  فرري الماضرري مرر

ومرر  ذلررك لررم دكررن ديررك الررررق ومنرراه  الدفكيررر ووسرراهل العمررل مررن . العررالمي الجديررد كانررع أفضررل وأكثررر مالهمرر  
مررن خاللوررا بديررك فمررا بالررك وقررد دايررر الواقرر  المةررير ونشرربع ظررروف  الميرر  ال يمكررن العمررل , دةديررق األهررداف 

 دم ديك الررق و دم دمكرن الدنظيمراع الجوادير  ( 4005 -5441) وقد أثبدع السنواع الخمس . الررق بةال 
إال  ررررن محيررررد مررررن  ولررررم دسررررفر, الدديمرررر  أو المةرررراوالع الجديررررد  مررررن الرررربعض مررررن  دةديررررق أي نديجرررر  أو ددرررردم 

مررن خررالل  المةرراوالع المةرردود  الدرري , أسررورين اإلنشررراراع واالندسرراماع والخسرراهر والضررةايا مررن الشرروداء والم
باإلضرراف  لدفرراقم يثررار ةمرالع دجفيررف المنرراب  والدشرروي  اإل المرري والمررارداع األمنيرر  فرري  ررحل ديررك , قراموا بوررا 

ودةرررول مرررن دبدرررى مرررنوم إلرررى مجمو ررراع صررراير  دعررريش  يرررى , الشرررراذم ومرررا دبدرررى منورررا  رررن بالدهرررا ومجدمعادورررا
 .وأةالم بالمسددبل دحداد خيالي  يوما  بعد يوم ,الذكرياع ويمال الماضي 

أن الرد و  الدري ررةورا الشري  أسرام  و ميرع  يرى أساسروا الدا رد  بادخراذ المعركر  مر  أمريكرا دمثرل :  ةالةا
بوابرر  إلررى دصررةيأ مسررار الجورراد وةشررد األمرر  و الدةرررك مررن خررالل ذلررك إلررى مررا ييرري مررن أولويرراع فرري ةيةيرر  

ومناسررب  مررا اسرردجد مررن ظررروف النظررام العررالمي , وهرري أسرريم الررررق وأقربوررا ليواقعيرر   .إشرركالياع واقرر  المسرريمين
 .الجديد

إن وفدرع إلرى ,  وقد رأيع فيوا أمال  و فرص  دجديد وانرالق  قوير  لدصرةيأ مسرار الجوراد والديرار الجورادي
بمرا يدناسرب مر  المرةير   والدروير فري اإلدار  واألسريوب, إةدا  دوج  جدي نةو الدأصيل المنوجي الالحم لذلك 

وأميررع أن يوفدرروا إلررى الررررق المناسررب  الصرراهب  فرري الوسرريي  إلررى دةديررق ذلررك كمررا وفدرروا إلررى الدةديررد الصرراهب . 
رريدرر  العمررل يةدرراج إلررى جوررود كبيررر  فرري و فدررد كرران هررذا الدجديررد الكبيررر والدةررول فرري الورردف . ليورردف والرريدرر  

اج إلى دروير كبير في أساليب وض  ديك األفكار  يى األرض موض  دروير منو   وأساسياع الدفكير كما يةد
 .ولكن األةدا  كانع أ جل من أن يمكن دةديق ذلك وهو أمر يةداج لوقع أرول.. الدنفيذ
لدسررد جررحءا  مررن الفررراغ الكبيررر الررذي   ومررن خررالل ذلررك الواقرر  اقدنعررع بضرررور  إرررالق نظريرراع  مررل جديررد  

 . يددضي  ذلك الدةول في المواجو  
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كمرا بينرع فري سرنواع  شر وبعد دفكير رويل واسدفاد  من مخحون دسيسل ودرور ديك األفكار  ندي  بر 
بدايررر  مدرسررر  جديررد   فررري مةررراوالع إصررالح مسرررار الديرررار   ا دبردرر ررةرررع فررري سرراة  أفاانسررردان مرررا . المددمرر  
 :والعمل  يى إخراج  من األحم  وهو ما أسميد الجوادي 

 :الدي ددوم نظريادوا  يى أسس ثالث (  دلو  سرايا المقاومة اتسالمية العالمية  )
 .الت وير  -ثالثا        ,التصحيح      -ثانيا       ,    الةبات –أوال  

ر الجورادي وكروادره خرالل فدرر  و ميع  يى مناقش  ديرك األفكرار مر  مرن اسردرعع مدارسرد  مرن قردماء الديرا
ثم اقدنع بضرور  إنشاء نروا  دجمر  جورادي جديرد لبيرور  أفكرار هرذه الرد و  ووضرعوا موضر  (  5444 -5449)

 (.4000)وقد ابددأع م  مري   ام . الدنفيذ 
وخيرع جمي  األوراق وبعثرع ددا يادوا جمي  الجوود وقيبع جمير  األوضراع ..أةدا  سبدمبر عثم جاء  
أمام مرةي  جديد  بمعريراع جديرد  , عع جمي  الجواديين بل اإلسالميين بل جمي  المسيمين بل كل العالم ووض

بكرل (  الةمرالع الصرييبي  الجديرد  )قسمع العالم كي  إلرى معسركرين ةرددهما رهريس أمريكرا وهرم يريرق مرا أسرماه 
 (.. وال مكان للحياد.. من ليس مب أمريكا في حربها فهو ضدها  : )فدد قال باخدصار, صراة   

الماضررري  يثرررم  قدرررل فررري دررردا ياع أةررردا  سررربدمبر وأسرررر معظرررم مرررن دبدرررى مرررن كررروادر جيرررل الديرررار الجوررراد
 . ودبعثر من بدى من األةياء و دناثروا , فدالشع الكياناع ودفككع 

ي  ووضررعع مخرررراع الةرردالل الشرررق األوسررر و السرريرر   يررى العررالم اإلسررالم, ثررم غررحع أمريكررا العررراق 
وأوجرردع أوضرررا ا  جديررد  جعيرررع المدرسررر  الجواديرر  الوةيرررد  الممكنررر   مييررا   هرررو  جوررراد صرراهل أمريكرررا وةيفاهورررا 

جبراري وأقنعدنري برأن مرا كنرع قرد دوصرل إلير  سرن   مرن ضررور  إةردا  دةرول فري الديرار ,  5445كخيار وةيرد واى
ومررا درردا ى لرردي ولرردى , وأ وانوررا  وةصررر الجورراد فرري مشررروع مداومرر  شررامي  ألمريكررا, الجوررادي نةررو العولمرر  

جباري   .. أمثالي ممن رأوا ذلك هو الدصور الصةيأ والذي فرض  الواق  الجديد كإمكاني  وةيد  واى
 

************* 
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 اياتهر نظمنطلق ات دعوة المق اومة وآلية استخراج  
 

خي  والسياسي  والفكري  كاف  المددماع الداري, بعد أن غرى الجحء األول الذي نشرف  يى أواخر فصول  هنا
. والمنوجي  الدي دبرر ودوضأ منرق ما سييي من أفكار سأفصيوا في الجرحء الثراني مرن هرذا الكدراب إن شراء ا 

وهرري خالصرر  نظريرراع المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر  ود ودوررا ورريددوررا بةسررب مررا أ ددررد أنوررا الوسرريي  الناجعرر  
 نوا نظرياع  مل المداومر   انبثدعسأبين في الفدر  الدالي  األصول الدي .ليمواجو  في ديك المرةي  إن شاء ا  

 .اإلسالمي  العالمي  كما أدصورها إن شاء ا  وا  الموفق
 

 المن لقات الةالةة لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية ونظرياتها
 :والت وير,  والتصحيح  ,  الةبات

 
 : خالل أسس ةالةة خالصتها ما يليتنبةق كافة نظريات دلو  المقاومة من 

 :الةبات: أوال  
وقرد . الثباع  يى رريد  الجوراد كةرل أوةرد لمشراكل المسريمين  رربوم و جمورم فري بالدنرا وفري كرل مكران  

الشر ي  والمنردي  والواقعي  الدي دثبرع أن الجوراد المسريأ هرو  المبرراعأسيفع في الفصل الثاني من هذا الكداب 
وغيرررهم مررن اإلسررالميين أن وضرر  السررالح ( الجورراديين المدررراجعين)هنررا ردا   يررى مررن ح ررم مررن  وأكرررر.. الةررل 

. سراقر  درال  ومنردرا  , هرو دصرور مرردود شرر ا  ( ! قانونير )أو ( مشررو  )والعود  إلرى الرررق الدري يسرمونوا حورا  
ا الصراهل وقدرال الةمرالع الااحير  فييس لنا بعد أن أثبدع كرل األدلر  الشرر ي  المسردند  ليواقر  أن الجوراد ودفر  هرذ

وهررو أشررد , لرريس أوجررب بعررد دوةيررد ا  منرر  , وأ وانوررا مررن المردرردين والمنررافدين هررو فرررض  ررين  يررى كررل مسرريم
فرضي  من كافر  فرراهض اإلسرالم األخررى بعرد اإليمران   لرم يعرد فري وسر  مسريم أن يدمةرك األ رذار ويبةر   رن 

ما كان لمةمن وال مةمنة إذا  ضم اهلل ورسوله أمرا  أن يكون لهم الخير  و  )الةيول األخرى  إذ يدول ا  دعالى 
 (.  من أمرهم

أفكرار ةسرب ب فأما وقد دعينع الفريض  فالثباع  يى أداهورا هرو فريضر  شرر ي  ليسرع مةرل بةر  وأخرذ ورد
 . العدول وأهواء النفوس

أمريكررا أكثررر مررن مييررون ونصررف فكيررف يسرروغ رؤيرر  الةررل بإلدرراء السررالح وقررد نشرررع , وةدررى  دررال ومنردررا 
 الممدرد  مررن الجمووريراع اإلسرالمي  فري وسرر يسرريا و( منردر  العمييراع الوسررى )جنردي أمريكري فري مرا دسررمي  

 برر مرا يدرارب خمسر  و شررين بيردا  , الدفداس وأفاانسدان شررقا  إلرى سرواةل المةرير األريسري فري الماررب غربرا  
معينرر  رايرر  , وهاجمدنررا  بكررل أسررية  الدكنولوجيررا الةربيرر  , سررالمي ؟ دشرردمل  يررى كررل العررالم العربرري ومعظررم اإل

, ديرك األهرداف الدري دشردمل  يرى اةردالل األرض ونورب الثررواع , الةمي  الصييبي  ومجراهر   بأهردافوا صرراة  
, دمار بالدنا يريدون ..!  وفرض داير المناه  الثدافي  والفكري  والديني  والداريخي , وددسيم الدول ودبديل األنظم 
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كيف يسوغ م  ذلك أن ال ! ومس  مكوناع شخصيدنا الديني  والدومي  والةضاري  , وسفك دماهنا , ونوب أموالنا 
هذه ةديد  دسدوجب اإلشار  والدأكيرد وال .. يكون الثباع  يى مبدأ الجواد وةمل السالح هو مددضى الدين والعدل

م مرن الردين بالضررور  ومرن الثابرع بالعدرل بإجمراع كرل العدرالء وأكثرر ألنوا من المعيو ,دسدد ي اإلثباع والبرهان 
 .. المجانين

وقررد دسررابدع األنظمرر  المردررد  العمييرر  إلررى ! كيررف ال يكررون الجورراد هررو الةررل والثبرراع هررو مددضررى الرردين ؟
.. لاررحا واإل الميرر  وكررل شرر  فرري سرربيل خدمرر  ا واالقدصررادي وضرر  كررل إمكانيادوررا العسرركري  واألمنيرر  والسياسرري  

بدراء أولهرك الفرا نر  وأبنراهوم الرذين يصررفون  يرى  رروش والير  العورد  لودف واةد فدر هرو رضرا الاراحي  نورا واى
 .في الميكياع والجموورياع  يى ةد سواء ؟ 

لريس لمددضرياع الردين والشررف , كيف ال وقرد اصررفع المعارضراع السياسري  لديرك األنظمر  دريرد إسرداروا 
ولكررن لكرري دعرررض  يررى المةدررل الارراحي خرردماع جيييرر  أكبررر مررن ديررك الدرري ددرردموا .! الميواإلبرراء العربرري واإلسرر

إلثباع مدومراع الثبراع ومرا يفرضر  شرر ا  و درال  الةدراج  االسدررادولو أردنا .  األنظم  المردد  العميي  الداهم ؟ 
 ..اإلشار  وما مضى من أدل  شر ي  وواقعي  دكفيولكن .. المدام إلى مهاع الصفةاع

فالثبررراع  يرررى مبررردأ الجوررراد والددرررال ورفررر  السرررالح فررري وجررر  العررردو وأ وانررر  و مالهررر  مرررن الكفرررار والمردررردين 
 .هو األساس األول لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  الدي ند و إليوا. والمنافدين 

 
 :التصحيح:  ةانيا  

ؤخررذ مررن كالمرر  ويرررد إال صرراةب إن مررن أساسررياع معددرردادنا معشررر أهررل السررن  والجما رر  أن كررل إنسرران ي 
فكل أفعال البشر وأقوالوم بمن فوم خيرار المسريمين بعرد رسرول ا  صريى ا  . الدبر الشريف صيى ا   يي  وسيم

وهري . وهناك ثوابع في منوجنا الجوادي هي ثوابع من أصرول ديننرا ومعددردنا .  يي  وسيم خاضع  لوذا الميحان
, ثوابررع دسرردند  يررى أصررول  داهرردنا كمسررريمين .  لرريس لنررا وال ألةررد أن ييعررب بورراغيررر قابيرر  ليدبررديل والدايررر  و 

وأسرس  داهرد الروالء , مرن أةكرام دوةيرد الةاكمير . مما اسددر  يي  منواجنرا, كجواديين  الجواديوأصول معدددنا 
 .إلى يخر دفاصيل ذلك.. البراء و

ةرع فري الديرار الجورادي واألةكرام االجدوادير  ولكن كل ما  دا ذلك من األفكار والدصوراع واآلراء الدي رر 
فنجرع , مرن وسراهل ةركر  وبررام  واسردراديجياع , وكرل أسراليب العمرل الدري جربرع , والمفاهيم الدي انبثدع  نورا

هرو دررا  يجرب أن يخضر  ليدديريم والمراجعر  اآلن , كل ذلك الدرا  من المفاهيم والدجارب , .. ةينا وفشيع ةينا
 ةشرنا في قعر األحم  بل األحماع و , دينا معرياع الفشل بعد أن دراكمع ل, 

, ن أسرباب النكبراع والنكسراع والفشرلفدكرار األساليب ودبني المفاهيم الدي دبين من خالل المراجع  أنورا مر 
ما ألنورا قرد صريةع فري حمانورا  وربرا وم وقروانين , ولرم دعرد دصريأ لدبردل الحمران والمكران والبشرر, إما لخرهوا واى

يةسرب مرا يدروم الردليل الشرر ي أو العديري , دياى  م ومسدوى درور ةيادوم   يجب أن دصةأ أو دعدل أوةركدو
 .المنردي  يى وجوب ذلك 
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ال يمكررررن بدكرررررار السرررررير  ييوررررا إال الوصررررول لرررررنفس , فالمسرررراراع مثررررل الخررررررور المسرررردديم  بررررين ندردرررررين 
وقرد أمرنرا ا  . كرن إال أن درؤدي إلرى نفرس الندراه ال يم, والمددماع المدكرر  بةرذافيرها . المةصالع والمةراع 

 :سبةان  ودعالى بالمةاسب  والمراجع  أثر كل ناهب   فدال دعالى
  ها  لتم أنم هذا؟  ل هم من لند أنفسكممةليأو لما أصابتكم مصيبة  د أصبتم  ( 511يل  مران . ) 

.. فررردي أو جمررا ي,  يررى كررل سرربيل ومسرراروهررذا يصررأ . فأ ادنرا إلررى أنفسررنا لندفكررر فرري أخراهنررا ومسررارنا 
 "..!من  ند أنفسكم! "أنفسكم 

 ,  ولماال لمااا بعااد المااوت , الكاايس ماان دان نفسااه :"كمااا روي لنااه صاالم اهلل لليااه وساالم وفرري السررن  
 . " (والعاج  من أتبب نفسه هواها وتمنم للم اهلل االماني

ودفكرر ( دان نفسر )فرر : والفشرل والخررأ إلرى نفسر  الذكي الفرن العاقل من بدأ بإ اد  أسرباب الخيرل.. الكيس
وا  ال يدبل من العبد إال ما كان خالصا  . فعجل لما بعد الموع بالخير الذي يرضى ا   ن .. في العاقب  والمآل

  لالسرردرا  واةدرررام لسررنن ا  فرري هررذه األرض واى ررداد . ليكدرراب والسررن   إدبرراع إخررالم و.. لوجورر  وكرران صرروابا
 .نو  الكيس العاقلوهذا م
والسررير , وددييررد الكبررراء , ومررن أ ظررم دوا رري الورروى إدبرراع المررألوف , وأمررا العرراجح فمررن أدبرر  نفسرر  هواهررا  

وبعرد هرذا العجرح يدمنرى  يررى ا  .. مةبوبورا و ردم ةميورا  يرى دايرر مألوفورا و,  يرى مرا ا درادع  يير  النفروس 
 . فالعجح ال يعرى إال الفشل . جنى من الشوك العسل وال ي, والنجاةاع  االندصاراعأماني .. األماني

كمنريرق لرد و  المداومر  اإلسرالمي  العالمير  الدادمر  . وهكذا ا دمدنا مبدأ الدصةيأ كأساس ثاٍن بعد الثباع 
 .ودداوم ودسدر هذا الرايان والكفر الةاكم. كي ددارع هذا العدوان والاحو الدادم . بإذن ا  

يأدي الفصل الدادم كمساهم  أولى وررح ليةوار .. ةيأ وكأول ةيد  في سيسي  مسارهومن خالل مبدأ الدص
 ( :    الفصل الساب )والمناقش  وهو 

وأخررراء يجررب أن , إنجرراحاع يجررب أن دسرردثمر( 4001-5411)فرري أربعررين  امررا   الجورراديةصرراد الديررار ]
 .  [وأساليب يجب أن درور, دصةأ 

 :الت وير: ةالةا  
وألن شررررريعد  خادمرررر  ,وألن نبيرررر  خررررادم األنبيرررراء صرررريى ا   ييرررر  وسرررريم , عجررررحاع ديننررررا الةنيررررف إن مررررن م 
 :جاءع قوا د أةكام   يى نو ين .. الشراه 
 .ال مجال فيوا ليداير والدبديل والدروير :ةابتة مفصلة -
لدايررر وقوا ررد  امرر  يسرر  ضررمن إرارهررا االجدورراد والدررروير وا, جرراءع بخرررور  ريضرر : لامااة مجملااة -

 ..بةسب دبدل معرياع الحمان والمكان واألشخام والظروف
ومثرل أةكرام .. فمثل أةكام العباداع ودفاصييوا ثابد  ال  الق  لورا بدايرر الحمران وال المكران وال األشرخام 

يع ولرررذا فصررر, وكرررذا األخرررو  واألبنررراء وال ددايرررر العالقررراع يدايرررر األحمنررر ,واألم أم ,المواريررر  ال ددبررردل فررراألب أب 
والةرد  ةرد  , والرنجس نجرس , فالراهر رراهر, وكذا فصيع أةكام الروار  . وثبدع أةكام الفراهض والمواري 

ولرذلك جراءع . إلرى يخرر ذلرك مرن الثوابرع .. وال ددبدل األةكرام.. وةيض نساء يخر الحمان كةيض نساء أول , 
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وما يرردبر بةركر  اإلنسران , العالقاع العام  ولكن كثيرا  من أةكام . أةكام هذه األمور مفصي  جحهي  كامي  دام 
 . ومن ذلك أةكام السياسي  الشر ي , قد ضبرع أةكاموا بخرور  ريض , ونشار  مما دداير ظروف 

 
 :فأحكام السياسة الشرلية 

والسياسرر  مدةولررر  . وةراموررا ةررررام , والشرررريع  ثابدرر  وةاللورررا ةررالل , أةكررام مبنيرر   يرررى شررريع  وسياسرر   
, وقضرايا الةركر  واإلداراع. وبدبدل أةوالوم ددبردل األةكرام والمواقرف مرنوم. ن مبناها  يى ةرك  البشرأل.مدبدل  

وقررد مررأل  يمرراء اإلسررالم  بررر . كيوررا مةررل اجدورراد.. وأسرراليب السرريم والةرررب, وسياسرر  النرراس , والدنظرريم والدرردبير
 .ال الباب مفدوةا  لألكفاءوما يح . مهاع السنين المكدب  اإلسالمي  بنفيس اإلنداج واالجدواد

كلهااا متغياارات تركاات , ...ولكاان كيفيتااه وأساااليبه وأدواتااه ونظامااه. فجهاااد االلااداء دياان وفريضااة ةابتااة 
 ..الشاااااااريعة البااااااااب فيهاااااااا مفتوحاااااااا  لإلباااااااداع والع ااااااااء البشاااااااري وفاااااااق ماااااااا يفاااااااتح اهلل للااااااام لبااااااااده

وأسوأها الباوار لناد اهلل تعاالم جا اء للام , مة والعبس بةبات الةابت ال يةدي إال إلم كوارس أ لها الفشل واله ي
   .اللعب بمحكمات دينه تبارك وتعالم

و اخدرحال لخفرراق الدري وسررعوا , والدضرييق  يررى  براده , ودثبيرع المدةرول بدعريررل سرنن ا  دعرالى فرري خيدر 
 .ا  سبةان   يى  باده

 : فمثال   ند ما قال ا  سبةان  ودعالى  
 اا النا َْ َ َماَع اَياا أَيه اوا أَنن هللان لَما لأَظاة  َواعأ مأ غ  ِ ايكا وا  اادا فناار  َولأَيج  اَن الأكا مأ م  يَن َيلااوَنكا يَن آَمنااوا َقااات لاوا الناذ  ق ااينَ ذ  تن   لأما

فدادرررل أ رررداء  قرررريبين ودجررراوح  رررن , دةررررك رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم باايررر  الةركيررر  والسرررع  .  (541:الدوبررر )
وهكذا بدا أن الذين ييونكم ليسع دعني بالضررور  األقررب مسراف    يرى وجر  اإللرحام الشرر ي . ين بعضوم إلى بعيد

نما دشدمل قررب الحمران وقررب الضررر واألذى .  فري : بدولر  وهرذا مرا فومر  الفدوراء و لخصر  اإلمرام الشرافعي . واى
 ( : 511/ 2)األم 

 فييبردأ اإلمرام بالعردو األخروف , ن بعض ةال العدو فكان بعض أنكى من بعض أو أخوف م اخديففإن ]  
ن كان. بأس أن يفعل  وال, األنكى  و داره أبعرد إن شراء ا  دعرالى ةدرى مرا يخراف لمرن بردأ بر  لمرا ال يخراف  عواى

وقررد بيرر  النبرري . ألنرر  يجرروح فرري الضرررور  مرراال يجرروح فرري غيرهررا , ودكررون هررذه بمنحلرر  الضرررور  . مررن غيررره مررثال 
وقربر   يير   النبري صريى ا   يير  وسريم فأغرار,  ن الةار  بن أبي ضرار أن  مجمر  لر  صيى ا   يي  وسيم  

 [. وبيا  أن خالد بن أبي سفيان بن شأ يجم  ل  فأرسل ابن أنيس فددي  وقرب   دوا أقرب.  دوا أقرب من 
وهرذا مرا . لعنرع فدجميدها  يى مفووم المساف  والددالي المباشر دثبيرع لمدةرول ال يرؤدي إال إلرى الضريق وا 
ولرم . وجوبرا ونصرا ,   البعض أنفسوم وقالوا ال ندادل أمريكا وأ وانوا ةدى ندادل العدو األقرب وهم الةكرام بألحم 

 . يكن األمر كذلك 
فوي ليسع دينا  ثابدا  . إل ...وقل أكثر من ذلك  يى األدواع واألساليب واألسية  والوساهل وررق المواجو 

نما وساهل مدةو ,   .ل  مدرور  واى
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درروير فكرر  .. ومن هنا كان األساس الثال  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  الدري ررةناهرا هرو الدرروير 
وهررذا المنريررق هررو الررذي ولررد نظريراع المداومرر  فرري منرراةي الةركرر  كيوررا والدرري دشرردمل .. الجوراد وأسرراليب  ووسرراهي 

 : يى
 .الفكر      -ا 

 .الوسيي     -ب
 .باألسيو   -ج

 :وبدفصييوا اشدميع  يى نظرياع مرور  ليعمل في المجاالع الثماني  الدي يدوم  ييوا العمل والةرك 
 . المنهج والعقيد  القتالية - 5 
 .السياسة وآفا ها  - 2
 .  التربية وأبوابها وأساليبها - 3
 .المواجهة العسكرية وأساليبها  - 4
 . هاديةالتنظيم والحركة وبناء الكيانات الج  - 5
 .التدريب واتلداد و ر ها المناسبة  -6

 .  تمويل الجهاد و رق تحصيله - 5
 .وأساليبه اتلالم والتحري  وأدواته  - 3

 
 . وهي النظرياع الدي  سنفصيوا في الجحء الثاني من هذا الكداب إن شاء ا  
و برر  , دروس ودجرارب الماضري وقد ولدع ديك النظرياع من خرالل يلير  دوليرد مرا نعددرده صروابا  مرن خرالل

 .أو  دم صالةي  اسدمرار العمل ب , ما ثبع لدينا خرؤه 
و يررى كرررل ةررال ورالمرررا أننررا أثبدنرررا مبرردأ الدصرررةيأ والدررروير لمرررا سرربق مرررن دجررارب وأسررراليب  مررل وةركررر  

داراع فكرار وأسراليب  مررلفالمبردأ يبدررى سراريا  ةدرى  يررى مرا نرررح مررن أ, ومفراهيم ومنراه  ومبررادئ اجدوادير   . واى
 (الرررأي والةرررب والمكيررد )وهرري أفكررار مررن برراب . نفدرررض صررالةيدوا ليمرةيرر  الةاليرر  والمدبيرر  فرري المرردى الدرررور

 .أيضا قابي  ليدصةيأ والدصويب 

و يرررى السررراهرين  يرررى درب المداومررر  والمجاهرررد  أل رررداء ا  أن يراجعررروا أ مرررالوم فررري كرررل مرةيررر  ويةسرررب  
مان وداري  العمل ويةسرب األشرخام واألقروام العراميين ومرن ةرولوم ويةسرب ظروف كل بيد أو مكان ويةسب ح 

دةررول أةرروال مررن ةررولوم مررن دواهررر األ ررداء وأنصررار األ ررداء والمجاهرردين وأنصررار الجورراد والعرراميين المجاهرردين 
 ..والدروير االجدوادوكل هذه مدةوالع دددضي ديناميكي  الةرك  ورةاب  
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وددفرردأ األفوررام , أرجررو أن ددسرر  الصرردور . ح و بررر دروس دجاربنررا السررابد  وهكررذا ونةررن ندنسررم  هررذه الرررو 

فالةمررد   فررإني , وألفررع النظررر إلررى أن هررذه الرروةرراع دمثررل دراسرر  ندديرر  مررن داخررل الصررف الجوررادي . ليةرروار 
 ..ابن هذا المسار وأةد جنوده وأةد العاميين في  وأرجوا أكون أةد شوداءه في سبيل ا  إن شاء ا 

م  جدي  الباة  الذي ييدحم اإلنصاف و , وقد ةميع هذه المةاول  النددي  ةنان المشفق وهو يدناول العيل 
مرا كران مرن ذلرك فورو مرن ا  دعرالى ف .و ارجروا أن أكرون قرد وفدرع لمرا قصردد  مرن الخيرر. الموضو ي  والعميي  

 ..وما كان من قصور فوو من نفسي الداصر  والكمال  
كرري . العررام ودجرراوحع  ررن ضرررب األمثيرر  المةرجرر  المباشررر  قرردر اإلمكرران مالدديرري يررى مررنو  وقررد ةرصررع 

يؤلررف هررذا الكدرراب أكبررر كميرر  ممكنرر  مررن الديرروب وال يةرررج أةرردا  وخاصرر  أخررو  الجورراد ورفرراق السررالح و المسررار 
ياهم , فرةم ا  من مضى . الرويل   .. يى خيروثبع من بدى وأ اننا  يى نكاي  أ داه  و جمعنا واى

ودأخررذ بالنصرررية  وددجرراوح  مرررا . الحلرر   وأ ددررد أن هررذه الرروةررراع سدصررادف صرردورا  رةبررر  ةانيرر   دافرررر
 ..وأرجوا أال يةمل الكداب من ذلك شيها  . دعددده إساء  غير مدعمد  

مررا لمواقررف . إمررا لرررفض مبرردأ الندررد , كمررا أ ددررد أنرر  سيصررادف صرردورا  ضرريد  سررددعامل معوررا بالدشررن    واى
 .فسامةوم ا  سيفا  ومن أةرى بالمافر  والسماح من اإلخو  المجاهدين في سبيل ا .. من المؤلف  بد مس

 
وأسااأله الهااد  لمااا , وأسااأل اهلل تعااالم العااون للاام ا تحااام هااذه العقبااات الصااعبة فااي مةاال هااذه االبحاااس 

بشاايء ماان هااذه النصااائح  فاابانتويجعاال منااه  ادا  للمجاهاادين فااي ساابيله ويكتااب لنااا مةاال أجااور ماان . يرضاايه 
 .  ال ينقش وأجورهم شيئا  ,ومضم لجهاد ألداء اهلل 

 
************* 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  313  [  
 

 
 

 
 

 السابعالفصل 
 حصاد التيار اجلهادي يف أربعني عامًا 

 م (1363-1113 )
 

 :قال ا  دعالى
  ِّنااوا ب اَرب يَمان  أَنأ آم   

ي ل لأ يا  ياَناد  َناد  َنا ما عأ َنا َسم  َنا إ نن ناوَبَناا َوَكفِّارأ َربن ف رأ لََناا ذا ااغأ َِ َناا  اا َربن َِ َمنن مأ  كا
َرار   َبأ ِنَنا َمَع األأ َوات َنا َوَتَو ا َسيِّ َم الأق َياَمة  إ ننَك  *َعنن َنا َيوأ ز  ل َك َوال تاخأ سا َتَنا َعلَى را َنا َوآت َنا َما َوَعدأ َربن

يَعاَد  ل فا الأم  ْامأ رَ   *.ال تاخأ َتَجاَب لَ اى َِاسأ َُ انأ َذَكاٍر أَوأ أانأ مأ م  كا انأ اٍل م  يعا َعَماَل َعام  ْامأ أَنِّي ال أاض  به
ِ اي َساب يل ي َوَقااَتلاوا َوقات لااوا  وا  مأ َوأاوذا ه  َياار  انأ د  وا م  جا ر  وا َوأاخأ يَن َهاَجرا النذ  َِ ٍض  نأ َبعأ مأ م  كا ضا َبعأ

ْامأ جَ  لَانن خ  مأ َوألادأ  ْ َوات  ْامأ َسيِّ ا أَلاَكفَِّرنن َعنأ اد  هللان  َوهللان نأ انأ ع  َواباا  م  َُ اارا  َْ َنأ اا األأ َْ ت  انأ َتحأ ي م  ار  ااٍت َتجأ نن
ُنَواب   نا ال سأ َدها حا نأ     ع 

  

 : ن هذه اآلي   روى أبو داود والدرمذي  من ةدي  أبي ثعيب  الخشني رضي ا   ن  قال رسول 
 اهتديتم أيْا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا يا . 

إذا رأياات شااحا  محتاا. وتناااهوا لاان المنكاار. باال ائتمااروا بااالمعروا ) :فدرال رسررول ا  صريى ا   ييرر  وسريم 
لجاب كال ذي رأي برأياه . وهو  متبعا ودنيا مةةر . م الا . فعلياك بخاصاة نفساك ودع لناك أمار العاوام... وا 

رساول اهلل   لات ياا. للعامل فيهن أجر خمسين. الصبر فيهن مةل  ب  للم الجمر". أيام الصبر" ف ن ورائكم 
 ( أجر خمسين منكم:  ال. أجر خمسين منهم:
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 :الفصل السابع

 في أربعين عاماا    الجهاديحصاد التيار  
 م(1399-1009)

 
 مبدأ المراجعة والتقييم ومعوقات حصوله : 

كمررا أنر  مسرريك ثابررع . الردين وأساسررياع , رروةرراع السرن   و, ال شرك أن هررذا المبردأ هررو مرن مررنو  الدررين 
, فدد نب  الدرين الكريم المؤمنين جما اع وأفرراد. ورريد  معدمد  لدى كل العدالء من كل مي  و دين. ليصالةين 

, ا وجاجاع  والسيما بعد األحماع ودالالع الواق   يى وجود أخراء و, في أكثر من يي  إلى ادباع هذا المنو  
قرال دعرالى يخاررب صرةاب  رسرول ا  . فردهم إلى مراجع  أنفسوم . احل أو العدوباع أدع لنداه  من البالء والنو 

 .صيى ا   يي  وسيم  بأسيوب صريأ
  مأ إ نن كا فاس  د  أَنأ نأ نأ ع  َو م  تامأ أَننى َهَذا قالأ ها ا قالأ َْ لَيأ ُأ تامأ م  يَبة  َقدأ أََصبأ مأ ماص  كا ا أََصاَبتأ لِّ  أََولَمن َ َعلَى كا ير   هللان ٍء َقد    َشيأ

 .( 165:آل لمران)

  ف ارا مأ َوَمانأ َيغأ  ْ ناوب  وا ل اذا َفرا اَتغأ َِاسأ  َ وا هللان ْامأ َذَكارا فاَسا اوا أَنأ َِاح َشاة  أَوأ َظلَما ََِعلاوا  يَن إ َذا  ناوَب إ الَوالنذ  ا َولَامأ   الاذه هللان

لَماونَ  مأ َيعأ ََِعلاوا َوها وا َعلَى َما  ره  . (135:آل لمران) ياص 

    ق َياَمة م  الأ ما ب َيوأ س  اَمة   *  ال أاقأ فأس  اللنون ما ب النن س    . (4:الديام )   َوال أاقأ

  َون را ص  بأ مأ ما إ َذا ها َِ وا  را َطان  َتَذكن يأ َن الشن ْامأ َطاو ف  م  ا إ َذا َمسن َقوأ يَن اتن  . (405:أل رافا)  إ نن النذ 

  َها َقالاو ا َرأَوأ ا لََضالهونَ َِلَمن وماونَ  *  ا إ نن را نا َمحأ ونَ  *   َبلأ َنحأ ال تاَسبِّحا مأ لَوأ ْامأ أَلَمأ أَقالأ لَكا َسطا  49:الديم)  َقاَل أَوأ

/ 41) . 

  َم َطانا َما َكاناوا َيعأ يأ ْاما الشن َن لَ ْامأ َوَزين نأ َقَستأ قالاوبا وا َولَك  عا َنا َتَضرن مأ َبأأسا ال إ ذأ َجاَءها  . (21:األنعام)  لاونَ َِلَوأ

 :في السن  الشريف مما و . واآلياع كثير  في هذا السياق  
  لمااا بعاد المااوت والعااج  ماان أتباب نفسااه هواهاا وتمناام للام اهلل االماااني ن نفسااه ولمالداالكايس مان  )

)... 
 "  لليكم حاسبوا أنفسكم  بل أن تحاسبوا و نوا ألمالكم  بل أن تو ن : "رضي ا   ن   وقد قال  مر

و الشررركاع , واألةررحاب السياسرري , لرردى جميرر  الرردول والةكومرراع , وهررا نةررن نرررى اليرروم هررذا المبرردأ معدمرردا   
ددرريم , فكررل هررذه المؤسسرراع إثررر كررل مرةيرر  أو خررر  مرةييرر  . وسرروى ذلررك مررن مخديررف المؤسسرراع , اإلقدصررادي 

ودرردرس مسرردوى األداء فرري المراةررل الدرري ,   ودجررري ةسرراباع الررربأ والخسررار , ونسررب الددرردم والدراجرر  , أ مالوررا 
ةدررى مررن غيررر مرررورهم , وغالبررا  مررا يفعيررون ذلررك مررن أجررل الدررروير والدةسررين بشرركل دوري وربيعرري . اندضررع 

فدبردل . فإن أجراس الخرر دردق  ليشرروع فري البةر  فري أسرباب ذلرك , وأما في ةال ذلك . بأحماع أو خساراع 
أو , فيسررددييون أو يدررالون , المسررؤولون  ررن ذلررك دد أمرراكن الخيررل والددصررير وودةرر, و دايررر اإلداراع , البرررام  

 برل إن الدرررف يصرل ببعضروم إلرى االندةرار. ةدى يةراكمون فري ةرال دردرب  يرى ددصريرهم مرا يضرر براآلخرين
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 ..الددصررير ودبعادرر   يررى المجمرروع أو ليوررروب مررن دبعادوررا أمررام أوسررار ال دافررر, دعبيرررا  ررن الشررعور بالمسررؤولي 
دايرر الظرروف المةيرر  ببرنرام  ,  ومن أهم ما يد و العدرالء إلرى  مييراع المةاسرب  و دديريم المراةرل الماضري  

أو في ةال . بشكل ينذر بعدم صالةي  البرام  والخرر الدي وضعع لظروف سابد  دايرع معريادوا,  مل ما 
و يدصرر المجرال هنرا .   أو إداراع األحمر ةيول كوار  ومفاجهاع دددضي ما يسمى في  يم اإلدار  بخاليرا األحمر

وهي شواهد يعرفوا كرل مرن يعريش  صرره ويةدرك بر  , من دجارب المسيمين وغيرهم ,  ن ضرب األمثي  الكثير  
 . بل ةدى من  وام الناس في  الم اليوم , خاص  من المثدفين . ويري   يى ما يدور من ةول  

 
 قييم الجهاديون ومبدأ المراجعة والت الصحوة و: 

لرى الديرار الجورادي  خصوصرا    نجردهم , إذا ما  دنا لواق  الصرةو  اإلسرالمي   مومرا  بمخديرف مدارسروا  واى
و شرع فري هرذه الصرةو  وفري , فدرد بردأع مسراري فري اإلخروان المسريمين . أنوم من أبعد الناس  ن هذا المنو  

وخاصرر  ,  يررى كثيررر مررن دواهررر الصررةو  و اريعررع , واةدككررع بررالكثير مررن شررراهةوا , ديارهررا الجوررادي خاصرر  
 ورأيررع ولألسرررف كيرررف أن أكبرررر الكررروار  و...  ميررري فرري مجرررال الفكرررر والكدابررر  واإل رررالم كثرررر  أسرررفاري و بسرربب 

كانع  دبررر و يايرق ميفورا برأرب  , وخصوصا  ديك الدي أدع إلى فواج   يى صعد كثير  ,واألخراء  االندكاساع
وهكررذا دسرردخدم هررذه الجميرر  المددسرر   الدالرر   يررى أةررد أركرران ( . ا شاااء فعاال اادر اهلل وماا: ) كيمرراع بكررل بررردود 

 .بأسوأ رريد  إلرالق كيم  ةق يراد بوا البارل ودبرير العجح والفشل والدخيف, اإليمان 
ولسررع هنررا أيضررا  وأنررا بصرردد الددررديم لوررذا الفصررل فرري مدررام ضرررب األمثيرر  فرري مسررار الصررةو  اإلسررالمي   

ولكرن الرذي أريرد أن أشرير إلير  وأؤكرد  يير  . ودسدأهل دراس   مسددي  هادف , وهي كثير  ومرير   , يوالديار الجواد
والسريما منررذ انصرررام الجوراد األفارراني وانرررالق . وهرو مررا فعيدرر  فري كثيررر مررن الكدابراع والمةاضررراع والمناقشرراع 

إن كران قرد أمكرن دجراوح هرذا المبردأ قدنعع ب    أن  ا وقد كانع خالص  ما.  5440النظام العالمي الجديد  سن  
لررى انصرررام  5410الشررر ي و الررديني والمنردرري العديرري  بررر مسررار الصررةو  الررذي أخررذ  دررودا  مررن الررحمن منررذ  واى

فررإن مررن . وهرري مررد  غيررر قيييرر , و بررر مسررار الصررةو  الجواديرر   بررر نصررف ديررك العدررود أيضررا  , الدرررن العشرررين 
وابدردأ فري الردنيا , ر مرواحين السياسر  والواقر  وغي ر, النظام العرالمي الجديرد  وقد قام, غير المدبول أن ندجاوح ذلك 

فعرل مثرل ديرك المراجعراع  يو الديرار الجوراد, ولكرن ولألسرف فرإن الدييرل جردا  مرن أوسرار الصرةو    .واق  جديرد 
 .الالحم  

ثل ديك المراجعراع لرم وكانع هناك بوادر لم. ثم جاءع فرص  الشور الثاني في أفاانسدان كما أشرع لذلك 
. وهرري اال دررراف بوجررود أحمرراع وخيررل واال دررراف بالةاجرر  لإلصررالح والدايررراع , يرردم منوررا إال المراةررل األولررى 

وما حال المبدأ قاهما  بعد أن بدأع مرةي  جديد  مرن مراةرل .  4005ولكن الددر كان أ جل من ذلك في سبدمبر 
كمرا أراد ( الدررن األمريكري)ةي  انريرق (  الم ما بعد سبدمبر)ي د يع وهي المرةي  الد, النظام العالمي الجديد 

 ..المدررفون األمريكان وأ وانوم من اليوود والصييبيين في أوروبا والعالم
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  والحاجة الماسة للتقييم واإلصالح الجهاديالصحوة والتيار: 
وخاصر   العراميين فري . ي  وقيادادوراألن يدوم المعنيون من شيوخ الصرةو  اإلسرالم,فالةاج  جد ماس  اليوم  

و دةييررل . دراسرر  األوضرراع المسرردجد  بو  . بديررك المراجعرراع . جواحهررا العصرربي مررن الكدرراب والمفكرررين والعيمرراء 
 .وض  الةيول الناجع  لوا بةسب ما يفدأ ا   ييوم و, أسباب األحماع والنواحل الخارجي  والداخيي  

لدديريم  هرذا الواقرر  , ن كدرابي هررذا مسراهم  مرن قيرب الديررار الجورادي وفري هرذا السرياق أضر  هررذا الفصرل مر 
ويردخره . راجيرا   مرن ا  أن يددبير  برضراه ويورديني فير  لإلخرالم والصرواب والدبرول . بةثرا  رن الةرل , وأحماد  

 .لي ذخرا  وأجرا  ويدجاوح  ن ددصيري وحليي
د دايرررع ودبرردل كررل شرر  بعررد سرربدمبر وانرررالق فررأظن أن األمررر أوضررأ مررن أن يرردلل اليرروم  يررى أن الرردنيا قرر

الجوادير  لرم يعرد  معظرم الةيرول واألسراليب الدري ررةرع فري الصرةو  اإلسرالمي  وأن وأظرن . الةمالع األمريكير 
رغم أن قرا اع كبيرر  مرن أنصرار الجمرود والدخيرف مرا درحال دعمرل بر  ولألسرف ةدرى يدضري . واقعيا  وال صالةا  
   .ا  أمرا  كان مفعوال  

 
 معوقات على طريقة منهج التقييم والمراجعة واإلصالح والتطوير: 

فمنرذ أن بردأ العروج وفسردع األةروال وأرسرل الرسرل , هذه مشكي  قديم  قدم وجود اإلنسان  يرى هرذه األرض 
فرد وهم إلرى  د رو  الةرق والفرالح الواضرة  الصررية  الدري . واألنبياء مبشرين ومنذرين ليصيةوا ما أفسرد النراس 

ْياُرهُ ) يشود بوا العدل ودنساق من إليوا الفرر  بدولوم  ْن إيلواه  غو وجردوا الدرراع األكبرر مرن ( .  اْلُبُدوا اللَّهو موا لوُكْم مي
لوم ُأمَّة  ووا ينَّا  (  :بني البشر يدودهم المأل واأل وان و الكوان الذين اسدخفوم راادوم يجيبونوم  ْدنوا آبواءونوا لو جو إينَّا وو

لوم  ْم ُمْهتوُدونو لو والشواهد في د واع األنبياء كثير  جدا   يى هذا الخيل الكامن في رباع أكثرر النفروس .   (آةواريهي
 .البشري  األمار  بالسوء إال ما رةم ربي

والدمسرك  برالواق  , والمعوق األكبرر  هرو إصررار النفروس  يرى البدراء  يرى مرا ألفرع ,  فالمعضلة االولم  -
  ..والسيما  ند ما يدعيق بمورو  معددد أو منو   مل وسيوك. ض الداير والدرويرودرا  الماضي رف

والدعصب ألفكرارهم ومسرارهم , فوو ددديس الرجال وددييدهم في منو  الدين والدنيا, وأما المعوق الةاني   -
وكرررم .  اب الةررق يرررى ةسرر.قومررا  أو دنظيمررا  سررواء  كانررع قبييررر  أو , وددررديس الوياكررل و المؤسسررراع .. وأسرراليبوم

. وةدى الجوادي  وكم دشكى منوا المصيةون في الد و  . شودع من هذه الشواهد في مسار الصةو  اإلسالمي  
إن  ) :فدد اةد  األسداذ العيم الشويد سريد قررب  يرى هرذه الظراهر  و اةرد   يير  بدرول يكدرب بمراء الرذهب فدرال 

 ( . تبرئة االشخاش ال تساوي تشويه المنهج
الرذين ,ح شي  الجواد ومؤسس  فري سروريا الشري  مرروان ةديرد بديراد  اإلخروان المسريمين فري سروريا وقد صا 

( .  لقاد جعلاتم ماان مصالحة التنظايم وةناا  يعباد ماان دون اهلل : )فدرال لورم , النصريري   رفضروا جوراد البعثيرين و
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مسريمين الرذين وقفروا  اهدرا  فري وجر  دوجر  وكثيرا  ما كررها الشي   بد ا   حام رةم  ا  في وج  قياد  اإلخوان ال
 …الشباب ليجواد في أفاانسدان 

فورررو ممانعررر  المسررردفيدين  مرررن األوضررراع الداهمررر  لمبررردأ الدايرررر واإلصرررالح , وأماااا المعاااوق الةالاااس  -
سدذهب  يى األقل بمكاسبوم  ومراكحهم , وياير أةواال  . ألن  سيةميوم نداه  أ مالوم . والمراجع  

إلفررر  النفرروس لواقررر   و, عرروقين السرررابددين مررن ةرررب البشررر لددررديس المرررورو  و رمرروحه فيسرردايون الم
ويةشدونوم ليدفاع  ن مراكحهم الدي دكفل اسدمرار الفشل والكروار  . وما شبع وشابع  يي , ةالوا

إال الدبررران المدشررب  بدفرر  الديرراد  يرردير ,ودامررر األةررحان الجميرر  , إلررى أن دارررق السررفين  بالكررل . 
غيرر  راب  بمعظرم السرفين  الدري غمردورا ,أمأل برأن دسريم قمرر  الديراد  , ا في أ يى المدصور   جيدو

 .المياه بما ةميع من خيق ومداع 
 

      وإلوووى أحوووداث   1903منوووذ  الجهووواديتطبيوووق  مبووودأ التقيووويم والمراجعوووة علوووى واقوووع التيوووار
 :0110سبتمبر

ال سيما وقد وصرينا إلرى قعرر .. عوقاع جانبا    لو أننا وضعنا ديك الم بكل موضو ي  وجدي  واخدصار أقول
ثرم الدفدنرا . وبكامل الدسرييم بدضراء ا  دعرالى والرضرا بدردره خيرره وشرره . األحم  و الكوار  كجواديين بعد سبدمبر

وقد قدم المهاع . إلى دةييل واقعنا وأسباب ما جرى لنا ونةن نعددد أننا نةمل خالص  د و  الةق ورايد  الصافي 
. جورودهم بكرل إخرالم ودضرةي , و اآلالف من كوادرنا و من قوا د هذا الديار الجوادي المبرارك , دادنا من قيا

ْةلوْيهوا ُ ْلُتْم  : )وما هي ةصدنا من قول  دعرالى !  فيما ذا كانع النديج  هكذا ؟ ْبُتْم مي يبوة   وْد أوصو ابوْتُكْم ُمصي لومَّا أوصو أووو
ُكْم  ُ ْل ُهوو ! ) ؟ ( أونَّم هوذوا  ْندي أوْنُفسي  ( ! ميْن لي

 . (511:يل  مران)
لى أي مدى من المنردي والصةيأ أال نةدمل مسؤولي  هذه النداه  ؟.  وهل بإمكاننا إلداءها صرادقين مةدرين ! واى

 !!قدر ا  وما شاء فعل   :ونردد مسدريةين !  يى  وامل خارجي ؟
لى أن مدى نةن مسؤولون لمخالفدنا السنن ولعدم    ! أخذنا باألسباب الممكن  ؟واى
 لإنرررحالررريس مرررن هرررذا مرررن أجرررل دةديرررد مسرررؤولين  رررن ذلرررك ومةررراكمدوم ومةاسررربدوم ومررررالبدوم برررالدنةي أو  

نما من أجل فعل إيجابي!!. العداب بوم أو مرالبدوم  باالندةار , وليعراميين  ميورم. يةفرظ ليسرابدين منرحلدوم ,  واى
َناا   : بأن نكون من الصرالةينمدخذين من هدى ربنا سبيل رشد إذ يأمرنا  مأ َيقاولااوَن َربن ه  اد  انأ َبعأ وا م  يَن َجااءا َوالنذ 

يَن آَمنااوا َربن  ال  ل لنذ  ِ ي قالاوب َنا غ  َعلأ  يَن َسَبقاوَنا ب األأ يَمان  َوال َتجأ َوان َنا النذ  ف رأ لََنا َوإل  خأ ايم  اغأ وف  َرح  اَك َرؤا الةشرر )   َناا إ نن

50)  . 
لقد كسبنا معارك كةير  ولكننا   ) :نجد في خالص  مسارنا  بر أربعين سن  ما يمكن ديخيم بكيمدينإننا 

 ( . خسرنا الحرب في كل الميادين
و . وانكسار المواجو  . ودنظيماد  هي الفشل في دةديق األهداف  الجواديلدد كانع نديج   مل الديار  

 ..وهذا يدودنا لسؤال كبير. والعدم في الوساهل . ديق األهدافوثبوع الفشل في دة. قاهم  هاهي  من الخساهر
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وأجيب  ن ذلك بالدعرض لفيسف  العالق  بين !  ؟ هل يجب  يينا أن نعدرف بالوحيم ؟  ونسدسيم ليواق  
 . الفشل والوحيم  والفارق بينوما

لدخيي نديج  الفشل  ن وأما الوحيم  فوي ا. فإني أ ددد أن الفشل هو  دم دةديق الودف في إةداق الةق 
, ةداق الةق إاندصار ظاهر وهو دةديق األهداف في . وبالدالي فإن االندصار منحلدان. السعي إلةداق الةق 

إلى , والدأب في السعي إلى ذلك. الةق  السعي لدةديق يف وهو اإلصرار واالسدمرار, واندصار بارن وجوهري 
بأن , ويجدم  لوم اإلذن بةصول النصر الظاهر, الدرب قدر ا  أن يوافق من يخدارهم ا  من الساهرين  يى 

ودوفيق في اخديار , و صواب في المنو  , سبةان خيوم السراهر ل  وةده  ..وفدوم إلى اإلخالم والصواب
 .ودربيق الوسيي 

مل وهو دةديق النصر الكامل الدام الشا. فإذا ما اجدم  الددر بالنصر إلى صواب المنو  ودوفيق الوسيي  
 :ةصول النصر الظاهر في الدنيا والدبول ليعمل في اآلخر  

ن ينَ  : قال دعالى   م  ؤأ را الأما َنا َنصأ وا َوَكاَن َحقّا  َعلَيأ َرما يَن أَجأ َن النذ  َنا م  َتَقمأ انأ ََ  ( 21 : الروم)  . 

يَن أا  ,  ( وابا ما كان خاصا  لوجو  كان صإن ا  ال يدبل من العبد إال)  :جاء في األثر  وقد ولَو َك النذ 

ق  النذ   دأ َد الصِّ ة  َوعأ َحاب  الأَجنن ِ ي أَصأ مأ   ْ َوات  لاوا َوَنَتَجاَوزا َعنأ َسيِّ َسَن َما َعم  ْامأ أَحأ ونَ َنَتَقبنلا َعنأ : ةدافاأل)  ي َكاناوا ياوَعدا

 . (51اآلي 
 .. نيقد اندسموا  فريدوبوذا نجد اآلن أن أهل الصةو  اإلسالمي  و منوم الجواديون 

ينررارأ الدرررن الةررادي والعشرررين ليجعيرر  . فريررق مندصررر أثخندرر  الجررراح ولررم دررنةن  هامدرر  ولررم دنكسررر همدرر  
 .كذلك قرن اإلسالم  وسيكون إن شاء ا  

فانبرأ ددوس  سالسل دبابراع أمريكرا  وأةذير   جنودهرا , فانكسرع همد  , وفريق  منبرأ رأرأع هامد   
ةري  يرى الفرالح .. ا  أكبر:  ن سماع صوع الةق دعالى يصدح , ي  هدير راهرادوا وصواريخوا ويصم أذن, 
..   َن لَاوأ اتاما األَعأ َزنااوا َوأَنأ ناوا َوال َتحأ  ْ ن ينَ  : بشار  مهام   َوال َت م  اؤأ اتامأ ما نأ ولكنر  خراهر الدروى موردود  .  إ نأ كا

واألمثيرررر   صررررارخ  الوضرررروح  يرررررى   .أنرررر  الدرررررن األمريكررررري بلدرررررد سرررريموا , وهررررؤالء يسدسرررريمون اآلن !  العحيمرررر  
 .اسدسالموم  

, وفري قرراع األمر  الكبيرر .  ظورر مسدسريمون ,  يكما فري الديرار الجوراد, اإلسالمي   ام  في الصةو  ف 
 . أكثرهم مسدسيمون  

 .. باخدصاربعد إيماني بمو ود ا  أقول , ولذلك ولعيمي بمنوجي  الديار الجوادي وبنيد  ومساره 
ن كران فري مةصري  نديجر  مسرارنا. نورحم نولكننرا لرم , نعم لدرد فشرينا معشرر الجوراديين  إلرى جانرب قاهمر  , واى

بنرد أسرود   قرد سرجل فير  بعرض المسدسريمين المورحومين مرن الجوراديين ,  الشوداء واألسرى والمشردين والمعرذبين 
وبعرررض الدررراهبين مرررن الجوررراد فررري . فررري مصرررر كمرررا ةصرررل مرررن بعرررض قيررراداع الجما ررر  اإلسرررالمي   .أسرررماءهم  
 ..ومن إخوان سوريا وغيرهم ! السعودي  

ولكن هذا ال ياير من مةصي   النديج  الدي يدل  ييوا دبيب الةيا  في جسد األم  الدي خصروا ا  بو رد  
 :جييل
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  َيا َوَيوأ نأ ِ ي الأَحَياة  الده يَن آَمناوا  لََنا َوالنذ  سا را را صا ا لََننأ ادا إ نن َْ فرذلك قردر ا  كدبر  مرن قرال   .(15:غرافر)َم َيقاوما األَشأ
 :دبارك ودعالى

    يز يٌّ َعز  َ َقو  ل ي إ نن هللان سا ل َبنن أََنا َورا ا ألَغأ ْاما الأَغال باونَ   ...(45:المجادل )  َكَتَب هللان َدَنا لَ نأ  . (511:الصافاع)  َوإ نن جا

  َين ا الناذ  مأ و َوَعاَد هللان كا انأ مأ   آَمنااوا م   ْ ل  انأ َقابأ يَن م  لََف الناذ  اَتخأ ض  َكَماا اسأ َرأ ِ اي األأ ْامأ  ل َفنن اَتخأ اال َحات  لََيسأ لااوا الصن َعم   وَ  ََ
وَنن ي ال ادا با نا  َيعأ مأ أَمأ  ْ  ِ د  َخوأ نأ َبعأ ْامأ م  لَنن َبدِّ ْامأ َولَيا َتَضى لَ ي ارأ ْاما النذ  يَن ْامأ د  َننن لَ اَد  لَياَمكِّ وا  َوَمانأ َكَفاَر َبعأ وَن ب اي َشايأ كا ار  ياشأ

قاونَ  ما الأَفاس  اولَو َك ها َِأ   (11:النور)  َذل َك 

 :الجييل  لخص  الشعار, وكل ذلك لسبب  ظيم جييل مددس  
أ يرى  فرا .. فييعرل هبرل  ..وألن  ال إل  إال ا   , وألن ا  أكبر( . ال إل  إال ا  .... ا  أكبر..ا  أكبر) 
 . وأجل

  

  (2111-1861)في تحقيق أهدافه خالل  الجهاديأسباب فشل التيار : 

 

سررأذكرهما ,   اثنرران خارجيرران  نرر   فرري دةديررق أهدافرر  يعررود لثالثرر  أسررباب الجورراديأ ددررد أن فشررل الديررار 
 :وثال  مدعيق ب  وهو ما سأفصل في  في الفدراع الدالي  وهذه األسباب هي. بإيجاح

 :مة االلداء للم الجهاديين واختالل مي ان القو  بشكل صارخشراسة هج -1
فدد اسدباح أ داء اإلسالم في الداخل والخارج كل وساهل البرش والدنكيل بالجواديين وجما رادوم وقيرادادوم  

قرد و . ادوم وأقربراهوم ونسراهوم وأرفرالوم ورأم والدنكيرل بآبراهوم و, ودجاوحوا  ذلك إلى الربرش بأسررهم , و ناصرهم 
ثرم انضرمع . قام بالدسرر األكبرر مرن هرذا الجورد والربالء أنظمر  الررد  الةاكمر  فري برالد العرالم العربري واإلسرالمي 

بعرررد أن د مدورررا وقررردمع لورررا , إليورررا قررروى الكفرررر مرررن الصرررييبيين واليورررود وأنرررواع الميةررردين بشررركل صرررريأ معيرررن 
فدرد ةرارب أولهرك الةكرام الكفرر  المردردون ومرا .  الخدماع واألدواع والد م العسركري واألمنري واإل المري والمرادي

وبالدشررريد ,بالددرل و بالسرجون .  كرل مرن وقرف فرري وجوورم مجاهردا  بكرل وسراهل الددررل والدعرذيب والدصرفي  , حالروا 
إلررى ... وبررالدجوي  والةصررار, وبأخررذ األقربرراء رهرراهن ليضررار  يررى المجاهرردين , وبودررك  األ ررراض , والمرررارد  

 .ف يخر ما هو معرو 
 االخررداللومررا حال بررال  , ومنررذ انرررالق المواجورراع برردا ميررحان الدرروى بررين الجورراديين وهررؤالء األ ررداء مخرردال  

والسرريما فرري ظررل مررا أشرررنا إليرر  فرري الفصررل السررابق مررن انبررراح معظررم الصررةو  اإلسررالمي  .  ررددا و ررد   ووسرريي 
 و. اندمرا وم وخرورهم فري جةرور الرخصر   أووفساد الدراع األكبر من العيمراء . وقيادادوا  ن خوض المواجو  

وكرررذلك فررري ظرررل إ رررراض األمررر  و مررروم . إال مرررن رةرررم ا  وقييرررل مرررا هرررم , الخرررذالن خررروارهم فررري حراهرررب النفررراق و 
وهكرررذا أدع الةمرررالع العسررركري  واألمنيررر  . الشرررعوب المسررريم   رررن البرررذل والدضرررةي  فررري هرررذه المعرررارك المصررريري 

إلرى اخردالل ميرحان الدروى و ردم دمكرن الجوراديين مرن دةديرق أهردافوم ينفرا يوا الراغي  مما أشررنا لرررف مرن وسراه
 ..وكان هذا أةد األسباب الخارجي 
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 :الوا ب المنكوس لألمة وحالة الخذالن التي أحا ت بالمحاوالت الجهادية  -2

رييعر  , ويمكن ديخيم هذا الواقر  المنكروس فري ثالثر  منراةي سراهمع بمجمو ورا فري خسرار  الجوراديين   
 :وهذا الواق  المرير يدجيى في ثالث  ظواهر قادي . لكاف  المواجواع ةدى اآلن , هذه األم  

  :فساد الشريحة العظمم من للماء المسلمين -أ 
مررا  يمرراء . درروحع أكثررر  يمرراء المسرريمين فرري هررذا الحمرران  يررى قسررمين   إمررا  يمرراء سرريران وفدورراء ضررالل  واى

 .رين بالرخص  والضعف وقي  الةيي في جةور العجح مدعذ منكفهون
وقد أشرنا لبعض أرراف هذه الظاهر  . وأكثر من أن دةصى , إليوا والشواهد  يى ذلك أسود من أن يشار 
ويشرودون  يريوم برأنوم . أبناهورا مرن المجاهردين  فماذا أسوأ من أن يدولى  يماء هذه األم  بأنفسوم مواجو . ينفا 

وأمررا فرري , فرري اآلخرر   ويفدرون بررأنوم   كررالب أهرل النررار.ارا  مفسرردون فرري األرضو ب. مجرمرون إرهررابيون خرروارج 
يشررودون ةيرر  ! .ينفرروا مررن األرض  الرردنيا فةكموررم أن يدديرروا أو يصرريبوا أو ددررر  أيررديوم وأرجيوررم مررن خررالف أو

ن أل رداء ا  المظراهرو , الةراكمون بايرر مرا أنرحل ا  , المشرر ون مرن دون ا  ,  يى ةكراموم الفرا نر  الرارا  
وأنوررم أهرردى مررن ! دجررب رررا دوم ! مسرريمون مؤمنررون ! بررأنوم أوليرراء أمررور شررر يون ...بالسررنان واليسرران والجنرران 

 !!الذين يمنوا وجاهدوا سبيال ؟
الشررر ي   يررى قرروى االةرردالل الااحيرر  , أنكررى مررن أن يسررب   يمرراء المسرريمين الخونرر   بررل هررل هنرراك أدهررى و
هرؤالء الرذين جراؤوا بخرييوم ورجيورم يةديرون . بل المرواد ين و المناصررين , والذميين ويعرونوم صف  المسدأمنين 

ةدرى قرال العالمر  السرعودي المنرافق  ..البالد وينوبرون العبراد ويةراربون ا  ورسرول  ويظوررون فري األرض الفسراد
وأن ! فااي العااراق  أن االمريكااان ال يضااربون إال ماان يعتاادي للاايهم: فررض ا  فرراه (  لبااد المحساان العبيكااان)

 !!!!!!!!!!!! فهم ولي أمر شرلي, الكفار لو لينوا للم المسلمين حاكما 
مرررن أقررروال وشرررواداع وفدررراوى . والشرررواهد السررروداء المنكرررر  دةدررراج إلرررى كدرررب كثيرررر  ال دسررردو بوا المجيرررداع 

 ..عالم العربي واإلسالميوفدواء البنداغون اليوم في كل بالد وأقرار ال, الضالل الدي يسدعين بوا  يماء السوء 
أصةاب أ ذار الذل  .. فوم الساكدون  ن الةق الشيارين الخرس.. وأما شرية  الدي  الصالة  من  يماهنا 

 .والرخص  بأن ال يكيف المرء نفس  ماال يريق, وقي  األ وان 
و أو دبدييرر  ودايررره يبرروا بررين منرراحل كدمرران الةررق دود. وهكررذا درررك العيمرراء واجرربوم فرري األمررر والنورري والبيرران 

 ..والشراء بدين ا  و ود ا  ثمنا  قييال  
. فداهررع الصررةو  اإلسررالمي  بسررببوم . وقعرردوا  ررن قيرراد  الجورراد , وهررذا نكررم العيمرراء  ررن قيرراد  الصررةو   

وكران هرذا السربب الدادرل فري دعررل صرمام . وخرجع األم  مرن المعركر  دبعرا  لرذلك !  فراةوا يعيبون  ييوا ديووا 
 .لصالح واألمان في األم  من أهم أسباب انفراد العدو بالجواديين وخساردوم ليمعرك ا
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 :فساد معظم  يادات مدارس الصحو  اتسالمية -ب

دخيروا بردال  رن ذلرك الميرادين لدرد برل , الاالبي  الساةد  من قياداع الصةو   ن  دخرول المعركر   أةجمع 
, اإل دردال  د را   ليردين األمريكري باسرم الديمدرارير  و, د را  الصرةو  ليصبأ أكبر . الدي رسموا لوم العدو نفس 

الصررةو   جررحءا  مررن مؤسسرراع  وليصرربأ العديررد أكبررر رمرروح, والسررعي إلررى دبررديل المنرراه  لدنررافي العنررف والدررررف 
فري كرل وجيساء مواهرد السرالرين , وحراء و مشر ين في البرلماناع  ..السيراع المردد  الةاكم  الكافر  ولألسف 

 . مناسب  
وخاصر  منرذ .. وهكذا ومنذ أواخر الثمانيناع ومرير  الدسرعيناع والسريما بعرد انررالق النظرام العرالمي الجديرد

معظم قياداع الصةو  اإلسالمي   من أهم مردكحاع ذلك العدوان في دةديق  صار.. انرالق  الم ما بعد سبدمبر
وفرري إنجرراح خررر   ررحل األمرر   ررن دأييررد ,  ردرردين وأنظمرردوم وفرري نصررر  أولياهرر  مررن الةكررام الم, الاررحو الفكررري 

 ..المجاهدين لوؤالء األ داء
 

 :الشعوب اتسالمية في الفساد ولدم نصرتهم للمجاهدين  أكةرية  انغماس -ج
بررر  والفسررروق عفررري ةيرررا  ال االنامررراسوفررري , ددميررح ةيرررا   امررر  المسررريمين فررري هرررذا الحمررران بالبعرررد  رررن ا   

فكيرف دندظرر نصرردوم ليمجاهردين . واسدةداق أكثرهم لسرخر ا  و دابر  , لبعد  ن را   ا  وفي ا, والعصيان 
 !. و قياموم بفريض  جواد أ داء ا  ؟

 . وقد أسوبع في الفصل األول في  وصف أةوال وواق  المسيمين اليوم بما ياني  ن الدكرار هنا
والرروهن   ةررب , جرربن والخررذالن لوالعصرريان  وا والخالصرر  أن واقرر  ةيررا  أكثررر المسرريمين هررو واقرر  الفسرروق

مررن يوصررفون  و جررح ودررردي أةرروال أكثررر,  وفسرراد  يمرراهوم  , بسرربب ضررالل أمررراهوم  ,  الرردنيا وكراهيرر  المرروع
 ..فأنى لوم أن يرددوا إلى ذرو  سنام اإلسالم ليجاهدوا في سبيل ا  وينصرون ا  ورسول .. . بدياداع صةودوم

أن يدفعوا أ داءهم ؟ أنى لجموور يدربرى , ( أكاديمي سدار ) و( كيوب  والفيدي) برام  أنى ليساهرين  يى 
أنى لوؤالء الذين نسوا ا  فأنساهم . وأشباهوا  أن ينصروا دين ا  ( رودانا )مثل ,  يى برام  الدنواع الفضاهي  

 !يبذلوا الدضةياع ؟ أنفسوم أن يدفوا إلى جانب المجاهدين و
ن وصررف رريررق اإلصررالح والنجرراح يةدرراج . المسرريمين المخررحي يةدرراج ليمجيررداع الكثيررر   إن وصررف واقرر  واى

 ..لبرام  جاد   ال صالح ما فسد من أةوال المسيمين في كل مجال
والعراداع والدداليرد مسردورد  مرن . وسريوك األكثرير  منةررف . وغالب األفكار ضال  . المعددداع فاسد  فأكثر

, وددررنن أكررل الربررا . والخال رر  واالخرردالر والسررفور. وقررد  ررم الحنررا والفجررور.  ن الةررراموأكثررر المكاسررب مرر. الكفررار
وغرردا الدسررابق فرري ميررادين الميو رر  و . الاررش والخررداع والرذييرر  والدبرررج  وظوررر. وفشررا أكررل أمرروال النرراس بالبارررل 

والةسرد والضراين  والنفراق , ين الدي  في ميادين الرفاهي  والعب  والبذخ راب  ةيرا  الميسرور  وصار. السف  مألوفا 
  .راب  أكثر المعوحين  
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وأكثررر الصرراهمين يفررررون فرري رمضرران  يررى مواهررد المرررح والسررور  يررى , وصررار المصرريون فرري النرراس قيرر  
ةيرر  دفرررر الجمرروع . ويخررر مخدر ررادوم فيمررا أسررموه الخيررام الرمضرراني  ,  المعاصرري والفررواحير وبرررام  الكفررر بررا 

ةير  يرأكيون , إلرى قررب السرةر ..والمسرابداع الفنير  والجرواهح , وهح بررون الراقصراع , را  يى ألةان االوركسد
 !! .يفددةررون نوررارهم بدرررك صررال  الفجررر بعررد مررا ميررؤوا لررييوم بالموبدرراع , مررا لررذ وررراب ثررم ينديبررون نرراهمين جيفررا 

وأكثررهم نحهر  وفخررا . ادر مرنومإال النر االسردرا  وال يةر  فورم رغرم . ال يؤدي من النراس الحكرا  إال أقيورم  وصار
  ..ودجار  

وأين هم من  ! من ةديد  شواد  أن ال إل  إال ا  و أركان اإلسالم ؟, ( مسيمين ) فأين الدوم الذين يسمون 
ومرراذا بدرري ممررا يرردل  يررى إيمررانوم بررا  واليرروم . !؟ومالهكدرر  وكدبرر  ورسرري  , منرراحل اإليمرران بررا  وأسررماه  وصررفاد 

 ! ا  خيره وشره؟ اآلخر وقضاء
ولكنررر  ! كرررال , ء الفسررراق مرررن المسررريمين هرررؤالأمثرررال ر  أنرررا نعددرررد كرررف, أو يررردلس مبررررل , وال يظرررن ظررران  

وليسروا إال ضرالال .  وا  أ يرم بةرال كرل مرنوم, فوم بشركل  رام  مسريمين    .دوصيف ألةوال أدع بوذه النداه  
  .أصيةوم ا  أو أراح منوم , فجارا مناكيد 

وهو ما  أخبر بةصول  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فري يخرر , أكثري  المسيمين م  األسف ةال    وهذه
أنكر واقعدورا  وموما دكن هذه الةديد  مؤلم  وموما أنكرها و( . في يخر الكداب , أنظر مسك الخدام . ) الحمان 

مررن .. واليةررى المندوفرر  ! ق األوروبيرر  يمرراء السرروء والمشرراي  العصررريون مررن أصررةاب الدبرر  البيضرراء وربررر  العنرر
 ..العالم  الةييق المورج   مرو خالد ( والويل )والجموور المعجب بر ,  د ا   اإلسالم األمريكي

 ! إال فما ذا دةداج هذه الشعوب اإلسالمي  ةدى ددةرك ؟ و
وهرؤالء ال  . ليثرور هل دةداج جو ا  أكثر مما هي في  ةدى ددةرك ؟ فوذا أول ما يةرك اإلنسران أي إنسران 

 جبررع لرجررل يبرراع : و  در أبرري ذر رضرري ا   نرر   نرردما قررال !! يخرجررون يدرراديون  ررن جررو وم وجرروع أبنرراهوم 
 ! يى الناس جاهعا وال يخرج بسيف  

فدجرردها , وهرم فرري ةالرر  مرن الررذل دأباهرا ةدررى فرررر  أكثرر الةيوانرراع , أم  يةدراجون ذال  أكثررر ممرا هررم فيرر   
 !! وهؤالء ال يدةركون من ذلوم . إذا ما أوذيع دداف   ن نفسوا  ! دعض  وأدوبش  وأدركل ودنرأ 

أم !  أم هل يةداجون غحوا  خارجيرا  واةردالال  ؟! وهل يةداجون اندواك لأل راض أكثر مما ةصل ويةصل؟
 ! ةدى  ددةرك؟ يءألم  من كل هذا شاوهل يندم !  سفا  وظيما  وقورا  ؟
مظرراهراع ومسرريراع الرررفض الةرردالل بررالد المسرريمين مررن قبررل شررعوب الكررافرين هرري أن ال, والعجيررب اليرروم 

وفي بالدنا براآلالف , فوم في أوربا بالماليين !  أكثر مما خرج في بالد العرب والمسيمين الذين غحا الكفر  ديارهم
 !أو المهاع والعشراع غالبا , 

في اليابان وكوريا وغيرها م  شرر  بالدهرم  بل دندهش لما دجد المصادماع بين  شراع يالف المدظاهرين
فرري ةررين ينررحل هررؤالء الجنررود فرري مررراراع بالدنررا المجرراور  ليعررراق وفيسرررين ,  ةدررى ال يررذهب جنررودهم الةداللنررا

ةسرب برل مرن فبل بالدرةيب أةيانا  ال أقول من الةكرام  , وغيرها من البالد المخديف  وينعمون بكل الودوء والد  
 .وةدى بالدمد  بعاهرادنا المرخصاع بنم الدانون والدسدور بل ! بعض الشعوب
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مفرراده أن مجمو رر  مررن راقصرراع مصررر , فدررد جرراء فرري األخبررار خبررر رريررف , وةدررى ال يسرردارب مسرردارب 
دظررراهرن اةدجاجرررا  يرررى سرررماح الةكومررر  , راقصررر   1000و رررددهن يربرررو  يرررى ( كفنانررراع ) المسرررجالع رسرررميا 

لررررخم . مصرررر(كباريوررراع ) بالعمرررل فررري , ن روسررريا ودول أوربرررا الشررررقي  المصرررري  ليراقصررراع المسررردورداع مررر
 .!! وأكثرهن بالرب   اهراع كةال ديك المدظاهراع . أجورهن 

مررن العرراهراع المسررجالع , وقررد رد وحيررر مصررري  يررى اةدجرراج أةررد اإلسررالميين  يررى أخررذ ضررريب  الرردخل 
 .(!!في كل كسب ضريب :  ندنا  بيدول  والدانون ما هي  بدكسب ؟: ) فدال الوحير باليوج  المصري . رسميا 

غير  . ودةد  منظماع ةدوق اإلنسان الكافر  العيماني  األجنبي   يى من  المسيماع من الةجاب في فرنسا 
ليفدري برأن منر  المنكروس رنرراوي , ويدوم كبير  يماء المسيمين شي  األحهر في مصر.  يى الةري  الشخصي  

وأن الةجرراب واجرب  يرى المسريماع فرري !! يري لدولرر  ذاع سرياد  و ال يجروح الدردخل بر الةجراب شرأن فرنسري داخ
ويريب من المسيمين , ثم يعدمد ةسني مبارك هذه الفدوى في خراب  !! بالد المسيمين وليس في البالد األجنبي  

 ..الةمار ال بارك ا  في  وال في شيخ  !. في فرنسا الموضو ي  والةوار
( بيريح)ةدى قام  , بن باح يفدي بجواح بالدربي  م  اليووداأم  وقف كبير هيه  كبار  يماهوا إننا اليوم من 

 ! وأ ضاء الكنيسع من الةاخاماع والمجرمين يصفدون ل , في الكنيسع  ينوه با ددال  ويثني  يي  
. ولرم ددكررر,  لبثع أن قمعع إال بض  دظاهراع ما  وهاهي مآسي اإلندفاض  في فيسرين لم دددم لوا األم

واغدصرربع  ,ومرن قبرل ذلرك ذبةرع البوسرن  أمرام سرم  المسريمين وبصررهم !! ثرم دكررر المشرود فري اةردالل العرراق
فري ةرين ! أخذدوم مؤسساع الدنصير , ابن سفاح  10000وضعع منون من الحنا , مسيم   10000أكثر من 

جررواح أن دضرررب المادصررب  برنوررا ةدررى ةررول  السررعودي  ( المسرريمون) كرران الةرروار داهرررا  يررى صررفةاع جريررد  
 !! و ..وحيرسدان  و..وكشمير ..الشيشان  و!!.  وةرم  وةل ذلك , دسدر جنينوا 

فمرراذا دةدرراج هررذه ..ا  بةررذافيرها فرري كررل بيررع مررن بيرروع المسرريمين دوهرراهي الفضرراهياع اليرروم دضرر  األةرر
 !   الشعوب ةدى ددةرك ؟

 :الداهرررررل  وهرررررو, دين ا  ةدرررررى ينصررررررها ا  دعرررررالى فورررررل يرجرررررى مرررررن مثرررررل هرررررذه الشرررررعوب اليررررروم نصرررررر  لررررر
  مأ َداَمكا بِّتأ أَقأ َُ مأ َويا كا رأ صا َ َينأ وا هللان را صا يَن آَمناوا إ نأ َتنأ ا النذ  َْ   (5:محمد)  َيا أَيه
   يُا ْاوَن َحد  َق وَن َيفأ م  ال َيَكادا الء  الأَقوأ آنَ    ََِمال  َهؤا وَن الأقارأ َِال َيَتَدبنرا ا ؟ .. أَ َْ َفالا وا   ! ؟ أَمأ َعلَى قالاوٍب أَقأ

اباونَ  ).. لورا وسالسريوااإن  يى أكثرر الديروب اليروم أقف س  مأ َماا َكااناوا َيكأ  ْ ونعروذ برا  مرن  ( َكاال َبالأ َراَن َعلَاى قالااوب 
 .أسباب سخر 

أفاانسدان   لم فشل أيام جمعنا الجواد ضد الروس في , ذاع يوم سألع أةد قاد  جما   الجواد في مصر 
يا أخي أنع دعرف أن من أهم مدوماع ةررب العصراباع معريراع األرض ومعريراع " الجواد في مصر؟  فدال 

فكيررف ددرروم .. أن األرض مسرررة  والشررعب المصررري أيضررا  شررعب مسرررأ, والمشرركي   نرردنا فرري مصررر. الشررعب 
لدرد , أرجو أن ال يةحنروا لورذا الشراهد وم  العذر من صيةاء المسيمين في مصر و ".  !ةرب  صاباع جوادي  ؟

وا دَ هررا و صررةو وررا  يماءَ قررد سرررأ ةكام  , شررعوب مسرررة  مأنورر, غيرهررا فرري الشررعوب فرري مصررر كمررا  كررل عأثبدرر
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فيررم يبرررح فيوررا مداومررا  إال قيرر  ممررن أنعررم ا  , وا شررعوبَ  والعيمرراء   وسرررةع الصررةو   ,  بالسرريف والسررور والررذهب 
 . ييوم 

قد ةول النصيري   اصمدوا دمشق ,  در دار اإلسالم , بالد الشام , وريا المنكوب  وها هي بيدي العحيح  س
لدرروفر االسرردجمام لعرابيررد الحنررا  الدررادمين مررن أرررراف األرض والسرريما مررن دول . إلرى مرراخور ليحنررا  باسررم السررياة  

وال دا ي لمحيرد مرن اإلةرراج .  (بوين  ) ويضربوا لوا أكباد الر , كي ال يدكبدوا  ناء السفر إلى بانكوك ..الجوار 
 ! 

وغيرهرا وصروال إلرى جحيرر  .. ومواخير جحر المالديف .. وفنادق دبي ..ودركيا , وقل مثل ذلك  ن المارب 
 !بالي األندونيسي  

 : ودبدى الةديد  كما قال دعالى 
  مأ  ْ فاس  وا َما ب أَنأ ٍم َحتنى ياَغيِّرا َ ال ياَغيِّرا َما ب َقوأ نأ إ نن هللان ون ه  م  نأ دا ْامأ م  َِال َمَردن لَها َوَما لَ وءا   ٍم سا ا ب َقوأ َوإ َذا أََراَد هللان

 . (55من اآلي : الر د)  َوالٍ 

ولرم . أن  لم يعد ألكثر المسيمين من اإلسالم إال اسرم  ومرن الردين إال رسرم ,إن الةديد  المر  دثبع كل يوم 
ممرن وصرفوم بالفرقر  الناجير  , ا  صريى ا   يير  وسريم وأصرةاب    يرى مرا كران  يير  رسرول,يعد من المسيمين 

ددادرل  يررى هرذا الردين إال قييررل اآلخررين مرن الرجررال الدري   دوال يندسرب إلررى رراهفدوم المنصرور  المجاهرر, إال الدير  
ل هرررذه فررأنى لمثرر.. مررين مرررراردينومررر معررحولين مدجوالنسرراء المدنرراثرين هنررا وهنررراك يعبرردون ا  قابضررين  يرررى ال

 !وأن دجاهد م  المجاهدين ؟,  الشعوب أن دنصر ا  ورسول 
المةصررورين ال يسرردريعون ةييرر  وال , رغررم أنرري ال أنسررى أن أنرروه بكثررر  المدوررورين الرافضررين لوررذه األةرروال  

وم ويجأرون إلى ا  من جور الةكام وةصار فداوى العيماء الضالين ل..يريعون ا  في أنفسوم ..يوددون سبيال 
 ..ولكن ما وصفع هو ةال األكثري  الساةد  . ففرج ا  كربدوم ..

 
وانتصار الجهااديين . وهي أن انتصار المجاهدين للم االلداء   فهناك حقيقة مةلمة يجب اتشار  إليها 

 ونعماة مان. هو في حقيقته انتصار لألمة والشعوب ,  قهم أهدافهم بالحكم بما أن ل اهلل يفي مشاريعهم وتحق
 .أحوالها ذلك  اهلل لليها لما تستأهل

لاتعمهم    تستأهل فرج اهلل بنصر  ليعتهم المجاهاد , اليوم ( إسالمية)فهل أحوال هذه الشعوب المسما   
 ..!. النعمة ؟ اللهم كالهذه 

 ..! تستأهل مةل فرج اهلل هذا ونصره لهذه االمة؟ اللهم كال , وهل أحوال للمائهم و اد  صحوتهم 
 ..!  ب حكامهم المرتدين الظالمين الكافرين الفاسقين يستأهل الفرج والعون ؟ اللهم كالوهل وا

  ( . وما ربك بظالم للعبيد) نحن فيه  وألتقد أن هذا يفسر ما
 )لقاد استشاهدوا وال اوا ربهام شاهداء .  وهكذا انتصر معظم الجهااديين حياس  اام جهااد  نصارا  خاصاا  بهام

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أال خاوا للايهم وال هام يح ناون  هضلفرحين بما آتهم اهلل من ف
 .إن شاء اهلل تعالم  (.
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وخلصهم من هذا الوا ب المنكاود . و ربهم إليه. لقد أل م اهلل المقبولين المخلصين منهم النصر االلظم 
. 

وانااادحار الظلماااة , المرتااادين  وانهياااار ال غاااا , به يماااة االلاااداء الكاااافرين , فالنصااار الظااااهر المشاااهود 
وتحكيم شرع  رب العالمين في االمة   هو نعمة تتن ل من اهلل للام هاذه الشاعوب لماا تساتأهلها , والفاسقين 

 .و تدل لليه شواهد التاريخ , وهذا ما تقتضيه السنن 
 

 
دريض ا  لورا و نةن نسير إلى أن يعرم الظيرم والفسراد األرض ومرن  ييورا ةدرى ي. لدد  م الخرب والعرب 

وهكرذا وقرف المجاهردون فري سربيل ا   .يميؤها قسرا  و دال  بعد أن سارع ودسير اليوم لدمدير  ظيمرا  وجرورا الذي 
وهذا الوصف ليس  ذرا  األةد كري يدرول     .ن في ساة  المواجو  وخسروا معاركوم وهحموا في مواجوادوميوةيد

 م  دسدأهل الوحيم  ؟إذن ما الفاهد  في الجواد إذا كانع أةوال األ

 :وهذا يوضة  أمران . فوذه الفكر  نحغ  شيران ونفس ضعيف  
راهعر  ,  يرى  كرل فررد مسريم أن يؤديورا , وهي  باد  شخصي  , لجواد فريض  مدعين  اليوم اأن  : أولهما 

يثرم .  يرى دركورا  مآخرذ. فوو مثاب  يى  أداهوا. مثيوا مثل الصال  والحكا  والصيام وكل  باد . نفس  أم كاره  
 . كافر بجةودها . باإل راض  نوا

مررن كررل الفررراهض بعررد دوةيررد ا   د بررل إن مواجورر  صرراهل الكررافرين والمردرردين وأ رروانوم اليرروم يكررد فرري فرضرري
 .. كما سبق وأسيفنا البراهين في الفصل الثاني

ثررم  . اع الصررةو  وقوا رردهاأن أداء المجاهرردين لوررذه الفريضرر  يةرررك مكررامن الصررالح فرري قررر :واالماار الةاااني
, ومسررار العررذاب , ثررم يبرردأ مسررار الصررالح ةدررى يدعرردى  بررر رريررق الدضررةياع الجسررام . فرري  قاددوررا و يماهوررا 

 ..ودبدأ األم  خراها الصةية  إلى أن دسدأهل نصر ا , الصالح  يفيسر , والثمن الذي يجب أن ددفع  األم  
, وتعلوا راياة دينهاا وتحكام شاريعة ربهاا , ويتن ل بها الفرج  أن تنصر االمة.. وما أظن إال أن يشاء ربي

ستشهاديين والمقاومين هناا و ارتقوا إلم مستويات الشهاد  من اال. إلم لال المجد  امن سمو  تضحياتلمجرد 
 .الذين  يقدمون أنفسهم  رابين لهذا الدين حيس وفقهم اهللمن أولئك  .وهناك 
 !لماا تتحارك االماة  .. ويمهادون ال رياق لنصار االماة, ذاتيا  لااجال   إن هةالء ينتصرون نصرا  شخصيا   

وترويااه دمااوع االيااامم , للاام مسااار مرياار تع ااره دماااء الشااهداء , بفعاال لماال متااراكم ساايأخذ  منااا   ااويال 
 ..وتحدوه آهات المعذبين المضحين في سبيل دينهم وأمتهم, والةاكالت 

نو .. وال مئات آالا, ال أ ول دماء آالا  حتام نساتأهل الفارج , ا دماء ماليين الشهداء من هذه االماة ما 
 . ونستأهل مولود اهلل. والنصر والظفر

 ..والةمد   ونسأل  الدبول ..وقدمنا معوم وسعنا , لدد قدم حهر  شباب جيينا وسعوم 
ود ني  يرى وهري در, لرالمرا رّددع  يرى مسرام  حوجدري , أذكر اآلن أنني  ندما كنا في كابل أيام رالبران 

باب الدار باكي  وقد أةضرْع أرفالي األربع  ألقّبيوم قبل أن أخررج إلرى خرر الددرال الرراةن قررب كابرل الدري كنرا 
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كييومدر فدرر  54وأحيح رصام المعارك من البيع الذي يبعد , ةي  ي سم   دوي الدنابل . نسكنوا ونداف   نوا 
 : فأقول لوا !   ن ساةدوا 

ولكنرري راض مردرراح الضررمير . ويدررر  قيبرري هررذه النظررر  الةرراهر  فرري  يررون الصرراار  ,إنرر  ليعررح  يرري بكرراؤك
سررريجعل دمو رررك ودمررروع مثيالدرررك دخدصرررر ودررروفر  يينرررا دمررروع ماليرررين . ألنرري أ يرررم أن خروجررري وخرررروج أمثرررالي 

ولو ر   وهذه الةسر  في  يون أبناهي سدوفر  يرى ماليرين أرفرال المسريمين دجررع مررار  اليردم. الباكياع الدادماع 
 .. إننا نةمل  ن األم   ب  مصاهبوا لعيوا د خدصر  ييوم . الدشريد إن شاء ا  

فدمسرك حوجدري .. وكم مر  انسييع من فراشي قبيل أذان الفجر ألداب  أ مالي في الددريب واإل داد والربرار 
مي قاهي    ً أ رداءنا ينرامون و ي نِظروننرا لرو  يمرع أن : فرأقول لورا . اندظر واصبر قيريال فالوقرع مبكرر جردا  : ِبِك

َوإ ذأ  : وقرردودنا صرريى ا   ييرر  وسرريم مررن قررال ا  لرر  . ولكررنوم داهبررون فرري ةربنررا ولسررنا أقررل مررنوم . الندظرررع 

يع  َعل يم   ا َسم  ق َتال  َوهللان َد ل لأ ن يَن َمَقاع  م  ؤأ ئا الأما ل َك تاَبوِّ نأ أَهأ َت م   . (545:يل  مران)  َغَدوأ
وما أذكر هذا من كثير من الذكرياع العحيح  إال لدةفيح المسيمين  . وأ وذ با  من الفخر , الرياء  فدادل ا 

ثررم ..وألنوررا صررور راهعرر  قرأنررا  ررن مثيالدوررا فرري أخبررار مررن سرريف فةفحدنررا . ودشررويدوم إليوررا , بررإ الموم بأةوالنررا 
 .  فأود أن أصفوا لمن فادد  فيعيوم يدةفحون -والةمد    - شناها 

ال فأنررا أقررل مررن أ رررف مررن المجاهرردين  ةرراال وسررعيا وقررد خرراب مررن افدرررى  وال أقررول إال مررا كرران يدولرر  . واى
لمررا كرران يرررى رةيررل الشرروداء مررن ةولرر  فرري جورراد , (الةيبرري  -الشررامي ) السرريران  المجاهررد نررور الرردين حنكرري  

نماا اال, لاو كاان هلل باي حاجاة الخاذني : ) فيدةسر ويدرول , الصييبيين  وكرم أنرا ةديرق بورذا (.  لماال بالنيااتوا 
 ! أو صةبدوم في  , الدول وقد مضى جلُّ من أ رف ومن أ دددوم ليجواد وبوأدوم مدا د ليددال 

وكدبررروا  رررن , ولرررو كررران مرررن أ رررف مرررن المجاهررردين المخيصرررين كدابررا وأدبررراء . و لكنرري كادرررب و يررري  أمانرر  
وهرل !.. وأي فخرر ؟. فييس هذا مةرل فخرر ..السم  وهو شويد ألراروا ألباب من كان ل  قيب أو ألدى ,أةوالوم 

وقرد خررج صربايا المسريمين ونسراؤهم يفجررن أنفسرون براليوود فري , يمكن لرجل من هذه األم  أن يرف  رأسا بفخرر 
وال مدرر  ا  ..وال دونررأ الدا رردون   يررى فررراش , أال ال نامررع أ ررين الجبنرراء !! ؟..فيسرررين وبررالروس فرري الشيشرران 

 .. ون  برعام وال شراب وال ولد الخ
وكرران قررد خرررج وأخرروه , لدررد خرررج ابررراهيم ذاع يرروم مررن مخبهرر  لرريال يدجررول فرري أةيرراء الكوفرر  مدخفيررا  ..نعاام 

خرجروا  يرى أبري جعفرر  – يريوم رضروان ا   -مةمد الميدب بالنفس الحكي  وهما إمامان جييالن من يل البيرع  
 .  ثم دواريا اخدفيا  ن أنظار  مال  وجواسيس   . لمدين  والكوف  المنصور يداديون  مال  الظيم  في ا

, فسررألوا  نرر . ذ منوررا ررراهرا ميدررا  ودأخرر, فرررأى ابررراهيم ذاع لييرر  وقررد خرررج يدجررول امرررأ  دنرربش فرري المحبيرر  
   .قد ةي ع لنا : فدالع ل  . قد  يمِع أن  ميد  ةرام : فدال لوا . فدالع أنوا سدرعم  أيداما  ندها 

 ! إن أمةالك سيخرجونني غدا لتضرب لنقي :  فبكى رضي ا   ن  وقال لوا
 .فخرج وقدل شويدا يرةم  ا  ! ولم يكف خروج  لةل المشكل .. وهذا ما كان 

.  وةرمران أرفالنرا.. نسراهنا  ولنديظرى بةرر دمر . ومثل هذا بل أشن  منر  هرو الرذي أخرجنرا لدضررب أ ناقنرا 
ال ح ينَ   :ا  دعالى  وليس  ندنا لوم إال قول َو َيَتَولنى الصن َتاَب َوها َل الأك  ي َنزن ا النذ    (541:أل راف)   إ نن َول يَِّي هللان
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يَ   :  مال بأمره سبةان   َ َولأ قااوا هللان َيتن لأ َِ مأ   ْ اَعاِا  َخااِاوا َعلَايأ ة  ض  ين رِّ مأ ذا  ْ ف  نأ َخلأ وا م  يَن لَوأ َتَركا َش النذ  ال  َولأَيخأ قاولااوا َقاوأ

يدا    ! .  ندما يسألنا الناس لمن ندرك أهينا ؟, وليس  ندي قول أسدُّ مما أسيفع  . (4:النساء)  َسد 
 ! ولكن  هل كفع جوودنا وجوود أمثالنا لةل المشكل ؟ بل المشاكل المدراكم  من الكفر والمظالم ؟

 .  أ يم و ليسع بكافي  وا.. لم دكف جوود أمثالنا.. لم دكف ..ال 
 

هائلة من تبعات القعود والنكوش ومسار الفسااد فاي  فواتير ونسيدفع, ومن سيأتي بعدهم إن جيلنا هذا 
حتام وصالنا إلام ماا وصالنا إلياه   .وخاصة في هذا القرن االخيار  .كل منحم لبر مئات السنين التي مضت 

 . وسلم وال المةمنين  من حال أسود ال يرضي اهلل وال يرضي رسوله  صلم اهلل لليهاليوم 
أن , والعلماء الاواهمين القالادين   مهماا ظناوا و لماوا , ومهما ظن الظانون من المصلحين الم لومين 

أنااه بغياار الجهاااد والتضااحيات يمكاان لألمااة أن و . حمالتهاام العالميااة الكالميااة لاادحر العاادوان سااتحل المشااكل 
اهلل وساانة نبيااه صاالم اهلل لليااه وساالم ودروس  النهاام تركااوا مقتضاام شااواهد كتاااب, فهاام واهمااون , تاانه  
 !! وراحوا يبحةون لن الحلول في متاهات الفكر والفلسفات الضالة , التاريخ 

! في أجه   حكم السال ين !!  بل العجب أنهم يبحةون لن نصر  دين اهلل في ميادين سخ ه والشرك به 
دارات المحتلين الغ ا  الكافرين   .وهلل االمر من  بل ومن بعد. تهم وبحمل أفكارهم ودلو ! وا 

 .واهلل غالب للم أمره ولكن المنافقين ال يعلمون 

 
العيماء والرد ا   وفساد أةوال أكثر, وهكذا دضافرع األسباب الخارجي  الثالث    قو  بأس األ داء وهجمدوم 

دم ةصول النصرر والفررج و ردم لدكون سببا  رهيسيا  في  . ثم اندكاس أةوال غالبي  الشعوب  المسيم  , ونخبدوم 
 .و دم دةديق أهدافوم.  اندصار مشروع الجواديين

خذل ذلك الررهر المبرارك   وفري مو رود ا  أمرل فيمرا . و خسرر المعرارك والةرروب السرالف , وأةرير بر  , لدد  
 .نسددبل من أيام إن شاء ا 

لفشررل المدكرررر فدررر  يررى ديررك األسررباب ولكررن هررل لنررا بصررفدنا جورراديين أن نيدررى أسررباب الخسررار  والوررحاهم و ا
بسبب الدصرور والةرال الرذي , هناك أسباب داخيي  خاص  بالديار الجوادي ذاد !!  كال!  ؟..الخارجي  ينف  الذكر

 .إن شاء ا .. وهو ما سندناول  في هذا الفصل  . ساهمع بشكل رهيسي في النداه  الدي ةصيع , ا دراه 
وأسرباب الفشرل الداخيير  فري الديرار الجورادي يجردر بنرا أن نرذكر إيجابيراع وقبل أن نخوض فري وجروه الخيرل 

نجاحاد   بر ديك السنين العامر  باإلنجاحاع والدضةياع  .ذلك الديار واى
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  في أربعين عامًا مضت الجهاديالحصاد اإليجابي وإنجازات التيار: 

جما رراع والدنظيمررراع واألفررراد فررري لمخديرررف ال,  يررى مررردى أربعررين سرررن  مررن درررراكم الجوررود والبرررذل والعررراء 
وةددروا اندصراراع كثيرر  دسرجل فري . أنجرح الجوراديون إنجراحاع  ظيمر . مخديف أنةراء العرالم العربري واإلسرالمي 

ن كررانوا قررد فشرريوا فرري الوصررول إلررى األهررداف النواهيرر  الدرري وضررعوها ألنفسرروم كمررا أسرريفنا. سررجيوم المشرررف  . واى
 : مناةي الدالي ويمكن دصنيف هذه اإلنجاحاع في ال

 :اتنجا ات الفكرية والمنهجية - 1
األدبير  واإل المير  المخديفر   دو بر مجموع الجوو , فدد اسدراع الديار الجوادي  بر  يماه  وقادد  ومفكري 

و دمكنرروا مررن دةديرررد . أن يدرردموا الديررار الجوررادي كمدرسرر  رهيسرري  ومدميررح  فرري الصررةو  اإلسررالمي  المعاصررر  , 
وأن يخروا بمداد أولهرك العيمراء والمفكررين والدراد  معرالم  ,  بر الكدب والمؤلفاع و المةاضراع , وا مالمأ منوج

وقرد أضرفع دمراء يالف الشروداء ممرن قردموا أرواةورم فري سربيل . الرريق ليساهرين خيفوم  يى ذلك الردرب المنيرر
ورا نمراذج وقردو  يسرديوموا السراهرون إلرى وجعيروا ل. ا  في مخديف الميرادين  يرى ديرك األفكرار وذلرك المرنو  ةيرا 

 .مرضا  ا   يى رريددوم
 :اتنجا ات الدلوية والجمهور  - 2

و . وما قدم الشوداء والصابرون في سبيل ا   يى ذلك الردرب , ثم بفضل ديك الدجارب, فضل ا  أوال  بو  
و يرى مردى ديرك العدرود ,  مخديرف األصرعد الد وي  ليجوراديين  يرى  ما لعب  الدرا  الفكري والجوود اإل المي  و

و صرارع  رراءادوم , صار ليجواديين جموور مدميح  في األم   ام  وفري الصرةو  خاصر  . الماضي   األربع 
 . مثال  ونبراسا  لكل المسار ين اآليبين إلى ربوم من جموع هذه األم 

 :اتنجا ات العسكرية - 3
فدررد اسرردراع المجاهرردون فرري سرربيل ا  فرري هررذا  .ع الجورراديين وهرري الجانررب البررارح والميمرروس مررن إنجرراحا 

أومن مخديف مكوناع الظاهر  الجوادي  مرن المجاهردين أل رداء , الحمان سواء  من الجواديين من الديار الجوادي 
سراهم اسدرا وا أن يكدبوا بدماهوم وبعناء أ. و يى مخديف األصعد  الجما ي  والفردي  . ا  الخارجين والمةييين 

 .أن يددموا إنجاحاع ال يسدوان بوا في المجال العسكري, والمشردين في سبيل ا  منوم 
كديرررك الدررري ةصررريع فررري سررروريا , فدرررد قررردمع بعرررض الدجرررارب نموذجرررا   ليثررروراع المسررردمر  الروييررر  المررردى  

مررن رؤوس الكفررر  وقرردموا نمرراذج لمواجورراع نو يرر  و اسرردرا وا أن يريةرروا  بالعديررد.. راجيكسرردان  والجحاهررر و
 ..ومردكحاع األ داء

كران فورم الرؤسراء والروحراء وكبرار . فدد دمكن المجاهدون مرن إ ردام الكثيرر مرن أ رداء  ا  مرن الرواغيرع  
ه  فررري بيررردان هو واسررردراع جنرررد ا  المجاهررردون أن يرررردوا صررراع العررردوان بمرررا يكررراف, أ ررروان الرواغيرررع وصررراارهم 

 .. ديد 
أن ييعبرروا دورا  هامررا  فرري مواجورر  الوجمرر  الصررييبي  المعاصررر   يررى المسرريمين فرري كمررا اسرردرا وا الجورراديون 

كان من أهموا الدور الذي لعبوه في الجواد في كل ساةاع المواجوراع المفدوةر  مر  األ رداء ,  دد من الدضايا 
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وكان من أبرحها  .اليا إلى العراق ة...إلى كشمير إلى إريدريا إلى الصومال إندونيسيامن الفيبين إلى . الخارجين 
ةير  مرا درحال , وأهموا ما قدم  الجواديون من مشاركدوم الظافر  فري الجوراد فري الشيشران ضرد المالةرد  الرروس 

وكذلك بالؤهم الةسن في البوسرن  ضرد الصرييبيين الصررب والكررواع المرد ومين  مرن مخديرف . المعرك  مسدمر  
 .اض مشروع اإلباد  الذي اسدودف المسيمين هناك الدوى الصييبي  العالمي  ةي  دمكنوا من إجو

ولكن نجاةوم األكبر كان في المشرارك  فري الجوراد فري سراة  أفاانسردان ةير  اسردرا وا أن يريةروا بنظرام 
و يفككررروا ( اإلدةررراد السررروفيدي )ثرررم أن يريةررروا دبعرررا  لرررذلك بالدولررر  العظمرررى الكبررررى , ةكرررم شررريو ي دمررروي  ميرررل 

ديرك الجورود   رن والد  نروا  لردار اإلسرالم مررن  أسرفرعةيرر  .. ويجعيوهرا أثررا  بعرد  رين , يمورا  أوصرالوا ويررووا
. رغرم كرل مةراوالع المنر  واإلجوراض , ودنصريب أميرر ليمرؤمنين , بديام اإلمار  اإلسالمي  فري أفاانسردان , جديد

ونموذجا  , العالمي الجديدسنين نموذجا  ليةكم بالشريع  رغم أنف النظام  1ةي  قدمع اإلمار  وأميرها  يى مدى 
ثرم مرا كران مرن النمروذج الفرذ .. ليةصن الذي يمدن  ب  المؤمنون ويعيشون ةيرادوم وفرق قوا رد ديرنوم وأوامرر ربورم

 .ندل المواجو  إلى  در قيبوا النابض ب.. الذي أفددأ ب  المجاهدون الدرن الةادي والعشرين قرن أمريكا المح وم
برال من األفاان العررب فري معرارك أفاانسردان وسراةاع المواجور  المفدوةر  ثم كان  صمود المجاهدين األ 

 .م  الدوى العظمى وأدبا وا  بر العالم فيما أسموه بالةرب العالمي   يى اإلرهاب

وهاهم المجاهدون ثم ما دب  ذلك اليوم يدابعون في ساةاع المواجور  مر  الصرييبين وأ روانوم فري أكثرر مرن  
ن غرردا  لنرراظر  .. برروارق األمررل فرري أكثررر مررن مكرران قادمرر  لجورراد فرري العررراق مسرردعر   ووهرراهي سرراة  ا.. مجررال واى
 ..قريب

وسيسدمر العراء واإلنجاحاع العسركري  الجوادير  ةدرى يدةدرق مو رود ا  لورذه األمر  برالظفر والدمكرين ورفر  
 .راياع هذا الدين إن شاء ا  دعالى

برآالف المعرارك والمواجوراع ,  بر ما يحيد  يى أربعين سرن   وقد ةفل ذلك المسار الرويل من المواجواع 
بررال أل رداء ا  مرن الرداخل والخرارج أنر  ورغرم مرةير  االنةررار الدري يعيشروا  مروم الدي أثبع فيورا أولهرك األ, 

خبرراره بأنرر  مررا دررحال  صرراب  مررن أمدرر  ظرراهرين  يررى , المسرريمين إال أن معجررح  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم واى
ومرا درحال , هري معجرح  مسردمر  .ال يضرهم من خذلوم وال مرن خرالفوم ةدرى يرأدي أمرر ا  وهرم  يرى ذلرك , لةق ا

ولو  رف الجواديون كما ينباي قدر دراثوم وقيم  . ولوا رجالوا ةدى في أسود مراةل داري  هذه األم  . مدةدد  
لخيفرروا لوررذه األمرر  دراثررا  , ذلررك الدرررا  المجيررد وشررمر الدررادرون  فرريوم  ررن سررا د الجررد لكدابرر , درراريخوم ودجرراربوم 

ونمرررراذج الشرررروداء الربررررانيين , وقصررررم األبرررررال الميررررامين , و بررررر الرررردروس , مجيرررردا   حاخرررررا  بدرررراري  الدجررررارب 
وانردثرع  برر األيرام كثيرر مرن الدصرم , ولكن ولألسف لدد روع األيرام ديرك الصرةف .. والمجاهدين الصابرين
وكمرا قرال  مرر رضرري ا   نر   نردما سررأل .. فرررةم ا  أصرةابوا و أجرحل لورم المثوبرر . د  الراهعر  والنمراذج الفرير

فدررال رضرري ا   نرر  مررا , ثررم قررالوا ويخرررين لررم يعرررفوم أةررد ,  ررن شرروداء الفدرروح فدصرروا  ييرر  قصررم مررن  رفرروا
 .ضرهم أن لم يعرفوم الناس إذ  رفوم ا  دعالى

 :اتنجا ات السياسية -4
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قامر  النظرام اإلسرالمي  يرى   النوراهي الرذي رفعر  الجوراديون وهرو إسردار أنظمر  الجاهيير رغرم أن الوردف   واى
لررى جانررب ديررك . أنداضرروا لررم يدةدررق فرري كافرر  السرراةاع الدرري  ميرروا بوررا كافرر    ولكررن و يررى رريررق ذلررك الورردف واى

 :من أهموا . ةدق الجواديون إنجاحاع سياسي  كثير . المساراع
 وكشف برالنوا ونحع الشر ي   نوا, م الجاهيي  دوديد مشاري  أنظم  الةك. 
  والسيما مشاري  ,  فضأ  مشاري  الدربي  م  اليوود والارب الذي سعع في   األنظم  الدي همع بذلك

 .الداريب ونشر اإلسالم  يى الرريد  الصييبي  

   اى الميا  و كذلك اسدراع الجواديون مواجو  انةرافاع الصةو  منوجيا  و مييا. 

   اإلثباع لياحا  المةديين أن األم  رغم انويارها ليسع لدم  ساها .اسدرا وا بفضل ا  و . 

هيين ؤ و مررن اإلنجرراحاع السياسرري  الدرري ددضررافر نداهجوررا مرر  الوقررع ةدررى دوافررق قرردر ا  دعررالى فرري قيررام المرر
رفددوا ةدى ددوم الخالف  الراشرد  لدةديق اإلنجاح األكبر في إقام  نوا  دار اإلسالم الحاهي  و الدفاع  نوا ودوسي  

المو ود  الدي بشر بوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وهي ال شك وال ريب قاهم  و يدي  و  بر الجواد وال شك 
 . وال المعارك البرلماني  اإللكدروني وليس  بر الةوار والمنددياع 

وصادق .  لة ال تتاأتم لان  ارق الرذيلاةوالفضاي. والحق ال يولد من الضاالل. ف ن الجد ال يولد من العبس
وجعال . وجعل ر  اي تحات ظال رمحاي. بعةت بالسيا حتم يعبد اهلل وحد  : )رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم 

 ( .  ومن تشبه بقوم فهو منهم. الذلة للم من خالا أمري الصغار و

 
  عبر أربعين عامًا  الجهادياألخطاء والثغرات والحصاد السلبي للتيار: 

 

قد يسأل ساهل   إذا كندم دعدددون بأن الديار الجوادي قد دمكن من كل ديك اإلنجاحاع الدي وردع في الفدر  
 :وكما قال المدنبي . أن ذلك بدصد العافي : وأقول. السالف ؟ فيم ذكر األخراء إذن 

 ولم أر في ليوب الناس ليبا                كنقش القادرين للم التمام
 

وهذا ال يكون إال بالدصةيأ . كثر من دةديق الودف المنشود الذي انريق الجواديون من أجي ولكي نددرب أ
 . والدروير ودةسين المسار بعد دوفيق ا 

وأقرول . وقد يعدرض معدرض بأن فري سررد العيروب والندراهم كشرف لألسررار والعروراع ممرا قرد يفيرد العردو  
وهررم المعنيررين باإلصررالح , مررا هرري معروفرر  ألبنرراء الصررف ذادرر  بررأن هررذه الثاررراع معروفرر  ليعرردو ولألسررف أكثررر م

والةمررد   الررذي ال يةمررد . السرريما وأن أكثرهررا دروس قررد مضررع ومضررى أصررةابوا  .فيرريس فيوررا كشررف سررر. فيرر 
ولررم يدررررك  يمررراء السرررالرين وأجوررح  إ رررالم الرواغيرررع واألجوررح  العالميررر  نديصررر  ةديديررر  أو  , يررى مكرررروه سرررواه 

 . ونسبدوا إلينا لدشوي  سمعدنا إال , مخديد  
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صالحها   كما . ونذكر االساليب البالية المستهلكة من أجل تبديلها.. ونحن نذكر هذه االخ اء لتفاديها وا 
وهي معرفة  واجبة حتم . كي يتم تصحيحها ينذكر تلك المفاهيم الخا ئة ومعظمها  ارئ للم التيار الجهاد

 .وهذا ال يكون همسا  وال سرا  .. كوادرهم والكبار منهم للم  والد التيار الجهادي فضال  لن
بين . إن لمليه النقد الهادا يجب أن تمارس في جو من الحرية والصدق و المصدا ية والمصارحة 

امتلكوا القرار , رجال في  مة الرجولة.. النهم رجال.  يادات والية و والد تستأهل المشاركة في المعرفة
وفق أساليب بالية جربت وةبت , فال يجو  أن ي ج بهم ويضحم بهم . صت فيه الهممبالمواجهة في  من نك

 ..أو مفاهيم خا ئة أدت إلم الفشل بل إلم الكوارس أحيانا  , فشلها 
 .بعد الدوكل  يى ا  وريب العافي  و الشفاء من ,  إن العالج من األمراض يمر بثال  مراةل أساسي 

 .ض وني  العالجاال دراف بةال  المر :أولوا  
برررال وجرررل وال , العيرررل والندررراهم  ييررر  وكشرررف العيررروب و. مراجعررر  الربيرررب الثدررر  األمرررين المرررؤمن : وثانيورررا

 .ةدى ولو كانع فيما يسدةيا من  من العوراع. اسدةياء منوا 
 .بوم  وصدق و حيم   يى بيوغ العافي , دناول الدواء ولو كان مرا : وثالثوا

وكررذلك  يررى مسرردوى . برأمر شررفاء العمررل الجوررادي مررن  يير  بوررا  المعنيررونيدرروم  إن هرذه المراةررل يجررب أن 
وبرردون هررذه . و يررى مسرردوى المسررؤولي  الكييرر   ررن الصررةو ,  جما رر  جما رر  و,  مدرسرر  مدرسرر , الصررةو  كيوررا 

 .ألنوا السنن الدي ال دةابي أةدا  ,شفاء  -وا  أ يم   -الموضو ي  ال يدم 
ثم لما . لدهما المريض لالسدشفاء من مرض  ضال يكاد يأدي  يى بدن  ذ األبوان وفما الفاهد  في أن يأخ 

ال يررذكرونوا أو يررذكرون , ولمررا يسررألوم  ررن  يدرر  ! يبرردؤون بدعررداد خصررال  الةميررد   ,  يسررأل الربيررب  ررن بأسرر 
 !ةبا  وةنانا  ولدواف  كيوا ريب , بعضوا ويخفون بعضوا

ألن الةنرران والةررب الررذي مررورس  ييرر  هررو مررن . لررم ددداركرر  رةمرر  ا  إن مثررل هررذا الولررد مرشررأ ليفنرراء إن  
 ..   ةنان جاهل ومدخيف. النوع الدادل

بل قد يكون مرفوضرا  إذا ولرد شرعورا  , وقد يكون لفع النظر إلى العيوب والنداهم من خارج الصف مح جا  
دألم ودددبيورا بصردر رةرب ودسرأل   رن دسر(.. الجررب)فيو قال لرك الربيرب أن ولردك قرد ألرم بر  . بني  غير صالة 

وهررذا .. ولررو كرران الربيررب صررديق مررن األسررر  لكرران أهررون ألنررك مدأكررد مررن العرررف وةسررن الدصررد. العررالج ودنفررذه
صرف   إلير  وربما أ ردع.. سدجد نفسك مدةفحا لرفض المالةظ (! ابنك جربان)غير أن يدول لك جارك البعيد أن 

لى نصيةد  ولم دددبيوا مو , الجرب   ..ن اى

 .إن  ميي   رض النداهم والثاراع يجب أن ددم داخييا  و يى مسدوى كل دجم  ومدرس 
مررن بديرر  مررن دبدررى مررن جيررل قررد  وهررو.. واةررد مررن أبنرراء هررذا الديررار الجوررادي. والفديررر إليرر  دعررالى و  الةمررد 

اء األمان   وليس ألنا سدرنا وأسأل ا  أن يكون ذلك لخير أراده ا  لمحيد من العراء وألد.. دةرم  وقضى أكثره
 ..من  ين  دبارك ودعالى فيم يخدارنا فيمن اخدار

. ولرالما كنع وما حلع مةاميرا  ومردافعا  وبكرل ةمراس برل و شراسر  أةيانرا   رن هرذا الديرار ورجالر  وأ مالر  
كدبع وةاضررع و فيما ( . الديار الجوادي)وذلك في مواجواع غاراع الخصوم من أ داء هذه المدرس  المبارك  
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والندرد , إنري هنرا فري مدرام النصرية  الداخيير  , ولكني هنا لسع في ذاك المدرام . أكبر برهان  يى ذلك و  الةمد
وا  الموفرق وهرو . بني  اسدنبار ررق أقرب ليصة  والصواب بةسرب مرا أ ددرد, البناء لمدرسدنا و مينا ورريددنا 

 .يودى السبيل
إن شرراء ا  . سررب مررا يوفررق ا  دعررالى فرري الجررحء الثرراني مررن هررذا الكدرراب وهررو مررا سررأةاول اسرردخراج  بة 
 .دعالى

ووقفنرا منوررا , ورفضرنا هررا , مردارس العمررل غيرر اإلسرالمي األخرررى  -معشرر الجورراديين  -لدرد انددردنا  نةررن
صرررالة, ثرررم انددررردنا كافررر   مررردارس الصرررةو  اإلسرررالمي  غيرررر الجواديررر  . موقرررف الررررفض والعرررداء , ي  مرررن د ويررر  واى

خواني   لنثبع أن الجواد هرو . بداف  الدناصأ ومن خالل ةدنا كأ ضاء في  موم الصةو . وغيرها .. وسيفي , واى
 .أو من باب دف  الاار  المارض   .الةل

, ونةاسررب أنفسررنا قبررل أن نةاسررب,  ورراونراجر   أ مالنررا ونداهج, ضرر  أنفسررنا أمررام المررري  ناآلن جراء دورنررا ل 
قبررل أن  يةاسرربنا ا  دعررالى  يررى الددصررير فرري المراجعرر  والعبررر  مررن أنفسررنا . أن درروحن  يينررا ولنررحن أ مالنررا قبررل 

ولرم . والسريما مرن يرأدي بعردنا ألننرا لرم نبصررهم  بأخرراء مرةير  مررع. وقبل أن دةاسربنا األجيرال واألمر . وغيرنا 
 ..نعروم دروس دجارب دفعنا حكي الدماء ثمنا  لوا

فكرل بةسرب ضرميره  -اليوم  ونك  -إلخالم ا فأما.. يحان اإلخالم والصوابويجب أن نحن أ مالنا بم 
   يَرة   اإلنسانَبل ه  َبص  س  يَرها*   َعلَى َنفأ   .(51-52:الديام )  َولَوأ أَلأَقى َمَعاذ 

لعرل ا  و سرى أن يوفدنرا لمرا يةرب .. ثم منرق  دل ودروس دجرارب. وأما الصواب فوو ميحان كداب وسن 
    .يدربنا من النصر  يى أ داه  ثم. ددبل مناويرضى وي

 
       بحسوب تصووري واللوه     أنواع األخطاء والثغرات التي طورأت خوالل مسوار و تجوارب التيوار الجهوادي

 :تعالى أعلم
ويةيرد .. ويسردر درار  ويدروم أخررى. لو دخيينا رجال  يسير في درب نةرو هردف معرين ووجردناه  يسرير ويدررنأ

ثررم نجررده ال يصررل إلررى هدفرر  فرري . ويضررعف دررار  ويشرردد أخرررى. دربرر  الصررةيأ أةيانررا   ررن هدفرر  ةينررا  ويسررير فرري 
 . سددودنا مالةظد  لمعرف  أسباب  جحه وسوء أداه  إلى أةد ثال  أسباب  ام . النواي  
 ( .خيل الدفكير)خرأ في رريد  الدفكير ودصوره ليمسار   -5
 ( .خلل البنية)أ خراء وخيل في بني  جسم  وقصوره  ن األداء الصةي  -4
 (.خلل االسلوب)خراء في أسيوب السير ورسم الخرواع غير المدناسب م  الرريق   -1

هنرا  وأشرير.. وديراره  برر نصرف الدررن المنصررم ددريبرا   الجوراديوهذا ما ةصل غالبا  لمعظم دجرارب العمرل 
ين أو أشخام معينين أو دجرارب وليس الدعرض لدجرب  جما   معين  أو دنظيم مع. إلى أني بصدد الددييم العام

وسأذكر أنواع . وةد  ا دباري  بصفد  مدرس  ودجارب , معدبرا  الديار الجوادي, ولكني أةاول الددييم .. بيد معين
الخيل واألخراء الدي ةصيع في مسرار الديرار ككرل وغنري  رن الةاجر  ليشررح أن هرذا ال يعنري أن دنظيمرا  معينرا  
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ولكرن قررد دكرون بعررض الدجررارب قرد ةرراحع نديصرر  أو .. كررل ديرك الندرراهم أو بعضررواأو دجربر  معينرر  قرد ديبسررع ب
 .ثال  أو أكثر أو أقل مما سأذكر

ولم يديبس بأي من ديرك العيرل ولكنر  الةرظ . أن  كان  يى  افي  دام ( الجواديين)وقد يدصور البعض من  
ا  إذن  يررى العافير  الدامرر  الدرري كررانوا  ييوررا  فييةمرردوا(. قرردر ا  ومرا شرراء فعررل ) أو كمررا يرررددون كثيرررا  . العراثر

 .ولينعموا بةسن الظن بأنفسوم ويسدريةوا
شكاالع ديبس بوا معظم مردارس الديرار الجورادي  ولرو كنرع بصردد ضررب . فأنا هنا بصدد  رض أخراء واى

 .ولكني بصدد الدعميم  ليفاهد . األمثي  لبدأع بنفسي والدجارب الدي خضدوا ةدى ال يةحن أةد
 : ألخراء والخيل في مسار الديار الجوادي كانع  يى ثالث  أنواعافإذا ما  دنا إلى ةي  كنا أكرر أن  

 .أخ اء في المنهج والتفكير -( 1)
 .أخ اء في البنية والهياكل -( 2)
  .أخ اء في أسلوب المسير و  ريقة العمل -(3)

ن البيران لديرك األخرراء الدري ديبسرنا بورا معشرر مر مرن الشررح مرا يديسرر يءشر ولندناول بالدعداد والدفصيل و 
أةسن ما العاميين في الديار الجوادي  بر مسير مبارك اسدمر حهاء أربع   دود وأسأل ا  أن يددبل من كل منا 

 .ويدجاوح ل   ما أساء إن أهل الددوى و أهل المافر 

 
 :أخطاء المنهج والتفكير  -أوال

وذلرررك بفضرررل ا  دعرررالى  يرررى , قرررل فيورررا مجرررال الخيرررل بشررركل  رررام ولعرررل هرررذا أةرررد أهرررم المجررراالع الدررري 
ن ينَ   :المجاهدين وبرك  قول  دعالى  س  َ لََمَع الأماحأ لََنا َوإ نن هللان با ْامأ سا َينن د  ْأ ِ يَنا لََن وا  يَن َجاَهدا  . (14:العنكبوع)  َوالنذ 

 .ر الجوادي وجما اد  المخديف وقد سبق أن  رضع ألهم األساسياع الفكري  المنوجي  لدى الديا
ولكن بعض الجما اع والدنظيمراع والدجرارب الجوادير  قرد  ررض لورا شريء مرن الخررأ والخيرل فري الجانرب 

ومرن أهرم ديرك األخرراء وجوانرب الخيرل المنوجير  الدري كانرع مرن . بةسرب مرا أ ددرد وا  أ يرم, الفكري المنوجي 
 : المعوقاع الداخيي  ليعمل ما ييي

 :أفكار التشدد إلم مناهج بع  الجهاديين تسرب - 1
 .فكما سبق و رضع فإن الديار الجوادي  مر فكريا  بمرةيدين بشكل  ام  
 . المرةي  الفكري  الةركي   -أ      
 .السيفي  الجواديمرةي  الفكر   -ب      

قاهمر  فري الفكرر الجورادي وقد ذكرع كيف أن المرةي  الثاني  قد أكميع الثاراع العددي  والفدوير  الدري كانرع 
ولكني هنا أشير إلى أن ديك اإليجابياع قد صاةبوا في بعض األةيران سريبي  . وذكرع إيجابياع ذلك الدكامل . 

ممررا أدى إلررى جنرروح بعررض . كبيرر  مررن خررالل سرروء الدربيررق لردى بعررض الجما رراع أو األفررراد فرري بعرض الدجررارب
و جعررل . رف فرري الررررح العدرردي والفدورري السياسرري الشررر ي شررراهأ الجورراديين إلررى مسرردوياع مررن الدشرردد والدررر

صرارع مر  دوافر وامرل الجورل والةمراس , بعض أدبياع منراه  الجوراديين دةدروي  يرى دعميمراع وقوا رد  ددير  
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. دجاوحع الضوابر الدي قرام  ييورا الفكرر الجورادي" دكفيري "والضاور النفسي  لدى بعض الجواديين مدكأ  ألفكار 
نمررا أقررول أن ديررك الرروةرراع مررن مثررل بعررض  ..ال, ج بررالفكر الدكفيررري ح ا أن الفكررر الجوررادي قررد مرروال أقررول هنرر واى

أو الررذين لةدرروا برر  مررن بعررض العيمرراء أو رررالب العيررم المرمرروقين كانررع إمررا ,  رجرراالع الديررار الجوررادي السرريفي 
مررا صررياع بشررك, شررديد  ومدررفرر   يجنةررون إلررى الدجرراوح  موميرراع جعيررع بعررض المدررأخرين مررن الجورراديين  لواى

 .والدوس  في الدكفير
يسدشررودون و , يعدمرردون ديررك النصرروم مدكررأ  لوررم  , ( الديررار الدكفيررري)كمررا جعيررع بعررض المندمررين إلررى  

( الفكرر الدكفيرري)و ( الفكرر الجورادي )مما جعرل الورامش فري ديرك المواضري  برين . في كدابادوم بأقوال أصةابوا 
  االسرردخباراع أو  يمرراء السرريران أو أجوررح  إ ررالم األنظمرر  مررن جعيوررا شررواهد ومكررن الخصرروم مررن أجوررح . رقيدررا  

 ! فكيف ثم ذلك ؟. وهو كما بينع من أنجأ الوساهل الدي اسدخدمع لضرب الجواديين. لوصم الجواديين بالدكفير
المرنو  هرذا  ,المعاصرر وأسراليب   لسالفي المانهجو ( العقياد  السالفيةبرين )لدد دم ذلك  ندما جرى الخيرر  

.  الذي اخداره غالبي  الديار الجوادي منرذ أواخرر الثمانينراع كمرا أسريفع  فري مرةير  الشرور األول لألفاران العررب 
والسريما مرن  يمراء السرعودي  (. وفدو  وأسيوب  يماه  ورواده المعاصررين(  منهج التيار السلفي المعاصر)وبين 

رس  الدي دعود بأصولوا فري أغيرب األةيران إلرى دررا  الجيرل ثم ما دفرع  ن هذه المد. ومن دربي  يى مدرسدوم 
 .الثاني والثال  من  يماء الد و  الوهابي  

( السررريفي  المعاصرررر )مدارندورررا مررر  ثرررم . و داهررردها وفدوورررا ( المدرسررر  السررريفي  الددييديررر )والةديدررر  أن دراسررر    
 . يجد فوارق هام  . وأصولوا ومدارسوا الفكري  و العددي 

ن يثرم دشرعبع فري العدردين األخيرر . السيفي  المعاصر   وفرو وا فري العرالم العربري واإلسرالمي ب  دأثيرفدد ددا
دصررل فرري دنو وررا ودراثوررا الفدورري ويراء أصررةابوا إلررى ةررد الدضررارب والدضرراد فرري , إلررى مرردارس وررررق ومررذاهب 

 (. بالديار السيفي)ضمن ما  رف . كثير من األةيان 
ويجررب دراسرردوا ودمةيصرروا وهررذا يةدرراج كدابررا  وبةثررا  مسررددال  لرريس هنررا . وهامرر   وهررذه  مسررأل  شرراهك  معدررد 

نما أشير إلى مؤثراع ذلك الديار السريفي المعاصرر  يرى الفكرر الجورادي ومسرار الديرار الجوراد.  مكان   سريبا   يواى
يجابا    .واى
مريررر  الثمانينرراع قرررد وجرررد الةركرري  الجوررراديوذلرررك أن الديررار  .فأمررا إيجابرررا  فدررد مرررر فرري الفصرررول السررابد   

 . ضالد  في ةل إشكاالد  الفدوي  الةركي  كما قيع في الفد  السيفي والعديد  السيفي  
فدد أدى إلى لةاق كوادر  يمي  من الديار السيفي من غير الجواديين .  وأما سيبا  وهو موض  الفدر  الةالي 

كما أدى إلى نشوء ربد  من رالب . إلخواني والدربي كي الذي نشا  يى الفكر اةر الةركيين بالديار الجوادي ال
ومررا دبرر  ذلررك مررن مرةيرر  ,  يرريوم  فرري مرةيرر  الجورراد األفارراني فرري شرروروا األول  العيررم فرري الجورراديين دديمررذوا

 .وأخذوا بمنوجوم من دون أهيي  في البة  والفدوى و الدصدي لعظاهم المساهل . المالذاع 
إ ررراض العيمرراء الراسررخين  ررن الجورراد و ررن مواقررف هرري فرري هررذا العصررر وألن أةررد أكبررر بررالء يع األمرر   
البررراء و دربيدوررا  و ررن الدصرردي لنررواحل األمرر  السياسرري  الشررر ي  الكبرررى مررن مسرراهل الةاكميرر  و الرروالء و. الةررق 
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أنر  مما انعكس  يى الديار والظاهر  الجوادير  ب. الةداللا يى واق  هذه الةكوماع والمجدمعاع وظروف الاحو و 
 .إال في النادرأو ةدى مدوسرين كان ديارا يخيو من  يماء كبار راسخين في العيم 

ولرردع أصررال  فرري الديررار السرريفي المعاصررر الررذي قررام  يررى , وهكررذا دسرررب إلررى الديررار الجوررادي ظرراهر  قاديرر  
 باإلضاف  لممارساع دربيدي  أدع إلى كوار  .  ديد  صةية  وفد  أصيل 

وحاد الرينرر  بيرر  أن الجورراديين أصررال  هررم فرري الاالررب مررن الثرروار والمدةمسررين . الجورراديإلررى الديررار  اندديررع 
المنضربر   إلرى ديرك األسرس غيرر, فأضيف إلى ةماسوم وةمراس بعرض ررالب العيرم فريوم . ليدفاع  ن دين ا 

أدع إلررى .  ادير  مرن الفوضرى الفدويرر  فري بعرض األةيران  ففدةرع البرراب أل اصرير. ليرريدر  السريفي  المعاصرر  
بررروح ذلررك  يررى شرركل فدرراوى ويراء بالارر  الشررد  والدررررف سررواء كانررع خارهرر  أو كانررع صررةية  صررياع بشرركل 

ويجعيوهررا مدكرأ  ليدررررف والدشردد والدكفيررر بررال  نالدكفيررييفررأمكن أن يسردخدموا جوررال الديرار الجوررادي أو , معمرم  
 .ن الفكر الجوادي والفكر الدكفيريوجوده موم جدا  بييعدبر وسا د هذا  يى هدم ةاجح . ضوابر 
ن إ اد  إبراح  هرذا الةراجح مرن أهرم أولويراع  مييراع الدررميم فري الديرار الجورادي فري المرةير  المدبير  إن  واى
 . شاء ا 

 (:السلفية)غلو بع  الجهاديين المتأخرين في التعصب المذهبي لمفهومهم لن  -4
األوسرار واألفرراد مرن الجوراديين أو مرن لةرق بسرراةادوم  بعررض ادسرمعوقرد . هرذه المشركي  فررع مرن سرابددوا 

 .. من المندمين ينفا  ليديار السيفي بوذه المشكي 
ودفررر  مخديرررف أنرررواع .   هرررو ةشرررد األمررر  ليجوررراد فررري سررربيل ا  الجوررراديفاألصرررل الرررذي قرررام  ييررر  الديرررار 

يكونررروا  يرررى مرررنو  الراهفررر   ومررر  أن الواجرررب  يرررى المجاهررردين وقيررراددوم وهرررم يسرررعون إلرررى أن, الصررراهيين  نورررا 
وبالدرالي أن دكرون  داهردهم  يرى مرا كران  يير  النبري صريى ا   يير  وسريم وصرةابد  و . المنصور   يما  و مال  

وأن دكررون أصررولنا ونوجنررا . وهررم سرريفنا الصررالأ الررذين يجررب أن نددرردي بعديررددوم ومررنوجوم. مررن درربعوم  بإةسرران
 . مسدند  إلى أصولوم وأصول منوجوم 

مرن وقد أسدروا غالب الذين يح مون اندماءهم ليسيفي  في هرذا الحمران ,  أن هناك لفد  في غاي  األهمي  إال
هرذه اليفدر  هري أن واقر  .  يةدكررون هرذه الراير  وهرذا المسرمى الشرريفسيفيين جواديين وغير جواديين مرن الرذين 

برل وال يشرب  واقر  معظرم الدراري  , الدررون األم  بمهاع ماليينوا هو ليس كواقر  الصرةاب  ومرا درال ذلرك مرن خيرر 
 .فضال  ن بعده  ن مداييسنا معشر الجواديين والسيفيين .اإلسالمي 

لدررد ألررم بنررا واقرر  فرري غايرر  الدعديررد بعررد سرردور الخالفرر  ومررا شرروده الواقرر  العربرري واإلسررالمي مررن الداريررب  
 .واألحماع الداخيي  والخارجي  

ودروجووم ألداء فريضر  الجورراد , جمورور سرواد األمرر  و , باسرديعاب األمرر  واألصرل أننرا معنيررون كجوراديين   
ومعيرروم أن الميدررحمين .. ضررد مخديررف أنررواع الصرراهيين مررن األ ررداء الخررارجين وأذنررابوم مررن الةكومرراع الراغوديرر 

وم  يرى بدينوم من هذه األم  وغالبي   يماءها وأوسار الصةو  والمدردينين فيورا  يرى مسردوى األمر  ليسروا برأغيبيد
 .رغم أن  منوجي ورغم ا ددادي أن  األصأ  دديا . المنو  السيفي
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مرن أدبراع الفدر  المرذهبي هرم غرالبيدوم السراةد  و , ( بسعدوا كأم  إسرالمي  ) الميدحمين و يماء األم   معظمف
لبوم مرررن كمرررا أن كثيررررا  مرررنوم هرررم  يرررى غيرررر المرررنو  السررريفي فررري اال ددررراد وغرررا, وليسررروا مرررن أدبررراع الفدررر  السررريفي 

وهرذا . وأما في أوسار العوام المددينين فوم مديدون لديك لألوسرار . األشا ر  هذا في أوسار العيماء وريب  العيم 
قرد دخرل فري , غيرر الجورادي  ومرن المعيروم أن الديرار السريفي المعاصرر. ةال أهل السن  منذ أكثرر مرن ألرف سرن 

شكاالع  ددي  وفدوي  كثير  م  هذه األ العدرود برل  وصيع إلى ةرد الجردلياع البيحنرير   برر.  وسارمساجالع واى
 ..والدرون

وال شك أن مشكي  نحول الصاهيين بنا وفرضي  دفعوم دددضي منا السير م   ديد  أهل السن  والجما   فري 
وأن مصررية  دررأليف الديرروب وجميرر  .  ررالموم و جرراهيوم , فرراجرهم  الجورراد مرر  أمررراء المسرريمين و ررامدوم برررهم و

 , أكثررر ديرك الجرردلياع الفدوير  والعدديرر إثرار  وف  يرى الجورراد مددمر  بررال شرك وال جرردال  يرى المصرية  مررن الصرف
 . وشواهد ذلك كثير  جدا . وهذا من صميم منو  السيف الذي يد ي  هؤالء  .خاص  اآلن ونةن في هد الةال

وا الوسرر الجورادي ليرردخول جررر , إال أن بعرض الجوراديين ورؤوس رررالب العيرم مرنوم أو مررن الالةدرين بورم  
دعجيحير  دعدبرر قياسرا ألةروالوم   و اشردرروا شررورا , اإلسالمي  والمددينر  في ةال  من الشجار م  ديك ألوسار 

لعررب هررذا دورا  كبيرررا  فرري إفدرراد الديررار الجوررادي  قررد و . معوررم ود ررودوم ليجورراد وغرردع  اهدررا ةديديررا فرري الدعامررل . 
 كثيرررا  مررن شررراهة  وشخصررياد  فرري معررارك جانبيرر  ربدرروا فيوررا قوا ررد الرروالء و يررعأدخ و. وجعيرر  نخبويررا  . شررعبيد 

أو  يى األقرل , مدبرهين منوم بدل أن يسدو بوم الديار الجوادي في صف واةد , المسيمين من البراء  يى كثير 
 . أو  يى األقل جعيوم في داهر  الةياد. في ةيف واةد ضد أنواع الصاهيين لدفعوم 

وأفسرد الكثيرر مرنوم  القراع . ا  من الجواديين بسبب هرذا المنةرى المنوجري ضراقع صردورهم برذلكولكن كثير 
بسربب  ردم اسدصرةاب ذلرك و . ومصالأ كان يمكن أن ددف  باألم  قردما  بشركل أفضرل نةرو أداء فريضر  الجوراد 

مر  النصروم ودربيدورا الواق  وفد  األولوياع والمصالأ والمفاسد فري فدر  ةرركدوم الرذي ادسرم بكثيرر مرن الجمرود 
 .             في غير واقعوا 

وأذكر أني دخيرع فري كثيرر مرن المسراجالع والمةراوراع مر  بعرض الجوراديين مرن بعرض الديراداع والدوا رد 
 ين ةدراجمكوننرا برين و ,  يرى مرنو  السريف الصرالأ و , من السيفي  الجوادير   مؤكدا  لوم ضرور  الجم  بين كوننا 

وند وهم ليجواد معنا  يى ما هم  يير  مرن المرذاهب الفدوير  والعددير  الدري .  ونجاهد معوم  أن ندرفق بالمسيمين
كثيررا  مررا كنرع اكدشرف أننرا فرري واد و فرإني , ولكررن ولألسرف . هري فيورا النواير  ضرمن داهررر  أهرل السرن  والجما ر 

 . والقيع  ندا ..با  بل سمعع في هذه المجاالع دوما ودجريةا  و أفكار  ج. إخودنا هؤالء في واد يخر
ومررن يدرررأ كدابرراع الشرري   بررد ا   ررحام يدرررأ الكثيررر  ررن معانادرر  مررن هررذه المشرركي  وأصررةابوا وهررو يخيدررون 

 .األحماع م  األفاان بسبب مشكي  المذهبي  والعداهد ةدى م   وام الناس 

ال لرري يومررا فرري سررياق قرر! الجورراديين السرريفيين جردا ؤالء هررأن أةررد , ومرن  جاهررب مررا أذكررره فرري هرذا السررياق 
وأحكامه سلفية المنهج , وأن تكون  يادته سلفية التركيب , ن الجهاد يجب أن يكون سلفي الراية إ : )الةروار 

ولكان لايس لهام , ولو  بلنا أن يجاهد معنا من ليس سلفيا فمان بااب الحاجاة .. وأن يكون كل شيء بالدليل, 
 ( !!ةل البقر الداء فريضة الجهادأن يكون لهم من القياد  شيء و إنما نقودهم م
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الرردين والعديررد  إذا كانررع  القدنررا بوررم  القرر   بدريرر  ددرروم  إخررو ولررم أسرردر  أن أفوررم ةديدرر  كيررف سررنجاهد مرر  
 !! ء والركل والنرأ من اآلخرينال يى الجذب من هؤ 

عنرا ذاع ةدى أن بعض الجوراديين رفرض العمرل م. ولكن هذه الظاهر  لم دكن ضمن دواهر ضيد  ولألسف 
ويصريى .. كيف نجاهد م  رجرل ال يرفر  يدير  فري الركروع.. ن  قاهال   مسؤوال يوم في مشروع جوادي ألنني كنع 

كرل مرا فري األمرر أنري ناهيرك  رن أن ! وال أدري من قال لوم أن من ال يرف  لدليل  نده هو مبددع !  يى البد  
ي مذهبوم دأليفا  ليديوب كمرا قرال اإلمرام ابرن  برد البرر كنع يخذ بفدوى من قال من العيماء بمجامي  أهل المةي  ف

ومعيرروم أنوررم مررن األةنرراف , الرفرر  منرر  يرردي  نررد مررا نصرريي مرر  األفارران  وكنررع ال أرفرر  فرري الركرروع و.. وغيررره
ياهم في وهام كبير وجواد دف  مدعين . وأكثرهم مدعصب وجاهل وكان كبار قاد  المجاهدين العرب مرن . ونةن واى

والشي  أسام  ةفظ  ا  يريبون ذلرك ويةثرون المجاهردين  يير  وقرد القروا , د  بد ا   حام رةم  ا  أمثال الشوي
 .. إال فاألمثي  كثير  وهذه أمثي  إليضاح الفدر  و.. من العنع في هذا المجال الكثير

السن  الكبار من الدأويل أو سوى ذلك من أهم  أهل  يءمن ديبس بش,  فكم كان يدعرض من األهم  اإل الم
وكرم اندوكرع ةرمر  المرذاهب األربعر  وبعرض أهمدورا والسريما اإلمرام . كابن ةجر والنووي وسرواه فري ديرك األوسرار

ورغم أني في ذاع ا ددرادي .. الجييل أبو ةنيف  رةم  ا  وغيره بد وى االندصار ليمنو  السيفي والعديد  السيفي 
إال أن كثيررا  مرن إخواننرا هرؤالء كرانوا يضريدون . عروفرا بورذا يى منو  السيف من دون دعصرب ودضرييق وكنرع م

 ..ذر ا  ةدى بذلك
. ومعيوم أن هذه المشاكل من مشاكل الديار السريفي وليسرع مرن مشراكل الديرار الجورادي ولكنورا دعردع إلير  

يرع بعرد نري قألنورنري . وهرو سرروري سرابق , وكران سريفيا جردا األفاان العررب من ةدى أن أةد كبار المجاهدين 
فإنر  لرم يكرن , ا  لر   قل غفر: فديع وماذا أقول ؟ فدال . وقال ال ددل رةم  ا  .. ذكر اإلمام النووي رةم  ا 

 ! يى السن 
ألنرري  , ررادبني إثررر بعررض مةاضرررادي بعررض هررؤالء المجاهرردين وبعضرروم قرراد  فرري جما ررادوم  ,ذاع مررر  و  

 ..بدرولي رةمر  ا  والشي   بد الفداح أبو غد  , ي  سعيد ةوى وكذلك الش, ذكرع في السياق اإلمام ةسن البنا 
فديع إن مذهب أهرل السرن  الدررةم ! وقالوا لماذا ددرةم  يى أهل البدع ؟ . وهم يعرفون انددادادي لمنو  اإلخوان 
ال يررى كران اإلمرام سرفيان : قراهال الكبرار ةفظر  ا   اإلخرو فررد  يرى أةرد .   يى من ماع وظاهر  من المسيمين
ويجرب أن ينظرر . فديع ل  رةم  ا  وكران غيرره مرن أهمر  السريف يررى ذلرك !! الدرةم  يى من ماع  يى البد  

مرن الةروار  ولكن لم يكن هناك أي فاهد .. قراهن إةسان المخر  و مدام ذكر الرةم  ليبد   ونو وا ومسدواها و
 .و  األمر !  ن البدع  بل م  المةامين, الذي لو رال فسدسجل  ندهم م  المبدد   

وأنا أدين ! لدد أبيادك مددضى د و  الدوةيد:  كان من أبسر األمور  يى أةدهم أن ينوي الةوار بدول لدد  
 ..أنكر كذا وكذا ا  بكذا وكذا و

كثيرررر مرررن المجاهررردين فضرررال  رررن برررين ء و خصررروماع برررين هرررؤالمرررن وقامرررع , وكرررم اندرعرررع مرررن  القررراع 
بسربب الدرأثر بسريبياع  ي وكان هذا من أكبر العيل الدي ررأع  يرى المرنو  الجوراد. نو  المسيمين بسبب هذا ال

 ..الديار السيفي
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بأن الفواهد العظيم  الدي جناها الديار الجورادي فكريرا مرن المرنو  السريفي أكثرر , وأكرر قولي اآلنف الذكر  
ولررم أدخيررل ةديدرر  كيررف يمكررن .. واولكررن لررم يخررل ذلررك مررن يثررار جانبيرر  سرريبي  كرران هررذا بعضرر .مررن أن دةصررى 

كيررف يمكررن أن يدررودوا مداومرر  يجررب أن . واإلسررالميين , لوررؤالء الررذين لررم يسرردريعوا الدفرراهم ةدررى مرر  الجورراديين 
 .بكل ما سدةدوي  كيم  شعبي  من الدعدد واخدالف والمشارب , دكون شعبي  

الباراء و الحاكمياة  مسائل الاوالء و أحادية ال رو في المنهج الجهادي ولدم شموليته وا تصاره للم -1
 : يوضيق أفق المكتبة واتنتاج االدبي في التيار الجهاد

نجد أن مكدب  الديار . بالدياس إلى  موم مدارس الصةو  اإلسالمي  المعاصر  وبالنظر إلى مكدبادوا الشامي 
أدخينرا فيورا النشرراع الخاصر  و ةدرى ولرو . وهي مجمروع مرا كدرب فير  مرن المنراه  والكدرب واألدبيراع ,الجوادي 

, نجررد أن المكدبرر  الجواديرر  صرراير  الةجررم كمررا  .. بالجما رراع والدنظيمرراع المخديفرر  والبيانرراع الدوريرر  أو سررواها
وال يدناسب ةجم هذا اإلندراج مر   ظرم العرراء واألداء . والنشراع مةدود . فالكدب معدود .. وأةادي  الررح نو ا  

وقصم , داريخا  ودروسا  ودةييال  و برا  , وما كان يمكن أن يكدب فيوا . الدجارب وضخام  الدضةياع وكثر  , 
ذا . ولكن ولألسف فاإلنداج ضهيل جدا  وشب  معدوم لدى كثير من الةركاع ... وسير رجال و شوداء, مشاهد  واى

 .والعداهرد  البرراء ء ونظرنا إلى نوع ما ررح في  نو ا  سنجده مددصرا  يرى مسراهل الةاكمير  و أصرول قوا رد الروال
وأكثرره  يعدمرد  يرى الندرول واإل راد  لفدر  اإلمرام ابرن ديمير  وبعرض أهمر  , وأكثره إ اد  ودكررار, فاإلبداع في  قييل 

 ..المدرس  السيفي  ودرا  المدرس   يماء الد و  الوهابي  رةموم ا  دعالى
والةاجرر  إلررى الكدابرر  فيوررا , سرري  الواقعيرر  واسررع والمجرراالع السياسرري  الشررر ي  والسيا. ومرر  أن النررواحل كثيررر  
وكرررذلك فررري  يررروم دابعررر  كعيررروم السياسررر  واإلدار  , وكرررذلك فررري مجررراالع الفدررر  و أةكرررام الجوررراد المعاصرررر. كبيرررر  

وةرروار المسرردجداع , ومناقشرر  مسرراهل األمرر  الةاضررر  والمسررددبي  , والثدافرر  العامرر  الدرري ديررحم المجاهررد ..والدربيرر  
ولكررن الديررار الجوررادي  مومررا  دميررح بديرر  .. الةواريرر  المرروةرر  فرري سرراة  الواقرر  العربرري واإلسررالميوالمواضرري  

وقرررد ةالرررع المررررارداع . وانشررراال المرررؤهيين مرررن قيادادررر  ورمررروحه والدرررادرين  يررى الكدابررر  بالعمرررل الميرررداني . كدابرر 
لررذلك اقدصرررع مكدبرر  الجورراديين إمررا و . بيررنوم وبررين العررراء فرري هررذا المجررال, وظررروف  رردم االسررددرار , األمنيرر  

مررا  يررى مررا أشرررع إليرر  مررن مسرراهل الةاكميرر  وقضررايا الرروالء و   يررى الكدررب العسرركري  ومنرراه  الدرردريب والعمررل واى
 .البراء
 :الجهاديضعا الماد  التربوية في مناهج التيار  -4

. ا الرندم وانخفراض المسردوى يعدبر مجال الدربي  لدوا د الديار الجوادي من أكبر المجاالع الدري ا دراهر  
ومسرردوم , ومنررذ ابدرردأع المرررارداع األمنيرر  شررال الدرروم بوجرروم لبرراس الخرروف والجرروع . خصوصررا  بعررد الدسررعيناع

 ..المالذاع في أقرار األرض األربع  ودداذفدوم المواجر و, البأساء و الضراء والندم في األموال واألنفس 
اديين الررذين دمكنرروا قبررل ديررك المواجورراع مررن دةديررق مسرردوى ال و يررى  كررس الجيررل األول والثرراني مررن الجورر

لرم يسرعف الظرروف الجوراديين بعرد  0.ددريبرا   5491-5411باس ب  من الدربي  لكوادرهم األولى مرا برين األ روام 
و المالةظ أيضا  أن ا دماد الديرار الجوراد فري الدربير  . ذلك من دربيق برام  دربوي  شامي  إال في نراق مةدود 

نما  يى كدب الدرا  . لم يكن  يى مكدب  ومناه  معاصر  وضعوها وفق اةدياجادوم الةالي   أو  يى بعرض , واى
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لكثيرر  الجوراديوالدري ال دخيروا فري كثيرر مرن األةروال ممرا يدنراقض مر  المنظرور , كدب مدارس الصةو  األخرى 
 .من المساهل

لدجمعراع وأمراكن النشرار منراه  دربوير  ذاع غيب  يرى األوسرار الجوادير  مرن المعسركراع وا 5491وبعد  
مررا بعررض المررواد فرري . إمررا  سرركري فرري ةرردود المررواد العسرركري  والرردوراع الددريبيرر  الدداليرر . بعرردين كمررا أسرريفع  واى

 .البراء والعديد  والمنو  السيفي مساهل الةاكمي  والوالء و
الجيررل الثالرر  مررن الجورراديين برردأ  أن, وقررد الةظررع خررالل الشررور الثرراني لألفارران العرررب فرري ظررل رالبرران  

 4005-5441كثير مرن الجوراديين فري هرذه المرةير  بوا وقد حهد . يميحه الجول والفاق  الدربوي  في أكثر شراهة 
بل والمرف  جدا  في كنف رالبان قياسا بمالذاع الشداع ومرةير  , رغم دوفر اإلمكاني  والمعسكراع والمالذ اآلمن 

 ولررم يعررروا الجوانررب الدربويرر  األخرررى, م الدرروم نشررروا فرري المررواد العسرركري  واقبيرروا  ييوررا إال أن معظرر. المرررارد  
ولذلك  انعكس هذا  يى ديك المرةي  بكثير من المشاكل و األحمراع الداخيير  الدري أ ددرد . األهمي  الدي دسدأهيوا

 .أن مردها النخفاض مسدوياع السيوك واألخالق العام  
المعبهرررررين برررررالعوارف والةمررررراس , الشرررررباب مرررررن قرررررراع  رررروام المسررررريمين العررررراديين  وأدى ددفدرررر  الكثيرررررر مرررررن

وأصررول األخررالق والمعررامالع اإلسررالمي  , وااللدررحام الررديني , واإلخررالم مرر  انخفرراض مسرردوياع العيررم الشررر ي 
ودميررحع كثيررر مررن األوسررار الجواديرر  بمسرردوى ضررةل جرردا  مررن المواصررفاع فرري هررذه . وةدررى مسرردوى العبرراداع 

ومشررراكل الواقررر  العرررام ليعررررب والمسررريمين , ويثرررار المررررارداع األمنيررر  , وانعكسرررع الضررراور النفسررري . جررراالعالم
وانامرراس أ كثرررهم فرري , ومنابررذ  قيادادوررا ليجورراديين , والمشرراكل الداخييرر  فرري أوسررار الصررةو  اإلسررالمي  ,  مومررا  

 ..ركاب  يماء السالرين وأجوح  الرواغيع
كثير من أوسار الجواديين م  غياب منو  الدربي  مدميح  بالدسرو  والجفرو  وقير   أدى كل ذلك إلى أن دكون 

وغيرراب النمرراذج الدرري رالمررا دةرردثع  نوررا كدررب الرقرراهق وقصررم السرريف والخيررف مررن الصررالةين فرري , الرةمرر  
 .ولين الجانب م  المسيمين و ذرهم ورةمدوم واألخذ بيدهم, النسك وةسن الخيق  مجاالع العباد  و

العصرابي  منر   ودميح العديد من الجواديين بسيوك أقررب إلرى الةالر . د كانع كثير من األجواء مشةون  فد 
 ..إلى السيوك المفدرض بالمجاهد المؤهل الدربي  يما  وخيدا  و باد   وسيوكا  

 ..وةسبنا ا  ونعم الوكيل. وكان هذا انعكاسا لضعف منو  الدربي  ماد   ودربيدا   
وظنورا  ,و داهرده وشرعاهره فري فريضر  الجورادةظ أن كثيرا  من الجواديين قد اخدصرر اإلسرالم وهكذا كنع أال

واخدصرررر الجوررراد بأةكامررر  ويدابررر  وسررريوكياد  ومواصرررفاد  الدررري دددضررريوا منحلررر  ذرو  سرررنام اإلسرررالم . كرررل الررردين 
. بشروود المعرارك ذادورا .مصرابر  واى رداد و أخالقيراع  واخدصر الددال بما يدضري  مرن صربر و. اخدصره بالددال,

فدد  اخدصرروا مفوروم . ودةمل الربار الرويل , المصابر   وةدى أثناء شوود المعارك كنع دالةظ  قي  الصبر و
 ..الددال  يى إرالق النار

نالةظ األجواء في األوسار الجوادير  قرد بردأع فري أواخرر الدررن العشررين .. وكنع وكثير من قدماء األخو  
لعشرين دشير إلرى قررب امدةران وبرالء سرينحل ليعيرد ديرك النفروس الريبر  المخيصر  إلرى صرفاهوا ومري  الةادي وا

لى أخالقياع دينوا ومكوناد  الدربوي   . وهذا ما جاء م  أةدا  سبدمبر وددا يادوا من بعد . وةاجدوا إلى ربوا واى
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 :غياب أةر فقه الوا ب في المنهج السياسي الشرلي لد  كةير من الجهاديين  -1
بالدررالي و . وقررد سرربب هررذا فرري نظررري ضررعف المررواد الدربويرر  والدراسرراع الدرري دعررين  يررى ذلررك أو انعررداموا 

وةدروقوم .. والخيرر برين دواهرر األ رداء والمةايردين والمناصررين. اخدالل المواحين في دةديد من معنا ومرن  يينرا 
 . وررق الدعامل معوم

اإلقدصرررادي   ففرري خررالل العدررد األخيرررر مررن الدرررن العشررررين دعدرردع معريرراع الواقرر  بكرررل إبعرراده السياسرري  و
وشررودع  مررروم مجرراالع النشرررار . بررل وفرري العرررالم أجمرر  , عربرري واإلسرررالمي واالجدما يرر  والثدافيرر  فررري العررالم ال

 ..البشري في كل ديك العوالم دعديدا  ودرويرا  ودشعبا  هاهال  

ودعدبررر المجدمعرراع فرري العررالم العربرري واإلسررالمي ولألسررف مجدمعرراع مدخيفرر   مومررا   ررن مواكبرر  مسرردوياع 
 .لى ةدود مؤسف  إ,  المعرف  الةضاري  

وهي ظاهر  منبثد   ن ذلك الواق  برالكثير مرن مرؤثراع ذلرك الدخيرف , يحع الصةو  اإلسالمي   موما  وقد دم
وفي الوقع الذي دددمع في  األةحاب والجما اع اإلسالمي  من مدرسر  . و دم إدراك العصر الدي هي في ,العام 

ددرردمع فرري مجرراالع المعرفرر  . اسرري الصررةو  السياسرري  وكثيررر مررن قيادادوررا وكوادرهررا بةكررم الررو ي والممارسرر  السي
دراك الواقرر  وكررذلك , فررإن برراقي مرردارس الصررةو  األخرررى الد ويرر  واإلصررالةي  ومررا اصررريأ  ييوررا بالسرريفي  . واى

دراك الواقر , المدرس  الجوادي   فأمرا المردارس الالسياسري  . دميحع بانخفاض مسدوى المعرف  والرو ي الةضراري واى
فألن غالبيد  من قراع الشباب الرذين لرم يأخرذوا بةكرم صرار , ما الديار الجوادي وأ, نعحالوا  ن  يش الواق  فال

دراك الواقر  إال فري , السن في الاالب ويةكم الظروف األمني  الصعب  لرم يأخرذوا ةظورم مرن المعرفر  الةضراري  واى
 .. ةاالع نادر  في بعض الجما اع والكوادر والشخصياع

ع ددار ليس فدر في المجال العسكري واألمني ةي  يمكن ليجواديين و يى ا دبار أن المعرك  اليوم أصبة
نمرررا فررري مجررراالع السياسررر  واإل رررالم واالقدصررراد . واإلسرررالميين  مومرررا  أن يبيررروا برررالء  ةسرررنا   وةدرررى فررري  رررالم . واى

ولرررذلك فرررإن انخفررراض . المواجوررر  العسررركري  واألمنيررر  أصرررأ ليمسررردوى المعرفررري والعيمررري فررري المواجوررر   دور كبيرررر
مسررردوى العرررام  نرررد غالبيررر  الجوررراديين فررري فدررر  الواقررر  بكرررل معريادررر  وأبعررراده انعكرررس  يرررى منررراهجوم وأدبيرررادوم ال

ونرد   رن هرذا اخردالل فري مرواحين األولويراع وفورم معريراع . واى الموم وفةوى خرابوم وأسيوب  ورريدر  إيصرال 
وكررذلك ةصررل . مررا يضرررر إلير  الواقرر و . وخيررر بررين دواهررر المورم واألهررم ومررا دددضرري  النصروم العامرر  , الواقر  

 . واضرراب في دةديد أولوياع المعرك . من معنا ومن  يينا, خير في دصنيف شراهأ الناس 
اإلسررردفاده مرررن  وضررريق مجررراالع الشرررورى و, ونظررررا  لورررحال البنيررر  المؤسسرررادي  فررري الديرررار الجورررادي  مومرررا  

ل لذلك الخيل ليخيف نديج  مأسروي  دجيرع فري ضرعف هذا الجو انضم ,ودفضيل كثير األمراء لإلمعاع ..الكوادر
العمرل العسركري المرنو  الفكرري و والمواءمر  برين مجراالع , وفشل فري دةديرد سربل المواجور , مسدوى إدار  المعرك 

. ري يوغراب أثرر الواقر  فري إصردار األةكرام وادخراذ الدرراراع السياسري  والعسركري  و المصر. والسياسي واإل المري 
و يرى افدرراض وجرود . معرفر  الشررع وفورم الواقر :   الفدوى يعدمد  يى مردكحين الحمين معا وهمراومعيوم أن صة
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فدررد أدى غيرراب فوررم الواقرر  إلررى قررراراع أقرررب ليعرررج مررن وصررفوا . الفوررم الشررر ي الصررةيأ فرري كثيررر مررن الةرراالع
 . باسددام  المسار

 : واجهة االنظمة لدم تبني مفهوم جهاد الصائل الخارجي  والدخول في دوامة م -6
ثم ةمل  يى دبني  أصل منوجي نديجر  الفورم الةرفري لدولر  دعرالى .  م نظوقد جر لوذا ابدداء اسدفحاحاع األ

  :   فنار َن الأكا مأ م  يَن َيلاوَنكا يَن آَمناوا َقات لاوا النذ  ا النذ  َْ  ممرا.  وةمي   يى األنظم  المرددي  الةاكم  (.123: التوبة)  َيا أَيه
أدى ليدخول في صرا اع ةدد العدو ربيعدوا ومسارها وصارع الخساهر فيوا دنفق من مخحون األم  دون راهل 

 .  وال نديج  مرجو 
أصال  بسبب أحم  المواجو  م  الجاهيي  الجاثم   يى صدور المسيمين والمدمثي   الجواديفدد انريق الديار 
 . من الفكر الجوادي المجرد إلى الدربيق العميي ودرور األمر كما بنيا . بأنظم  الةكم المردد 

وقرد أيرد هرذا اإلدجراه ةكرم . وقامع الدنظيمراع الجوادير  و اشردبكع فري سراةاع كثيرر  مر  أنظمر  الةكرم ديرك
 النكرال الواقر   يرى المسريمين  امر  واإلسرالميين خاصر  و فأمرا الواقر  الدراهم فورو أن البرأس و. شر ي وواق  قراهم
وهررو يددضرري ويوجررب المواجورر  . هررو مررن األنظمرر  الةاكمرر  وأجوحدوررا األمنيرر  , جرر  الخصررومالجورراديين  يررى و 

 : منوا قول  دعالى, ضى نصوم كثير  وكذلك فإن الةكم الشر ي واألمر بالجواد هو من مدد.  دال  و منردا  
   فناار اَن الأكا مأ م  يَن َيلااوَنكا يَن آَمناوا َقات لاوا الناذ  ا النذ  َْ ومرن خرالل هرذا الفدر  وهرذا الواقر   ميرع منظمراع .  َيا أَيه
 .  5440-5410قراب  ثالثين سن   . الجواد

ودررور مسردوى الارحو الخرارجي .. مر  انررالق النظرام العرالمي الجديرد يءولكن وم  قيام العولم  فري كرل شر
, وقرروى النفرراق المردبررر  بوررا,  دوليرروالدرررابر والةيررف المدررين بررين قرروى الكفررر العالميرر  والمةييرر  المردررد  الةاكمرر  وال

كران . ودرور أساليب مررارد  الجوراديين  مرن المةيير  إلرى اإلقييمير  إلرى العالمير  , وم  درور ميادين المواجو  
رسرمدوا , وال يبدروا يردورون فري ةيدراع مفرغر وأسريوب  ميورم ,  يى الجواديين أن يدركوا ذلك ويروروا منراهجوم 

ولكررن . بةيرر   صررارع ةرررب اسرردنحاف ال راهررل مررن وراهوررا. ييبي  العالميرر  وةيفاؤهرراالدرروى الدوليرر  اليووديرر  الصرر
لم يسمأ بديك الندي  الدي دوجب إ رراء فدر  مواجور  الصراهل , في معظم الديار الجوادي ,جمود المناه  والفوم  

, ي أقررب رجرل أمرن وكرأن هرذا يعنر. وبدي المسدند أن األمر هو بددال الذين ييونكم  مرن الكفرار . ةد  المدوجب 
سرواء  فري فورم , وكان فري هرذا مرن ضريق األفرق  مرا فير  . وأقرب ةكوم  مردد  جاثم  في منرد   مل الجواديين

ودوجو  , من مددضى ةروب الرسول صيى ا   يي  وسيم, أو في فوم السن  الةركي  الدي دبين  , النم  دفسير
كررذلك الجوررل بررأقوال صرررية  ليعيمرراء فرري  رردم إلحاميرر  هررذا و . لةرررب الررروم وةولرر  مررن الكفررار مررن هررو أقرررب مررنوم

وانعكرررس هرررذا الجمرررود المنوجررري  يرررى ممانعررر  أكثرررر الجوررراديين فررري االدجررراه نةرررو الجوررراد . األمرررر بفومررر  الةرفررري 
 .األممي و ولم  المواجو   ند ما ررةع من قراع مةدود من الجواديين أواخر الدرن العشرين

 :ضمون الشرلي والحركي لعدد من المفاهيم االساسية لدم القدر  للم تحديد الم -1
ررح المشروع الجوادي المعاصر  ددا من المصريةاع والمسمياع  األساسي  الدي أ دمد  ييوا في البناء 

, ولكن هذه أوجد إشكالياع لم يسدر  الجواديون ةيوا ودبيينوا . الدنظيمي والسيوك الةركي ليجما اع الجوادي  
 : ومن ذلك 
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ما هي؟ وما هو دعريفوا ؟ مرا ربيعر   القدورا مر  مرا ةولورا مرن الجما راع ؟ ومرا  :الجمالة المجاهد  **
مشرو ي  دعدد ديك الجما اع المجاهرد  وغيرر المجاهرد  ؟ ومرا نسرب  صرالةيادوا وفةواهرا إلرى جما ر  المسريمين 

 العام ؟  وما مسوغاع و شر ي  وجودها؟
في  القادر  مر  مرن ةولر  مرن الدوا رد والديراداع  دود صالةياع األميرما ة :اتمار  والشور  والقرارات**

إلحاميدوررا ؟ و هرل هرري  ومؤسسراع الجما ر  ؟ وبالدررالي رريدر  ادخرراذ الدررار فرري الجما ر  ؟ والشررورى وربيعدورا  و
 .إمار  خاص  أم  ام  ؟

لي الةدرروق والواجبرراع مررا هرري ربيعرر  هررذه البيعرر  ؟ ومررا فةرروى  درردها ؟ وبالدررا :البيعااة والساامب وال الااة**
 المدبادل  بين األمير والفرد أو بين الفرد والجما  ؟  وكيف دنةل ؟ وبناء   يى ماذا؟

الدررري لررم يررردم .. ومررا ذا يدردررب  يرررى ندضرروا؟ ومدررى يكرررون مشرررو ا  ومدرررى يةرررم ؟ إلررى يخرررر ديررك المسرراهل 
ن فري منراهجوم أن يالجورادي ر أكثيرروفري ةرين ا دبر. دةديدها في الديار الجوادي بدق  واخديفرع مرن دنظريم آلخرر

إال أن . وأن البيعرر  مةرردود  بديررك الواجبرراع . وأنوررا إمررار  جورراد, جمررا دوم هرري جما رر  مررن جما رراع المسرريمين 
وصررح بعرض أكرابر . واق  الةال جعل بعض ديرك الجما راع يدصررف  مييرا  كأنورا جما ر  المسريمين فري قررهرا

وبالدالي قاوموا بشدى السبل ميالد ,   الشر ي  الوةيد  في البيد الفالني الديار الجوادي بأن جما دوم هي الجما 
برررل ذهرررب الررربعض إلرررى السرررعي باسررردخالم فدررراوى دبررريأ  . أو اسررردمرار وجرررود سرررابداع  ييورررا , جما ررراع أخررررى 

ووجرد بعررض الشرواذ الررذين ! ليجما ر  المجاهرد  دوةيررد صرف الجورراد برالدو  والعنرف لدصررفي  وجرود جما رراع أخررى
 الجورراديون بررذلك ضررمن مررا لةررق بالديررار الجوررادي مررن بعررض رررالب العيررم ممررن دصرردروا ليفدرروى فرري الديررار يفدرر

دونمررا دةديررد لديررك  يرر كمررا ادخررذع بعررض الجما رراع سررجونا  و دوبرراع ومةرراكم دنظيم. نديجرر  غيبرر  العيمرراء  نرر 
  واألوضراع األمنير  وضرعا  وقرد أضرافع السرري. فدد ولدع إشكاالع واقعير  فري الدنظيمراع. الةدود والصالةياع 

 .شاذا   دد من ديك المساهل
 ن مشرو ي  درك الفرد لجما   , فدد سألع البعض من رالب العيم من أصال الديار الجوادي ةفظ  ا   

فدال لي ال يجوح إال أن يرى كفرا  بواةا   نده في  مرن .  ما إذا لم يناسب  المسار أو رأى  دم  بعد أن دخل فيوا 
أو . ذا لرو رأى  دمرا  بواةرا  افيمرا سرألد  مر! وبالدالي سةب  يى أميرر الجما ر  ةدروق اإلمرام األ ظرم!! برهان ا  

ودرريدن  أن مررا دوخرراه مررن االلدةرراق بالجما رر  الفالنيرر  لررن يةدررق أهدافرر ؟ هررل . أو إفالسررا  بواةررا  . فوضررى بواةرر 
؟  فةرار الرجرل فري !يسعى في جما   جديرد  وال يةل ل  أن يدةول الجما   أخرى أو! يسدمر رول  مره هكذا 

 .الجواب لما دفكر بأبعاد المشكي  
خراجررر  مرررن الجما ررر , فرررإذا كانرررع الجما ررر  دسررردري  فصرررل  نصرررر فيورررا  فيرررم ال يةرررق لررر  فصرررل نفسررر  . واى

 ..إلى يخر ذلك من المساهل. ؟ وكيف نةل في هذه الةال  مشكي  األسرار الدي  نده؟ واالنسةاب
 ..كالياع ةديدي  في ددنين ذلك واإلفداء في  ؟  وفي العمل  يى أسس لم ددةددلدد كان هناك إش

فررأمير المررؤمنين ال يسرردري  . وهرري مشرراكل ليسررع موجررود  فرري جما رر  المسرريمين العامرر  بشرركيوا الربيعرري  
ن وال يسردري  العنصرر فري األمر  أ. فصل مسيم ما من جما ر  المسريمين ةدرى ولرو لرم يبايعر  مرا لرم يخررج  يير  
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وال يدردب  يي  بةكم بيعد  ورا د  العام  ألمير المؤمنين مرن الةدروق والواجبراع مرا يدردرب  يرى . ينسةب منوا
 .العنصر في جما   ما جوادي  أو سواها

ولمرررا قامرررع . لدرررد فدةرررع إشررركالي  غيررراب اإلمامررر  العظمرررى وحوال الويكرررل السياسررري لألمررر  إشررركالياع كثيرررر  
وكان . انفدةع إشكاالع أخرى ال ةل لوا , ضررع ليسري  بفعل برش األنظم  جما اع لةل ديك اإلشكالي  وا

وكانرررع هرررذه . هرررذا  بعرررض مظررراهر مرررا فيررر  األمررر  بسرررب غيررراب دار اإلسرررالم  واإلمامررر  والشرررريع   ودوابررر  ذلرررك
نمررا  يررى . لرريس فرري الديررار الجوررادي وةسررب , اإلشرركالياع بعررض مظرراهر خيررل المنرراه  الدرري ررةررع و جحهررا  واى

         .دنظيماع الصةو  كيوامسدوى 
 
 : الجهاديأخطاء وخلل في البنية والهياكل التنظيمية في التيار  -( ثانيا ) 

هري الخيرل والدصرور فرري  الجوراديالعيرل الدري ظوررع فرري أسراليب  مرل الديرار  النروع الثراني مرن األخرراء و
اإلشكالي  الكبررى الدري بردع أبعادهرا .. ذلكوما أفرح من إشكالياع و يى رأس . البني الدنظيمي  وربيع  الوياكل 

وأثبررع الواقرر  اسرردةال  . فرري العدررد األخيررر مررن الدرررن العشررري بعررد انرررالق الةميرر  العالميرر   يررى مكافةرر  اإلرهرراب
اسدمرار العمل الجوادي م  وجود ديك المشكي  البنيوي  وهي مشكي  أن كل الدنظيماع والجما اع الجوادير  بنرع 

 (.  رية –هرمية  –سرية )أنوا دنظيماع  بناءها  يى أساس 
 :المشاكل التي تأتت لن السرية : 1

كان اخديار رريد  العمل السري أمرا  إلحاميرا  ومنرديرا  لمواجور  قروى راغير  باغير  ظالمر  لرم يرقرب فرا ندورا  
فورو مبردأ شرر ي  .ولسع هنا في معرض اندداد مبدأ السري  في العمرل اإلسرالمي. وأ وانوم في مؤمن إال وال ذم 

كمرا فري لسرع . ل  أدلدر  وسرابداد  الداريخير  بردءا  مرن السرير  النبوير  ومررورا  بدجرارب كثيرر   برر الدراري  اإلسرالمي
ولكنري هنرا بصردد . ألن  كان أسيوبا  إجباريا  مارسناه خالل ةدب  اضرراري  كمرا ال يخفرى , معدرضا  يي  ةركيا  

 نررر  بةكرررم ربررراه  األشرررياء وبةكرررم انددرررال مسررردوياع المواجوررر  األمنيررر  إلرررى ذكرررر اإلشررركالياع الكبررررى الدررري دأدرررع 
برريدر  جعيرع ديرك اإلشركالياع دجعرل , العالمير   مسدوى دوةشع في  األنظم  المردد  ومن وراهوا من قروى الكفرر

سراليب فدرد أدع ديرك األ. االسدمرار في ذلك األسيوب ضربا  من اإلصرار  يى الفشرل العبثري فري نواير  المرراف 
وفرري , فدررد ولررد هررذا لوررا إشرركالياع فرري الدربيرر  واإل ررداد . الوةشرري  إلررى إغررراق الجما رراع المجاهررد  فرري السررري  

 .وفي  مةدودي  مجاالع الةرك  باإلنداج والعراء , وفي ضعف الد اي  العام  وادساع الجموور, الدجنيد الدمدد 
أن منو  الدربي  قام أساسا   يى  الق  ,   المسيمين فمعيوم من داري  د و  اإلسالم منذ ظوورها و بر داري

وشررررح . وهرررو الوسررريي  األساسررري  لندرررل العيررروم والمعرررارف . والدررري ددررروم  يرررى الدمررراس المباشرررر . المربررري باألدبررراع 
وهكررذا كرران الرسررول صرريى ا   ييرر  . وندررل مخديررف مجرراالع الدررأثير. السررمع و السرريوك  المررنو  وددررديم الدرردو  و

ثم لوؤالء بدالميرذهم وجمورورهم . وهؤالء لدابعيوم من العيماء وورث  األنبياء. والصةاب  ليدابعين . اب  وسيم ليصة
 .وصوال  ليعام 

ذا اسردةالع الدربير  فكيرف يسردمر العمرل ! فكيرف دردم الدربير ؟. ولكن أسريوب العمرل السرري ال يسرمأ بورذا  واى
فالخاليا السري  دعدمرد فري الدربير   يرى لدراء المسرؤول  رن ! ؟بدوا د لم ددربي  يى المنو  وال  يى برام  اإل داد
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خييرر  مررا بأدبا رر  واى رردادهم فرري مخديررف مجرراالع مررا ييررحموم مررن المعررارف الشررر ي  والفكريرر  والمنوجيرر  والسياسرري  
ع ويدررل مرر  دررودر األوضررا, وهررذا اليدرراء يكررون دوريررا  وغالبررا  مررا يكررون أسرربو يا  . الرر ..واإل ررداد العسرركري واألمنرري

وهكررذا  درروفرع الرالهرر  األولررى ليجورراد  يررى مسرردوى راق ألنوررا أ رردع قبررل مرةيرر  . األمنيرر  إلررى أن يندررر  أةيانررا  
فكران أداءهرا الجورادي  اليرا  . فدد أ دع في المساجد أو في الجما اع اإلسرالمي  العينير  أو شرب  العينير . السري 

ولكرن مر  اندرراض الربدر  األولرى والدالير  درم الدالير  مرن . ريدناسب م  مسردوياع الدربير  الدري ديداهرا أولهرك الكرواد
ديدةررق بالصررف , والوجررر   مررن السرراة   اال ددررال و باالسدشرروادالكرروادر نديجرر  أن مسررار الجورراد يسرردويك كرروادره 

وغالبا  ما كانع من  وام النراس ومرن جيرل الشرباب الرذي غالبرا  لرم يسربق لر  أن دربري . كوادر وخاليا غير مؤهي  
خاص  وأن الةركاع اإلسالمي  من المدارس األخرى غالبا  ما دةصرن أ ضراهوا ضرد اليةراق . ةرك  إسالمي  في

 !!ألن قيادادوا لم ددخي ! بالعمل الجواد
إذ سرر ان مرا اسردويكع الكروادر واضرررع الدنظيمراع . وقد دكررع هذه المأسا  فري كرل الدجرارب الجوادير  

وخاص  من بعض من يثبدون الشجا   والكفراء  الددالير  . غير المؤهي  دربويا   إلى اال دماد  يى الكوادر الجديد 
ويكفررري فررري هرررذه اإلشررركالي  . لعررردم اسررردمرار مشرررروع الدربيررر , وهكرررذا دفدرررد الجما ررر  مسررردواها ثرررم هويدورررا . ميررردانيا  

 !الوةيد  ولكن لألسف لم دكن هذه هي المشكي . ونداهجوا الكارثي  بالء  إلثباع  دم الرريد  بكاميوا
فمعظم الجما راع الجوادير  .. كما دفرض األجواء األمني  والسري  اإلجباري  أجواء  ال دسمأ بادساع الدجنيد 

ثررم ابدرردأ الصرردام . فكونررع هياكيوررا و جنرردع معظررم أفرادهررا. بنررع نفسرروا وكيانادوررا قبررل الصرردام واشرردعال المعركرر 
أو نديجررر  دفجيرررر ,   االسررردخباراع لمراةرررل اإل رررداد ألولرررى نديجررر  اكدشررراف أجورررح , غالبرررا  قبرررل اكدمرررال اإل رررداد لررر 
ةي  يجد الدنظيم الجوادي نفس  مجبرا  إما  يرى دخرول المعركر  واالسردمرار فري . األوضاع نديج  دفاقم األحماع 

مرا  يرى أن دصرفي  الةمرالع األمنير  دون مدابرل. اإل داد والبناء من خاللوا  ومر  دخولورا . فيردخيون المعركر . واى
كمرررا , ويةدررراج الدجنيرررد ليد ايررر  والةشرررد والجمورررور. ويةدررراج الدنظررريم ليدجنيرررد. دأ اسررردوالك الكررروادر واأل ضررراء يبررر

ولكررن السررري  والمشرراكل . يةدرراج ةدررى يكررون  مةكمررا لرصررد العناصررر المرشررة  ليدجنيررد ودراسرر  أهييدوررا وظروفوررا
م بعرد ددرير  أوصرال  إلرى خاليرا  صراباع ويدةرول الدنظري. األمني  ال دسرمأ بورذا فيضرعف الدجنيرد وددرل األ رداد

إذا لررم يررنجأ الدنظرريم فرري درررور ةرررب  صرراباع ينديوررا مررن مرةيرر  إلررى , مدفككرر  دسرردويكوا المعركرر  شرريها  فشرريها  
أن إ رداد الكروادر الجوادير  , ولكرن الرذي ةصرل فري كرل الدجرارب السرابد  برال اسردثناء . أخرى ةدى يدس  الدجنيد

و يررى سرربيل . أهموررا اإلشرركال األمنرري و أسرريوب السررري , م يدمرردد نديجرر  أسررباب كثيررر  ولرر. واأل ضرراء كرران قيرريال  
لم يحد في أةسن األةوال ( نةو  شر سنين) دد المجاهدين في سوريا وهي أرول المةاوالع  المثال  لم يدجاوح

مييرون نسرو   54في بيد يبي  دعداد سكان   فري ذلرك الوقرع حهراء . هذا غير األنصار, مجاهد  امل  5100 ن 
والجما   اإلسالمي  ربما  ن ضرعف ذلرك مرن األ ضراء .  نصر 4000وفي مصر لم يحد دنظيم الجواد  ن . 

لرم يرحد  ردد , وفري ليبيرا . مييرون نسرم   10مرن أمر  كانرع دعرد أكثرر مرن  هرذا. العاميين غيرر جمراهير المسراجد 
وفري بعرض . مييرون نسرم    2د لرم يبير  الرر المجاهدين  ن رقم مدواض  من دعداد سكاني هو في ةرد ذادر  مةردو 

 ..لم  يجاوح العدد خان  العشراع وهكذا. البيدان كدونس 
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وانعكاس ذلك  يرى ضرعف الةشرد نديجر  السرري  أيضرا  فورذا ال . ما  ن ضعف الد اي  وانكماش الجمووراى و 
يرررى اإلدصرررال بالجمررراهير يةدررراج لكثيرررر شررررح إذا لرررم دررروفر األسررراليب السرررري  مرررا ييرررحم ليةشرررد الرررذي يدررروم أساسرررا  

 .   بالوساهل العيني  
 :المشاكل التي تأتت لن البنية الهرمية واتشكالية االمنية : 2

فاالبررا  مررا دبرردأ الررد و  . الجواديرر  ومررا شررابوا بأسرريوب هرمرري  بنيررع جميرر  الدنظيمرراع اإلسررالمي  السياسرري  و
فدكررون . ويبررايعون واةرردا  مررنوم أميرررا   يرريوم .  وبرنررام   ميوررم, يةررددون أسررس مررنوجوم وأهرردافوم . بررأفراد قالهررل

ويكرون كرل واةرد . دسدمر  ميياع الدجنيرد والةشرد . وهكذا يبدأ رأس الورم. الكوكب  األولى قيادد  ومجيس شوراه 
وهكررذا يدشرركل  مررن المجمرروع مررا يعرررف . و يددرراب  النظررام..  ررن جورراح أو خييرر  أو مجمو رر  مسررؤوال مررن هررؤالء 

 . بالورم الدنظيمي
ألن األوامررر دصرردر . إن هررذا األسرريوب فرري البنرراء الةركرري  يدمدرر  بصررف  الدررو  مررن ةيرر  اإلةكررام والسرريرر 

ودرجر  الددرارير أو النصراهأ والمددرةراع . ثرم ددراب  بعرض الرريدر  . ودنرحل مرن األ يرى لألسرفل .  والبرام  ددررر
 .وغير ذلك بالعكس بمرون  وسر  

وبعردم صرموده ليمواجوراع األمنير  االسردخبارادي  خصوصرا  , ضرعف األمنري ولكن مثل هذا البنراء يدميرح بال 
ثررم قرروى الكفررر المةاربرر   ليظرراهر  الجواديرر  اسرردعدادها لكررل , بعررد مررا أثبدررع أجوررح  األمررن والةكومرراع الراغوديرر  

وهكرذا  .!وةدرى السردخدام المخردراع والعدراقير السردخراج المعيومراع. أشكال الربرش والدعرذيب الجسردي والنفسري 
أو باإلضراف   ييوررا إلرضرراء , بررأكثر مرا لررديوم مررن معيومراع أو بكيوررا  اال دررافلرم يصررمد معظرم المعدديررون  ررن 

بل من دةرع أظرافره , الذهاب الضاري  من الجالديين المدةفحين الندحاع  ذراع المعيوماع من قعر ذاكر  المعددل 
 .لو اةداج األمر وبسي  جيده إن لم يكف ذلك

 ررد  سررا اع فدررر كافيرر  الندررحاع كميرر  مررن المعيومرراع سررر ان مررا  دعمررم , نررع  فرري كررل الدجررارب وهكررذا كا 
لدشدمل الةمي  األمني  الجسد  األ ظم من الدنظيم . ودعاد الكر  ثم دعاد . اال ددال يى أجوح  األمن لددس  داهر  

 .السري خالل مدد قصير 
الرذي يةدروي سراهال  سريؤدي ثدبر  مرن أي , ك المنفروخ وهكذا صرار الوررم الدنظيمري أشرب  بكريس مرن البالسردي

ولدد ةاولع الدنظيماع الجوادي  الدي خاضع مواجواع أن درور من . جو  ال فراغ مةدواه رال الوقع أم قصر
ةير  يسرددل العناصرر العراميون بعناقيرد منفصري  , أساليب  ميوا بشيء مما يسمى بالبنير  الخيرير  أو العندودير  

 االدصراالعكنوا فري مجمو ورا دضررر ليدةرول إلرى مجمو ر  أهرامراع دنظيمير  دشركل  برر وسراهل من الخاليا ول
 .معالم الورم الرهيس مر  ثاني 

وأدى هذا السيما ةير  لرم دروفر معظرم البيردان ربيعر  جارافير  و رر  . ولم دنةل المشكي  داخل الدرر الواةد
وةدرى مر  دوفرهرا اضررروا لالدصرال بالخاليرا العامير  . مدمكرن مرن دةصرن الديراداع الدنظيمير  فيورا إلدار  أ مرالو

ثرررم اضرررررع الدنظيمررراع الجواديررر  مثيورررا مثرررل كرررل العصررراباع والجما ررراع .. الدررري  ميرررع أيضرررا  برررنفس األسررريوب
ةي  وفرع لوا بةكرم الورامش الدرديم لينحا راع . السري  إلى أن يواجر قيادادوا إلى منارق أمان في دول مجاور  

وانددالر  مرن المجرال , ولكرن الدعراون األمنري كمرا سربق وبينرا . الدول مالذا  يمنا  أدارع منر  أ مالورا اإلقييمي  بين 
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ولررم دةررل المشرركي  الورميرر  مرر   مييرراع الرربرش والدعررذيب . ضرريق ثررم الاررى ديررك المررالذاع, اإلقييمرري إلررى الرردولي 
فرر فري النواير  كرل  وامرل االضرمةالل المجدمع  ممرا و  لألسبابوأدع إلى دآكل الدنظيماع  . والخرف والدسييم 

 ..و الدفكك
 :مشكلة الق رية:  3

معظم إن لم يكن كل الدنظيماع الجوادي  والجما راع المكونر  ليديرار الجورادي الدري  ميرع خرالل الصرنف  
 واالجدما ير وذلرك نديجر  الظرروف السياسري  . الثاني من الدرن الماضي قرري  في ميدان  ميورا وأهرداف ةركدورا

 .واقعي  الدي كانع ساهد  قبل دفشي العولم  في كل مناةي النشار البشري ومنوا الجما اع الجوادي  ذادواوال
وقد كانع قييي  ديك البيردان الدري ددروفر  يرى مسراة  واسرع  دسرا دها و رور  جارافير  ودنروع باإلضراف  لكبرر 

فر  إليجراد معريراع ةررب  صراباع جوادير   دد السكان وادساع الةدود والمنافذ بةير  ددروفر لورا العوامرل المخدي
فدرد فدررع مخرررراع الدجحهر  الدرري قررام بورا اإلسرردعمار الاربرري خررالل . يمكرن أن دنددررل مراةيوررا وصروال إلررى النجرراح

الةمرررالع الصرررييبي  الثانيررر  العرررالم اإلسرررالمي والعربررري إلرررى كيانررراع معظمورررا صررراير  ررراجح يفددرررر إلرررى معريررراع 
  .جارافي  أو بشري  أو اقدصادي 

ولكن الدنظيماع الجوادي  رسمع  ميوا في ةدود مواجو  الراغوع الخام بوا ضمن السياح الذي نصب   
وهكذا وجدع معظم الدنظيماع الجوادي  نفسروا أمرام معريراع ال دمكرن فري . و بيكو مري  الدرن العشرين سيكس

فمراذا يعمرل دنظريم جورادي  يرى  .الةديد  من نجاح ثور  وال انررالق ةررب  صراباع مدكامير  فري غالرب البيردان 
وةدرى ديرك الردول ! ضرمن المعريراع الدررير  ؟, مسدوى البةرين أو قررر أو درونس أو األردن أو سروريا أو ليبيرا 

لررم درروفر لوررا المعريرراع الدرريرر  العوامررل الكافيرر  لنجرراح مواجورراع سررري  منظمرراع ,  الكبيررر  كمصررر والسررعودي  
وصررفيع .   النواهير  نديجر  دضرافر األسررباب مدناسرب  مر  هرذه المعريراع وكانررع النديجر. هرمير  فري ةردود الدررر

 .سن  ومن خالل  شراع الدجارب 20كل ديك المةاوالع بال اسدثناء  بر 
 .كان هناك إشكاالع بنيوي  أخرى من أهموا. وبعد هذه الثالثي  األساسي  من مشاكل البني  والوياكل

 : مشكلة القيادات غير الميدانية - 4
األميررر وكبررار أ وانرر  لماررادر  الرربالد والوجررر  قسرررا  , اضررررع الديرراداع الرهيسرري  ليدنظيمرراع , مررا ذكرنررا ك 

ودعاميوا معوا  بر , البعيد   ن مواق  قضيدوم  واسددروا في المالذاع الدريب  أو. دةع ضار الةمالع األمني  
. وأوجرردع هررذه الرريدرر  مدادررل ليدنظيمرراع ! اكسالفرر.. الوررادف ..المراسرريين, المراسرريين أو االدصرراالع الخارجيرر  

 .وندار اخدراق من قبل اإلسدخباراع لوا 
ودةولرررع الديررراداع الخارجيررر  إلرررى قيررراداع سياسررري  . كمرررا أوجرررد هرررذا ديداهيرررا  قيررراداع ميدانيررر   اميررر   سررركري  

ن الدجرارب كانرع ولدرد شرودع بنفسري  رددا  مر.. واى المي  وسر ان ما خيق هذا الواقر  مشراكل ال دعرد وال دةصرى
الدري  ايشردوا ( الثرور  الجوادير  فري سروريا)هذه اإلشكالي  في رييع  ما ساهم فري دمرار الدضرايا الجوادير  وكانرع 

فدرد اسررددرع الديراد  السياسري  لإلخروان المسرريمين فري بارداد و مران وفرري . مرن الرداخل نموذجرا   يررى هرذه المشركي  
وهرري ال دعرررف  ررن , اقرر  سياسرري و سرركري وأمنرري داخررل سرروريا وراةررع دضرر  الخرررر والبرررام  لو . جرروار سرروريا

وسر ان ما دبدلع األوضاع وقيع معررفدوم بالمسردجداع وصراروا يرسرمون  الخررر  فري . واقع  إال النحر اليسير
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ولكنوررا كانرع  مديررد  بربرارين غييظررين   .ووجردع الديرراداع الميدانير  نفسرروا مضررر  ليةركرر  والدصررف . الفرراغ  
 .والةاج  الماس  لما درسي  من أموال م  األوامر. لسم  والرا   لدياد  الخارجالبيع  وا
كما شودع  ددا  من الدضايا الجوادي  من خالل اةدكاكي بأصةابوا وقيادادوا فري  ردد مرن الردول العربير   

جمرراهير لدررد كرران  يررى ديررك الديرراداع أن ددةررول إلررى رمرروح شررعبي   دةرررك ال. وقررد وجرردع لررديوم نفررس المشرركي . 
ولكنوررا دشرربثع . داركرر  المجررال ليعمررل العسرركري والدررراراع الميدانيرر  ليديرراداع الميدانيرر ,   إ الميرر  يوقيرراداع سياسرر

ولكن هذا لم يي  مشاكل . وكان لديوا الةق في بعض الةاالع. ولم دثق بدياداع ميداني  شاب . بدفاصيل الدراراع
 ظيماع دعمل بديك األساليب في ديك الظروفوكانع بسبب رباه  األشياء لدن. لم دجد ةال  

  :مشكلة التمويل -5
وبالدالي ال دوفر .. كانع الدنظيماع الجوادي  مةدود  العدد نخبوي  غير جماهيري  في معظم أوكل الةاالع

وولرررد هرررذا . فاضرررررع إلرررى اليجررروء لمصرررادر خارجيررر . لورررا قوا ررردها أو جماهيرهرررا مرررا يكفررري مرررن المررروارد الماليررر 
ولررررم دسرررردري  ديررررك المرررروارد فرررري النوايرررر  مررررن جورررراع ليسررررع أصرررريي  فرررري ديررررك الدضررررايا أن دسررررد . ع كبيررررر إشرررركاليا

واةدياجرراع أسررر , االةدياجراع الدرري دضرخمع مرر  انرررالق العمرل ودضررخم فروادير المصرراريف العسرركري  واألمنير  
 .إل ...الشوداء والمراردين واألسرى

ا اع ودنظيماع سياسي  دخيع المواجو  مضررر  نديجر  فدد ا دمدع الدنظيماع الجوادي  إما  يى د م جم
ما السداالل  ثرور  سريموع فيورا , ( كما ةصل في سوريا)دوسي  األنظم  لداهر  الةرب نديج  غباهوا ورايانوا  واى

وسدةداج لدياداع جراهح  السردالم الةكرم بةسرب األةرالم فري انويرار ديرك األنظمر  . الشباب ويسدشود المجاهدون 
 !وار في نواي  المرافالدي لم دن

مرررا ا دمررردع الدنظيمررراع الجواديررر   يرررى د رررم بعرررض الجما ررراع اإلسرررالمي  مرررن أقررررار أخررررى أو بعرررض  واى
شخصياع المةسنين المؤيدين ليجواد في غير بالدهم غالبا  كما كان ةرال معظرم المةسرنين ليجما راع الجوادير  

 !ن الخييجي والسيما السعودي  والكويع من المصدر األساسي لمعظم ديك الةركاع وهي دول مجيس الدعاو 
إمررا وجرردع نفسرروا مضرررر  لددبررل المسررا داع مررن بعررض الةكومرراع واألنظمرر  ذاع األغررراض الخاصرر  فرري ف

 .ذلك الد م 
وال أريد الدفصيل في إشكالياع كثير  سببوا هذا الةال ودخول الجما اع الجوادي  ليعمل دةع شعار   يا  

سرار . و دم اندظام ديك المناب  ةدى قبل قيرام هرذه البررام  . برام  دجفيف المناب  ولكن المةصي  أن. مةسنين 
 .     وكان هذا أةد األسباب الرهيسي  ليفشل . بالدنظيماع الدي ادسعع مصاريفوا إلى اإلفالس  مييا 

 :مشكلة الشور  وغياب المةسساتية وتعذر  يامها مب المشكل االمني -6
ورريدر  ادخراذ الدررار مرن أكبرر اإلشركالياع الدري رافدرع العمرل فري معظرم الدنظيمراع كانع إشكالي  الشورى  

واالندسراماع فري الدنظيمراع ودفشري الظراهر  الدري أسرميدوا  االنشرداقاعوأدع في كثير من األةيان إلى . الجوادي 
 ..الدي دندسم و دندسم وما ديب  أن دندسم( الدنظيماع األميبي )

ةي  دعني أن األمير مفوض فري اخديرار . يماع الجوادي  مبدأ الشورى غير الميحم فدد ا دمدع أكثر الدنظ
وادخرذ الدييرل منورا مبردأ الشرورى الميحمر  ةير  ييرحم .  يرى يراء قيادادر  ومعاونير   اإلرالعما يرى من قراراع بعد 
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شرررةوا ودبيران سرريبياع وهررذه مسرأل  يررول .. األميرر باألخرذ برررأي أغيبير  مجيرس الديرراد  أو الشرورى فرري مسرأل  مرا
يجابيرراع كررل رريدرر  ولرريس هررذا مكرران الدوسرر  والبسررر وقررد دالقررع بعررض الدنظيمرراع الجواديرر  هررذه اإلشرركالياع . واى

وغير ميحم  في دكديكاع دنفيذ ديك . بجعل الشورى  يى نو ين   ميحم  في الدراراع االسدراديجي  العام  والوام  
والجورررد اإلداري  مررر  العواصرررف األمنيررر  ودشررررد قيررراداع الدنظيمررراع  ولكرررن كرررل هرررذه الددسررريماع. االسررردراديجياع

مررا فررري مخديررف المرررالذاع فرري دول مجررراور   ينررا  أو سررررا  , الجواديرر  إمرررا فرري مخررراب  داخررل بالدهرررا  ةيررر  يل . واى
راء وصار األميرر العرام واألمر. الجمي  لالخدفاء وكثر  الدندل ولم يعد باإلمكان ممارس  أي نوع من أنواع الشورى 

ودةرمرررع . مدررروكيين  يرررى ا  فرري ظرررروف بالاررر  المأسررروي ,  الفر يررون يصررردرون مرررا ديسرررر مررن األوامرررر الالحمررر 
المؤسسرراع واإلداراع ودةولررع إلررى بعررض المسررؤولين  ررن أمررور فر يرر  يدصرررفون بةسررب مددضررياع الضررروراع 

 .عد ودةول العمل لمجمو   من اليومياع بشكل إجباري  يى كاف  األص. األمر الواق 
 :الجهاديمشكلة ضعا المن الداخلي في التيار  -5

هو مبردأ و نمروذج  مرل وافرد . إن مبدأ العمل في دنظيماع سري  دأخذ شكل  صاباع دعمل بأسيوب أمني 
 يررى المجدمعرراع العربيرر  واإلسررالمي  الدرري  ميررع بسرربب مكونادوررا الداريخيرر  واالجدما يرر  بررررق ددرروم كيوررا  يررى 

فالمجمعرراع العربيرر  واإلسررالمي  . ذا األسرريوب الررذي اضرررررنا إليرر  اضررررارا  نديجرر  الدمرر أسررس معاكسرر  لمبرردأ هرر
 يررى الخرابرر  والجوررر  و يعدمررد الةشررد فيوررا, دعدمررد الدربيرر  فيوررا  يررى الدمرراس مرر  الجموررور. مجمعرراع مفدوةرر 

ا   األخبررار مررورو  وجررب إشرر.  و ددناقررل األخبررار فرري مجدمعادنررا  بنظررام اإلشررا  . بالررد و  والدررأثير فرري النرراس 
. والمواجواع العيني  والمبارحاع والمدابالع و ررض البرروالع كرذلك مرورو  دراريخي وةضراري , اجدما ي قديم 
مرررا دررحال دربررر  مجمعادنررا رغرررم الدةرروالع الصرررنا ي  , وةضررار  البرررداو  والعفويرر  , وةريرر  الةركررر  , وهرردر الوقرررع 

 .والمدني 
والموا يررد الدقيدرر  والمدررابالع الدصررير  و ,  ورريدرر   مررل المافيرراع   ,فأسرريوب الدخفرري والعصرراباع والسررري  

برل ودصرفي  المفسرد ,  و دوبر  المخرر . والدنفيذ الةرفي دون الدوس  فري اإلجدوراداع, األوامر الصارم  الموجح  
دعررد  ولررم دسرردر  الدنظيمرراع أن. كيوررا أسرراليب لررم ديررق اسرردجاب  مررن قبررل مجمعادنررا ... فرري نظررام  مررل العصرراباع

وربعرررع الصرررفاع االجدما يررر  العامررر  و العيرررل .  ألداء هرررذه األسررراليب إال كررروادر مةررردود  جررردا  ضرررمن دنظيمورررا
 .م  هذا األسيوب االنسجامالموروث   مل ديك الدنظيماع وأدع إلى كوار  نديج   دم 

دوا رد العامير  فري و دم إمكانير  درقير  العناصرر وال. وكان  يى رأس ديك اإلشكاالع انعدام الةسن األمني  
, وقرد الةظرع أن معظرم المجاهردين األبررال الرذين  رفرع الكثيررين مرنوم . معظموا إلرى ضرروراع هرذا األسريوب

كرانوا مرن أفشرل العناصرر أداء  . ورأيع أداءهم الراهر  فري المواجوراع الميدانير  المفدوةر  والجبوراع فري أفاانسردان 
 . ك  األمني  بعد خروجوم لعالم المرارداع ندما أوكل إليوم موام سري  أو اضرروا ليةر 

مرن , و ردم اةدررام أمرن االدصراالع المخديفر  , و ردم دقر  الةركر  , وكثر  الثرثرر  , فاإلشا   ورواي  األسرار
وسرروى ذلررك كانررع أمراضررا   ضرراال  لررم يمكررن ةيوررا و دمرررع , واإلندرنيررع مررن بعررد , الةركرر  والووادررف والفاكسرراع 

وأن  يينرا أن , ةدى كردع أجرحم برأن هرذا األسريوب ال يناسرب قومنرا . مر مخديف الدجاربكثير من الخاليا  يى 
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نجد  لوم أسيوبا  يفجر راقرادوم بةسرب إمكانرادوم وربرا وم وال يةدراج أسراليب لرم أر كثيررين اسردرا وا أن يعميروا 
 .بوا ويأخذوا بأسبابوا

 
 : أخطاء في أسلوب العمل وإدارة المواجهة -( ثالثا)

مد فرري ذكررر هررذه األخررراء  يررى الدعررداد لالخدصررار ولوضرروةوا و رردم ةاجدوررا ليشرررح والدفصرريل وا  وسررأ د
 :دعالى أ يم فمن ذلك

مرا  -1 العجح  ن إمكاني  وض  اسردراديجياع  مرل نديجر   ردم دروفر معريراع ذلرك ألسرباب إمرا خارجير  واى
 . انا  داخيي  ودةول العمل لمجمو   من اليومياع والدراراع العشواهي  أةي

فررردأ معرررارك جانبيررر  مررر  شرررراهأ مرررن مررردارس الصرررةو  اإلسرررالمي  أوقررر  قرا ررراع مخديفررر  مرررن الشرررعب  -2
معررارك جانبيرر  مررن قبيررل اإلشرركاالع المذهبيرر  والعدديرر  , ومكونادوررا السياسرري  أو االجدما يرر  دون ضرررور  لررذلك 

مثرل فري الةكومراع الراغودير  والصراهل والسياسي  و دم الدةكم في وةد  ادجاه المعرك  دجاه العدو األساسري المد
 . الخارجي المدةالف معوا 

الدررورر فرري أسرريوب مواجورراع روييرر  المرردى مرر  أجوررح  الةكومرراع األمنيرر  دةررول إلررى ةرررب اسرردنحاف  -3
ولرم دعجرح الةكومراع  رن الرحج . هو مرن مخرحون األمر , والعدل والظالم , والمةق والمبرل , الدادل والمددول في 

. فري هرذه المعركر  الالمدناهيرر  , ب مرن قرواع األمرن والجريش ومعظمورم إمررا مرن الجوير  أو المكررهين بأبنراء الشرع
. فيمرا بديرع قرروى ومصرالأ الصرراهل الخرارجي سررييم  ال يورم فيوررا أن دسردويك ديررك المعرارك أبناهنررا السرنين الررروال 

واسرردنحف الجورراديون . افرر  فضررار اليعررب فرري مال ررب ةررددها العرردو األكبررر وبررررق رسررموا هررو و ةدررق فيوررا أهد
 .قواهم فيوا دون جدوى

يمكرن ةشرد النراس  ييورا ضرد , الفشل في أكثر األةيان في دةديد مفاديأ ليصرراع وشرعاراع ليمواجور   -4
وكانع معرك  خسرار  . واقدصر الموضوع  يى دفاصيل الةاكمي  وشعارادوا . الةكوماع الدي يواجووا الجواديون

ونجرراةوم فرري إسرردار أساسرر  األساسرري وهررو إثبرراع , ران لرر يودصرردي  يمرراء السرر, ح نديجرر  صررعوب  مةدرروى الرررر 
, وأننررا مجمو رر  خرروارج . ةيرر  اثبدرروا ليشررعوب إسررالموم ووجرروب رررا دوم . كفررر الةرراكم ووجرروب الخررروج  يرريوم 

ولررم يرردمكن الجورراديون فرري الاالررب مررن  رفرر  سررداراع . باررا  مجرمررون,  ومفسرردون فرري األرض, كررالب أهررل النررار
فدررد كرران هنرراك مواضرري  هامرر  جرردا  مررن الممكررن دعبهرر  . دبرررح مفرراديأ صررراع شررعبي  سرروي  الفوررم دثيررر دأييررد العامرر 

والنورب , الكرامراع  واةردالل المددسراع  وهردر, مرن قبيرل مشراكل الجروع  والظيرم , الشعوب بوا ةرول الجوراديين 
لشررعاراع الدرري أةسررن الورنيررون والدوميررون إلررى يخررر ذلررك مررن ا. واالةرردالل السياسرري واالقدصررادي, االسرردعماري 

وكيوررا مسرراهل شررر ي  فرري . واليسرراريون وةدررى بعررض مرردارس الصررةو  السياسرري  اسرردااللوا ودةولرروا لديرراراع شررعبي 
ولكرن الجوراديين وخاصر  بعرد درداخل المعريراع الفكرير  ليديرار . أساسوا ويمكن ررةوا بأسيوب إسالمي وجورادي

وهرري مواضرري  كمرررا .  درراروا الررررح األةررادي لمشرراكل الةاكميرر  والرروالء والبررراءفرري مررنوجوم اخ!( سرريفي)المسررمى 
 .أسيفع دةداج لفوم النخب  ويصعب  يى العوام هضموا
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فدد كانع وساهل االدصال مةدود  ومدخيف  فري الاالرب . أسيوب خراب أكثر الجواديين لم يكن شعبيا   -5
ولررم . ع والبيانراع وبعررض الكاسرريداع فرري ةراالع مةرردود  جرردا  فدررد ا دمرد الجورراديون  يررى المنشررورا, نو را  وكمررا  

برل إن كثيررا  مرن شرعوب بعرض الردول لرم دكرن دعررف .  يكن لكثير من الجما اع الجوادي  رسرال  إ المير  أصرال  
 . هي أهدافوم   ن الجواديين فيوا شيها  وال لما ذا يداديون ويسدشودون وما

باالسردعالء والدسرو  وافددراره , احج م  الفكر السريفي غيرر الجورادي كما دميح خراب أكثرهم وخاص  بعد الدم
 يءوا دمدوا نبذ الناس م ومفارقدوم في كل ش. الرةم  و الشفد  والدعارف وما يثير, ليرقاهق والمؤثراع العارفي  

أكررددوا  ممررا  ررحل الجورراديين وسررا د الةمررالع اإل الميرر   يررى رسررم صررور  كاريكادوريرر  منفررر  ليشخصرري  الجواديرر 
 ..          ممارساع الكثيرين منوم  مييا  

 
 : الجهاديأخطاء وإشكاالت ومعوقات وأنواع خلل أخرى في أسلوب عمل التيار  -رابعا 

وهذه أيضا  سأذكرها كررؤوس أقرالم بإيجراح أيضرا  وبسربب دنو ورا سرأذكرها مدفرقر   يرى غيرر درديرب مدصرود  
 :فمن ذلك
ويكونون . يماء يدودون مسيرد  فسيدون ثار  الدربي  والفدوى و الكداب  والدوجي  لع الجواديافددار الديار  -5

 :)سا د  يى ظوور ظاهر  المفدي الشاب مما اصريةوا  يي  باإلسم الفضفاض  مما. رموحا  شعبي  دةشد العام 
 .إال و نده  يم فما من مسيم ..ريأ يصدق ةدى  يى أي جاها أو  يموهو مص(!  أخ  نده  يم

ةدرررى ولررردع . انخفررراض مسررردوى العيرررم الشرررر ي  مومرررا  فررري الديرررار الجورررادي و يرررى كافررر  المسررردوياع  -4
دجمعاع جوادي  لدعمل في بعض البيدان في المراةل المدأخر   يى أيدي كوادر شربابي  ددصرف بمسردوياع بالار  

 .أصولي إسالمي جواديالدواض  في هذا المجال األساسي بالنسب  لديار 
والسريوكي  واألخالقير  فري كثيرر مرن المدرأخرين ممرن لةدروا بالجوراد   العبرا ديرمسردوياع الدربير  انخفاض  -1

وكرران . وبسرربب انعرردام وجررود برررام  ليدربيرر  ظورررع ظررواهر مؤسررف  فرري بعررض الدجمعرراع الجواديرر . مررن الشررباب 
 يررراع مرررن مدرررأخري يمكرررن أن يالةرررظ الفرررارق الواهرررل مرررن  ررراش جيرررل الجوررراد األول وكدرررب ا  أن يررررى  ديرررك النو 

 .الجواديين
دفشى الجول  ام  في مخديف مسدوياع المعرف  فضال   ن الجول البشري وانخفاض مسردوياع الدربير   -2
ةال  من السرةي  والجول برالواق  السياسري واألمنري , فدد رب  كثير من الالةدين بالدجمعاع الجوادي . السيوكي 
برل إن المسردوياع المدواضرع  أو ةدرى السريه  الدري ميرحع  العديرد , ومعظرم منراةي مسردجداع الواقر  ... والعيمي

دجرراوحع لدكررون ةالررر  بعررض مررن دصررردى ليديرراد  واإلدار  فرري بعرررض .. مررن  رروام مررن لةرررق بالجورراد مررن الشرررباب
 .!الدجمعاع الجوادي  الناشه  أواخر الدرن العشرين

وةرر  مثررل أفاانسرردان فرري المرررةيدين  يررى اقدصررار منرراه  الدربيرر  واإل ررداد فرري الجبورراع والميررادين المفد -1
ةيرر  غابررع برررام  اإل ررداد العيمرري الشررر ي والدوجيرر  السياسرري والدأهيررل . ب  المةررضشرربرررام  الدرردريب العسرركري 

فدررد . رغرم درروفر الظرروف مررن المرالذ  واألمران واإلمكانيرراع المادير .  الفكرري والدربير  السرريوكي   رن ديررك المنراه  
وسرراهمع ديررك الرريدرر  ومررن أشرررف . وثدافرر  المررداف   يررى الرريدرر  العثمانيرر (   اإلنكشرراري الدربيرر)ا دمررد الاالبيرر  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  356  [  
 

إال ,  ييوررا بحرا رر  الجوررل و دخررري   ينرراع ال دندمرري إلررى الديررار الجوررادي الررذي  رفنرراه قبررل  درردين مررن الررحمن 
 .بالعارف  والةماس واإلخالم الذي دذهب ديك العيل بمعظم نداه  فضاهي  هذه

فدرد , بعرد مندصرف الدسرعيناع , ظاهر  الدنر  والدشدد في المراةرل األخيرر  مرن الديرار الجورادي  بروح  -1
و يل الصةو  اإلسالمي  وبرالء    يمراء السريران .. من المرارداع والدور والكبع والظيم, أدع الظروف العام  

مر  إ رراض أكثرهرا  رن . براع ومرا يجرري فري األمر  مرن نك, وغحواع األ داء الخرارجين , ورايان الةكوماع , 
والدعبيرر , وةب الدشدد والدنرر  ,  أدى إلى ردود أفعال ربعع الكثيرين من قوا د الجواديين بالعصابي  . دينوم 

وكنررع أرى مرر  بعررض قرردماء . و ررن االلدررحام بررالعنف والدررررف فرري أبسررر األةكررام والمسرراهل,  ررن الدرردين بالدشرردد 
أن الفجو  بين هذه النماذج ومجمعادوا الدري , نرى بعض هذه النماذج المدأخر   الجواديين بعد أن كدب ا  لنا أن

وال يمكن لورم أن ييددروا مر  مكونراع السرواد . انسيخع  نوا  أصبةع من الوو  بةي  ال يصيةون إال لمةاربدوا 
 .األ ظم من شعوب بالدنا  يى شيء من الدواسم المشدرك  

وظورور ظراهر  اإلدار  النخبوير  النشرر  فري كرل دجمر  . اع اإلبرداعوانخفراض مسردوي اإلمعر دفشى روح  -1
والدأهيل  رن النخبر  المةردود  بالرداهر  األولرى فري  عاإلمكانياودةول الباقين ألدباع دفصيوم فجو  كبير  من ةي  

 .بعض الدجمعاع الجوادي 
ودردني الدردر   يرى , الورادف و قي  ظراهر  الندرد الرذادي , ددني روح األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر -9

, وانعردام دةدرق الشرورى فري األوسرار العامر . إصالح الخيل داخرل الدجمعراع الجوادير  إال فري داهرر  مةردود  جردا  
 . يى  كس ما كانع  يي  في السن  النبوي  ومنو  السيف الصالأ, وانةصارها بالنخب  في معظم الدجمعاع 

هرم رجرال ونةرن )وهذا من يثار مرنو  . المدأخرين من الجواديين في( المجاهد  يى كيف )دفشي ظاهر   -4
 ةرر مريدرا   , ال ضروابر, ال منو , ال أمير.. ال جما  .. ال مذهب.. خاص  في أفاانسدان في شوريوا(. رجال

 .وال مرج  لدي  , يمكن ضبر   مدمرد ال ,ي ال مندم,
..! كرمررروح ومررروجوين ومفدرررين ليجوررراديينومررر  ذلرررك  دصررردروا !! دفشرررى ظررراهر  جوررراديين لرررم يجاهررردوا  -50

ولكرررن ال , وظورررور ذلرررك فررري أوسرررار ادبررراع  وأنصرررار ليديرررار الجورررادي  مدعصررربين جررردا  لمنوجررر  ورمررروحه برررالكالم 
 .وأوسار أخرى, وخاص  في أوسار الصةو  في بالد الارب , يجاهدون بالفعل 

.. س مررن لررو أرادوا الخررروج أل رردوا لرر  يررى  كرر! دفشرري ظرراهر   مررن أرادوا اإل ررداد ولررم يريرردوا الخررروج  -55
. ال يمكن معرف  مصيرهم بعد أن ديدوا ارف  الددريب ,يالف المددربين بال فاهد  .! ولكن هؤالء  أ دوا ولم يخرجوا

 .وسبب ذلك أنوم ددربوا ولم يربيوم من دربوم ولم يحرع فيوم أي  ديد  قدالي  
الأ الدوليرر  واإلقييميرر  و رردم قرردر  الديرراداع المرةييرر  العمررل لةسرراب اآلخرررين فرري قضررايا ددررار  المصرر -54

 .ودجرب  البوسن . كما ةصل في دجرب  أفاانسدان األولى.  يى صنا   مشروع ذادي
فدد درراكم األسررى براآلالف فري سرجون الرواغيرع . وهذه من كوار  الديار الجوادي : نسيان األسرى  -51

ثرم درراكم مهراع األسررى فري سرجون . وقراد  المجاهردين وخيرر  كروادرهم  والد ا  وكبار اإلسرالميين العيماءوفيوم . 
!! ولرم يبرد الديرار الجورادي أي ةرراك فري ادجراه الديرام بعمييراع دوردف إلرى سرراةوم ..أمريكا والدول الاربي  كذلك 

 .وكأنوم نسيا منسيا 
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كرون مرهروبين رغرم أنورم ردع مخديف صنوف األ داء  ةدى يل أمرنا ألن ن(.الردع)فددان الددر   يى  -52
 !يسموننا إرهابيين

  

 ..هكذا و  
. رويررع مرةيرر  داريخيرر  هامرر  مررن مراةررل أهررم مرردارس الصررةو  اإلسررالمي  وأكثرهررا أثرررا فرري واقرر  المسرريمين 

وقرد ةاولرع فري . دوا حهاء أربع   دود مرن الرحمن ءا را الدي اسدارقع دجاربوا و, وهي مدرس  الديار الجوادي 
و رضررررع . ودروس دجاربوررررا , أن أسررررجل خالصرررر  مسررررارها وخصاهصرررروا . لسررررادس والسرررراب  هررررذين الفصرررريين ا

نجاحادورا العظيمرر   وكرذلك  رضرع لألسررباب الداخيير  والخارجيرر  الدري أدع لفشررل . لخالصر  ةصرادها اإليجررابي واى
 . ديك المةاوالع في الوصول ألهدافوا في النواي  بددر ا  

, نعيشررر  مرررن أةرررا   ول مرررن هرررذا الكدررراب الرررذي دعررررض لجرررذور مررراوباخددرررام هرررذا الفصرررل يندوررري الجرررحء األ
 .بالء هذه األم  ومةندوا األحلي  , وخالص  داري  ما مر بوذه األم  من دجارب الصراع م  الروم 

دجرب معرفدورا واسرديوام . الجوادير  ومرا ةفيرع بر  مرن دجرارب و برر  وخالص  مسار صرةودوا اإلسرالمي  و
 الم الةمالع الصرييبي  الصرويوني  .. وني   الم ما بعد سبدمبر, الةادي والعشرين  دروسوا ونةن نسدفدأ الدرن

 ..ى  المنا اإلسالمي الكبيريالكبرى  
دماما كما , ةي  ددا ع  يينا األمم ددا ي األكي  إلى قصعدوا ..هذا الدرن الذي يريدون  أمريكيا صويونيا 

 ..أخبرنا الصادق المصدوق 
ا أن نفددةر  برإرالق المداومر  اإلسرالمي  العالمير  لورذا الصراهل   يرى الردين والمددسراع هذا الدرن الذي  يين

 . وكل مدوماع وجودنا كأم  مسيم ..واألنفس واأل راض واألموال
 باير معرف  جذور هذا الصراع وداريخ  ودجارب   وهي ما, المداوم  الدي ال دنريق  يى هدى وبصير   هذه

 ..بعض ثارد   كدبع الفصول الماضي  لسد
 الدري دبنري  يرى مرا, هذه المداوم  الدي يجب أن دنريق  يى أسس من الودى والبصير  واألسرس المدكامير  

فرري ضرروء ثوابررع هررذا الرردين . ودنريررق وفررق مررا يناسررب المرةيرر  مررن مررنو  وأسرراليب . مضررى مررن  بررر ودروس 
وهو . يناسب ما اسدجد بنا من نواحل وظروفوأسس منو  ةركي منضبر . والعديد  الجوادي  الددالي  لوذه األم  

هررذا الكدرراب وا  الموفررق وهررو الورردي إلررى  ةاول أن أضرر   يررى رريدرر  بعررض المعررالم فرري الجررحء الثرراني مررنأمررا سرر
 .سواء السبيل

************* 
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  قدمة الجزء الثانيم  
 

الةمررد   الررذي صرردق و ررده ونصررر . الةمررد   المةمررود فرري األرض والسررماء.   أهررل الةمررد والثنرراء الةمررد
الةمرد   الرذي أمرر رسرول صريى ا   يير  وسريم أمررا  يعرم كرل مرؤمن مرن .  نده وأ ح جنرده وهرحم األةرحاب وةرده

 : فدال  ح من قاهل . أمد  صيى ا   يي  وسيم 
    ي َسب يل ِ َقات لأ  ا  َِ وا َوهللان يَن َكَفارا ا أَنأ َيكافن َبأأَس الناذ  ن يَن َعَسى هللان م  ؤأ ض  الأما َسَك َوَحرِّ أََشاده هللان  ال تاَكلنفا إ الن َنفأ

يال   ك   ( 34:النساء)  َبأأسا  َوأََشده َتنأ

الددرال نبري المرةمر  ونبري نبينرا وسريدنا وقاهردنا وةبيبنرا الضرةوك . والصال  والسالم  يى ةبيب  وخيردر  مرن خيدر 
وجعال ر  اي . بعةت بين يدي السالة بالسيا حتم يعباد اهلل وحاده" الداهل صيواع ا  وسالم   يير  . الميةم 

صردق رسرول ا  "  الذلة للام مان خاالا أماري ومان تشابه بقاوم فهاو مانهم تحت ظل رمحي وجعل الصغار و
 :وبعد.صيى ا   يي  وسيم

إال مددماع ومدكرآع  , الوام الذي لم يكن الجحء األول  يى رول  و بكل ما في لجحء ادبل أن أل  إلى هذا ف
 .شر ي  وداريخي  وسياسي  وفكري  و منوجي  لما سيةدوي  هذا الفصل إن شاء ا 

قبل ذلك أةرب أن أقردم ألبرواب هرذا الفصرل بجمير  مرن الندرار درور  لر  ودسرا د  يرى محيرد مرن فومر  إن  و
 .شاء ا 

 
 :ونظريات دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية الجهاديالثابت والمتحول في الفكر : أواًل

الذي اخدصر في  سير  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم (  الرةيق المخدوم )ذكر المباركفوري في كداب  الديم 
 : خالص  ذلك الخبر فدال 

ويةرررول بيرررنوم وبرررين . كين إلرررى مررراء بررردرودةررررك رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم بجيشررر  ليسررربق المشرررر   "
كخبيرررر ( رضررري ا   نررر )وهنرررا قرررام الةبررراب برررن المنرررذر . فنرررحل  شررراء  أدنرررى مررراء مرررن ميررراه بررردر. االسرررديالء  ييررر 
أمنررحال  أنحلكرر  ا  لرريس لنررا أن ندددمرر  وال ندررأخر  نرر ؟ أم هررو , أرأيررع هررذا المنررحل! يررا رسررول ا  : ) سرركري وقررال

فرانوض , فرإن هرذا لريس بمنرحل! يرا رسرول ا : قرال. بل هو الرأي والةرب والمكيد  : ؟ قالالرأي والةرب والمكيد 
ثررم نبنرري  ييرر  , مررا وراءه مررن الديرب –أي نخرررب  –فننحلرر  ونارور  –قررريش  –بالنراس ةدررى نررأدي أدنررى مراء الدرروم 

لقااد أشاارت : )  يرر  وسرريمفدررال رسررول ا  صرريى ا   ي. ثررم ندادررل الدرروم فنشرررب وال يشررربون. ةوضررا  فررنمأله مرراء 
 .( بالرأي

 ظيمرر  ومررن  وقررد ةرروى هررذا األثررر العظرريم ةكمررا   ظيمرر  يعيمنررا بوررا رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فواهررد
 .. ذلك
 . أدب المسلم مب دين اهلل فما كان وحيا  فال نتقدم وال نتأخر . 5

 .(  الرأي والحرب والمكيد  )فيما كان من مسائل  االجتهادضرور  . 2
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 .أدب الجندي مب  ائده في العر  . 3
 .أدب القائد مب ألوانه لندما تعر  لليه االجتهادات واتبدالات . 4
وأمامناا مةاال لار  فياه الارأي للام المعلام , وجوب لر  اآلراء دون وجل مهما للت من لة وللم القائاد. 5

    .                          االكبر رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم 
 (.ليس هذا بمن ل)  : الوضوو والج م في لر  الرأي بعد أن تأكد أنه من مجاالت االجتهاد.6
 .بصرا النظر لن صغر   يمة  ائلة, ولدم التجاو  للم حق ظهر , أخذ القياد  بما تبين صوابه . 5

لدري يجرب أن يدروم ونذكر منوا إشرار  دومنرا فري هرذه المددمر  إلرى أنر  وضر  قا رد  ذهبير  ليثابرع والمدةرول ا
بل أ ددرد بأنر   يرى أسراس هرذه .  وفد  العمل والةرك  في الصةو  اإلسالمي  كيوا, يي  الفكر الجوادي الةركي 

 .الدا د  مدار كاف  وجوه نشار وةرك  المسيم في ةياد  كيوا 
 :وهذه اإلشار  ددسم الدوا د  والدوانين مةر الدفكير والعمل إلى قسمين

  " :وهذه فرضي  الدعامرل معورا  يرى أسراس . اع الدين والمعددد وقوا د المنو  الراسخ  من أساسي ةابت  -
 ". ليس لنا أن ندددم  وال ندأخر  ن , منحل أنحلك  ا  دعالى

ومجررال , األفوررام و الخبررراع والدجررارب وهررو ميرردان دسررابق العدررول و, بةسررب األةرروال والوقرراه  متحااول  -
 ( .الرأي والةرب والمكيد )من قضايا  ما كان:وهو , اإلبداع فيوا 

الةكم  الثاني  الوام  من فد  هذا األثر العظيم هي دعييم الداهد والمدود و كل من جاء بعد رسول ا  صريى 
والعمررل  اال ددررادكيررف يكررون الدعامررل مرر  مسرراهل الثابررع والمدةررول مررن قضررايا . ا   ييرر  وسرريم وصررةابد  الكرررام

يعمل هذا العدل الذي أنعم ا  ب   يي  وجعي  منار الدكييف في كرل أمرر والدربيق فعيى كل إنسان , يسرددبي   أن  
 اال ددررراديسررأل أهرررل الررذكر  مرررا يعدرضرر  مرررن مسرراهل هرررل هررو مرررن ثوابررع . وأن يسررأل ويدبررين إن لرررم يكررن يعيرررم 

أم أنر  مرن مسراهل االجدوراد  (.فرال يددردم وال يدرأخر)واألةكام الشر ي  الثابد  ؟ فيكرون ةالر  معر  الدسرييم واالنديراد 
فييدرردم رأيرر  , فررإن دبررين لرر  أنوررا مررن هررذه .  فرري الرررأي والةرررب والمكيررد  ومررا شررابوا مررن وجرروه النشررار اإلنسرراني ؟ 

و يررى كررل قاهررد  . كمررا فعررل ذلررك الصررةابي الجييررل رضرري ا   نرر . وخبردرر  واجدورراده بكررل رجولرر  وأدب ومسررؤولي 
ويشرررج  المدرررود  يرررى دةمرررل مسرررؤولي  الدفكيرررر واالقدرررراح . أ المجرررال ويسررردم  أن يفسررر.. ابرررداله ا  بةسرررم الدررررار

بررل . وهررو المسررداني بررالوةي دون مررن بعررده  ررن كررل ذلررك, كمررا فعررل رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم . واإلبررداع 
)  :يم وأن يدول إحاء ذلك ما قال  صيى ا   يير  وسر. إن أصاب , ويدعدى ذلك لينحول  يى رأي المجدود الخبير

 بل وينداد لذلك الرأي.  ( بالرأي لدد أشرع
ودشرجي  المبرد ين  ..مدرس  ددبل المددرةاع في ميدان الررأي والةررب والمكيرد ! وهما مدرسدان في الدياد   

 (. لقد أشرت بالرأي)  يى الشورى   
امأ إ   :الدي أخبر  نوا دبارك ودعرالىومدرس  الفر ون  يكا ر 

نا َما أا َعوأ ِ رأ مأ إ الن َساب يَل َقاَل  يكا اد  الن َماا أََرى َوَماا أَهأ

َشاد   انأ   :أن  وكان كل مسدنده في ذلك, (44:غرافر)( الرن ي م  ار  اارا َتجأ َْ َنأ ه  األأ اَر َوَهاذ  صأ لأاكا م  َس ل اي ما م  أَلَايأ َقااَل َياا َقاوأ

ونَ  را ص  َِال تابأ ت ي أَ  (15الحخرف) َتحأ
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لَى  :شيرانليح م الفاجر  ندما نفخ  المما أوصي    ما األَعأ كا َقاَل أََنا َربه َِ  (42:الناح راع) . 

. ولرريس هنررا مجررال االسدفاضرر  بمررا دجرريش برر  الررنفس ويسرردررد الديررم فرري كنرروح ديررك النصرروم اإللويرر  العظيمرر   
 .وفيما مر من اإلشار  كفاي  لما نةن بصدده. واآلثار النبوي  الكريم  

قبل فواع , ضمن خرواع أولى يجب أن دةصل اليوم , عوا كخرو  وما أقدم  فيما سيديو من نظرياع أض
كرري نفرردأ برراب الدصررةيأ .. و ميرردان الفكررر العميرري فرري الصررةو  اإلسررالمي  المجيررد , األوان فرري الديررار الجوررادي 

 .. الثباع  يى درب الجواد.. والدروير من خالل قرارنا االسدراديجي العددي بالثباع
والسيما ما يخردم منورا بدرراع ( .  الرأي والةرب والمكيد  )من نوع قضايا  ارما أقدم  هو في معظم  أفك

 . العمل الدربيدي ليجواد في  الم ما بعد سبدمبر كما أدصورها
ننرررا الةنيرررف ومعددررردادنا الدينيررر  وهنرراك جانرررب منورررا هرررو مرررن قرررراع الثابرررع  بمددضررى ا ددادنرررا بأساسرررياع دي

وفري الديرار , ع منوجي  لدينا دوارثناها فري هرذه الصرةو  اإلسرالمي  المباركر  وهي ثواب. أةكاموا الشر ي  الثابد  و 
.   ررن الثدررا  األثبرراع مررن قاددنررا و يماهنررا ومشررايخنا المجاهرردين العرراميين,  بررر  دررود مدداليرر  , الجوررادي المجيررد 

, لمرنو  والعديرد  الددالير مبثوث  في هذا الكداب في األبواب الدري  نرع برالفكر وا, ومعظم هذه الثوابع الدي أنديوا 
باإلضررراف  ليمنررراةي . و األساسرررياع الثابدررر  فررري السياسررر  الشرررر ي   نرررد مرررا ندرررررق  لينظريررر  السياسررري  ليمداومررر  

 . الدربوي  الديني  أيضا  

أو ةكررم . وسأشررير إليوررا فرري مكانوررا لدميررح مررا هررو معددررد ديررن ثابررع . ذلررك بسرروول   ويسرردري  الدررارئ دميررح
نما شر ي موقفنا مع    ..سمعنا وأ عنا   أن ال ندددم  ن  وال ندأخر واى

وهرذه خاضرع  ليدا رد  الذهبير  الدري لخصروا اإلمرام الفدير  الجييرل , كما أن هنراك اخديراراع فدوير  أخرذنا بورا 
كاال إنسااان يةخااذ ماان كالمااه وياارد إال صاااحب القباار : ) اإلمررام مالررك رةمرر  ا  فرري األثررر العظرريم  نررد مررا قررال 

مرن أجرل إرررالق , فوري نظريرراع مرروةر  ليةروار والندراش والدجربرر  والدربيرق (  هلل لليااه وسالمالشاريا صالم ا
 .د و  ورريد   مل ومداوم  أرى ساة  العمل اإلسالمي والصةو  المبارك  بأمس الةاج  لمثيوا

مراع ووضعع إلرالقوا أسسا في مخديف مناةي ومدو (.. دلو  المقاومة اتسالمية العالمية)وقد أسميدوا  
والررذي يشررال معظررم مسرراة  الجررحء الثرراني مررن هررذا , بررر نظريادوررا الثمانيرر  الدرري دكررون الفصررل الثررامن , الةركرر  
 . وهو لب  والااي  من  , الكداب 

وأقنعدنرري درردا ياع , أقرردم هررذه النظريرراع بعررد أن وصرريع بةسررب مررا ا ددررد اليرروم إلررى مسرردوى كرراف فرري نضررجوا  
وأهردافوا الشرامي  لكرل , الةمرالع الصرييبي  اليوودير  األمريكير  الاربير  الجديرد   ووقاه  سير,  الم ما بعد سبدمبر

حاددنرري إيمانررا  بصررواب معظررم مررا كنررع قررد ذهبررع إليرر  فرري دررروير هررذه  عدنرري ونأق.. الصررعد والمجرراالع الةضرراري 
لى اليوم  5440منذ . النظرياع  بر أربع   شر  اما    . واى

فما كان من .  ويمن  يي بالدبول , ويوديني ليصواب , ييومني اإلخالم  وأن. ليةق ىوأرجوا من ا  الود
والدصور راب  . ومن الشيران , من نفسي الداصر   وما كان من حلل فوو. دوفيق ليصواب فوو من ا  دعالى 

 .واسدافر ا  العظيم وأدوب إلي .  مل ابن يدم 
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 :نظريات عملية , يةنظريات دعوة المقاومة اإلسالمية العالم: ثانيًا
ذكررررع فررري ,  5491الرررذي كررران بررراكور  إندررراجي سرررن  (  الثرررور  اإلسرررالمي  الجواديررر  فررري سررروريا )فررري كدرررابي 

وكنرع أدمنرى لرو (.. النظرية العملية)الفصل الثال  من الجحء األول بعض الدعريف الموم لما اصريةع  يي  برر 
 . ألندل من  ديك الفدر  هنا, كان الكداب بمدناولي 

( . النظريررراع العمييرررر  )و, ( النظريررراع النظريررر  )فدرررد كدبرررع فيررر  مرررا فةرررواه   أن هنررراك فرقرررا جوهريرررا برررين 
سربةادوم الفكرير  والفيسرفي   فالنظرياع النظري    هي دصوراع فكري  يضعوا أصةابوا من خالل بنراع أفكرارهم و

وبداهورا مدصرف  , ظريراع ببعردها  رن الواقر  وكثيررا  مرا ددسرم ديرك الن. ليثبع الواق  بعد ذلك خرأهرا مرن صروابوا, 
مجرراالع بعيررد   ررن ,   والسرريما  نررد مررا يدنرراولون فرري نظريررادوم. اجيرر  ةيرر  يجيررس أصررةابواعبصررفاع األبررراج ال

 .وخبرادوم الواقعي , مجاالع دجاربوم العميي 
الرررذين ,وا فوررري نظريررراع  مرررل دولرررد فررري مجرررال الةركررر  والدربيرررق مرررن قبرررل أصرررةاب. أمرررا النظريررراع العمييررر  

وفري . ومن أجل دصةية  والسير ب  نةو األفضرل وصروال  لدةديرق األهرداف. يولدونوا من خالل المسار العميي 
 . مجال الجواد والمعرك 

يصروغوا المفكررون . نظرياع دولد في ميردان المعركر  والمواجور  :  يمكن تعريا النظريات العملية بأنهاو 
ودسرررررها األقرررالم المجاهرررد  . والعيمررراء العررراميون فررري ميررردان المعركررر  .   المجاهررردون المدةركرررون فررري أرض الواقررر

فرري , سررع  مفاصرريوم المكيفرراع وال مررن  يمرراء قررد يبّ , مررن قيرراداع قا ررد  , وال دنررحل  يرريوم مررن فرروق . الميدانيرر  
 .بعد  شاء دسم قد ةفل بالميذاع, جيساع الدرف الفكري  يى الراوالع الفاره  

. أن يكدبروا فري فدر  الجوراد وأةكامر   وم يمكرن –إن وجد فوم مخيصرون  -ك الكداب ألن المخيم من أوله 
وروهرررا بأسرررماهوم المسرررربوق  بألدررراب الشررري  واألسررررداذ موي, ويعيررردوا كدابدوررررا , ليعيررردوا ديصررريق النصرررروم الدديمررر  

 وقررد. نوم درفررا  ليدرأهررا جموررور ال يدررل  رر.  يررى ورق ثمررين , ثررم يّسرروقوها فرري ربدرراع أنيدرر  .. والرردكدور والمفكررر
 .يسدفيد مما فيوا من ةكم  مؤمنون دةركوا بوا وبايرها من يفاق الةكم  في ميادين الددال

دررأدي ودولررد . يولرردها أصررةابوا فرري ميرردان الجورراد والمواجورر  وسرراةاع المعركرر , إن نظريرراع الجورراد العمييرر  
, لفشرل سرعيا  إلرى الدصرةيأ والدررويرباهظر  لسيسري  دجرارب الواسردعراض األثمران ا, بعد هضم دجرارب الماضري 

العالمون  و. والعاميون فيوم أقل . فالعالمون في الناس قييل.  من خالل اسدراديجي  الثباع واخديارها كما أسيفع 
 .العررراميون مرررنوم أنرررذر مرررن الةجرررار الكريمررر  فررري هرررذه السالسرررل المدراميررر  األررررراف مرررن ركرررام الةجرررار  والدرررراب

 .نسأل ا  بجميل كرم  أن يجعينا منوم.ي  من األوليين وقييل من اآلخرين ث.. والمخيصون في هؤالء
ووفدورم ا  لفورم ةكمر  الدجرارب . إإن النظرياع العميي  مومر  مرن ةميروا  يرى  رانددوم أمانر  السريف والديرم 

 .والدروس
 : قيع في ذلك الكداب قبل سبع   شر  اما  إن لم دنةني الذاكر  ما فةواهو  
ولكان دروس الفشال أكةار . إذا ما  يست بالتجارب الفاشلة, في تجارب المواجهات  ليلة  تصاراتاالنإن  

 .وهي بفوائدها تسير بالعامل نحو النصر والنجاو. أفدو منها ةمنا   و. إغناء من دروس االنتصارات 
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فا ذا ماا  ادر . بوتوجاد لناا المجار . النهاا تعلمناا العبار  مان التجرباة , إن دروس الفشل م دوجة الفائد   
 .تنتصارت كبر  ب ذن اهللاف نهم يتأهلون بموجب تلك الدروس , للمجربين الةبات 

 .. وفي هذا السياق أقول 
هي وليد  أمررين اثنرين بعرد دوفيرق , إن نظرياع د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  الدي أضمنوا هذا الكداب 

 ..ا  دعالى
لمباشرر   يرى مرر نةرو ربر  قررن مرن مواكبر  دجرارب الصرةو  اإلسرالمي  دماسرا  الدجرب  الميداني  ا : اأولوهم 

رال ا ومةدكرا  مر  الكثيرر مرن روادهرا , منورا , ومن العمل الميداني وسر الديار الجوادي منخررا  في العديد .  واى
 .. وقاددوا و ناصرها

صرةو  اإلسرالمي  الماضري   امر  ومراجع  مدأني  لدجرارب ال, دوليدها من خالل دراس  فاةص   : ةانيهما و
ةير  لرم , وروايراع أصرةابوا مباشرر . ورادوا مريعا   يى أدبيادوا وداريخوا ومنشر. والمةاوالع الجوادي  خاص  , 

كمردكرح شرر ي دينري . بعرد دبنري  خيرار الثبراع , ثم ا دماد مبدأ الدصةيأ والدروير لديك الدجارب . ددوفر كداب 
 ..ركيوأساس اسدراديجي ة, و ددي 

 . وبوذا دأدي هذه النظرياع في الديار الجوادي والصةو  اإلسالمي  بصفدوا نظرياع  ميي 
ومدابع  , من المرالع  والدأمل والدفكير والمدارن  , يالف السا اع  -بعون ا   -لدد أخذع هذه النظرياع 

ومثرل ذلرك . مخررراع أ رداهوم دقيد  ويومير  لمخديرف وسراهل اإل رالم ليوقروف  يرى مسردجداع واقر  المسريمين و 
وغيرررهم مررن , مرر  مخديررف المسرردوياع فرري وسررر الديررار الجوررادي , والمدارسرر  والندرراش  الجوررد والوقررع مررن الةرروار

 .والسيما في قراع المفكرين والد ا  والداد  المجاهدين أصةاب الدجارب. رجال الصةو  
الدري ,  اإلشرراقاعوالد  كثيرر مرن األفكرار , ةراور  وقد يسر ا   بعد ديرك السرا اع الكثيرر  مرن الدراسر  والم 

أو مرن . ء من روايردوم ويراهورم  رن دجراربومربما الددرع بعضوا من أفواه بعض أفراد المجاهدين العاديين البسرا
فصررادوا بأسرريوبي ووضررعدوا فرري .  يررى الكدابرر  نمررن  غيررر المودمررين بالدررأليف أو الدررادري, قيرراداع مجربرر   اميرر  

 .معدوا كما يفعل الصاه  بةباع الجوهر الثمين وج. سياقوا
ررةررع لددرررور  نرردي وددرردا ى , وربمررا سرربب لرري ةرروار مرر  الرربعض   أن دندرردح فرري ذهنرري درردا ياع فكررر   

, ويعرود كثيرر مرن الفضرل فيمرا يبردو إبردا يا  ومبدكررا فري هرذه النظريراع . دبعادوا الفكري  لدأخذ مكانوا في السرياق
. بأنورا نظريراع  ميير   االد راءوبرذلك أسردري  . الرجرال والرد ا  والمجاهردين العراميين لعشراع من ةراوردوم مرن 

ثباع ذلرك وأسرال ا  , ولورذا أذكرر هرذه المراةرل فري دوليردها . ومرن هنرا ا ددرد أن هرذه النظريراع دأخرذ قيمدورا.  واى
 .اإلخالم 
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 :ويرآلية توليد النظريات من خالل منهج الثبات والتصحيح والتط: ثالثًا

مرا فير  الكفاير   رن , لدد دكيمع  يى هذا المنو  في يخر الفصل السرادس ومرير  السراب  مرن الجرحء األول 
و ررن مبرردأ . واسرردناده لمبرردأ  رررض العيرر  بررال ةرررج ودراسرردوا. و ررن أهميرر  الدصررةيأ . اسرردراديجي  وخيررار الثبرراع

أو اسردةدا  مرا ,  إلااؤهراودرويرهرا أو . يي  اسدعراض أساليب العمل ودناولوا بعيردا   رن الددرديس ألنورا يلر  ووسر
 .يناسب الوقع مما لم يسبق دجربد  كأسيوب

وبفدر  مرنو  ندرد ذادري ,  وقد أدى بي ذلك إلى اسدعراض ةصاد دجارب الديار الجوادي بكرل انفدراح وةرير  
النصررر وهررل هنرراك أسررمى مررن الجررد فرري البةرر   ررن سرربيل ليجورراد نرجررو أن يةدررق . يورردف إلررى أهررداف سررامي  

 .وينوض بوذه األم  من ضةضاح الوحيم ؟
بعررد أن مررر مخدصررر درراري  الدجررارب فرري الفصررل , وقررد دناولررع منرراةي ذلررك الةصرراد فرري الفصررل السرراب   

ولكني هنا أشير إلى يلي  دوليد النظرياع بعرد إجرراء  ميير  اسردعراض . اب كدوهو من أرول فصول ال. السادس 
نما كانرع أسراليب, يب  يل وأخراء ديك الدجارب واألسال  .اسردويكع ودجاوحهرا الرحمن  االدي لم يكن غالبوا خرأ  واى

ولدد كان من أهم الفدراع إفراد  ليبةر   رن نظريراع الصرواب المفدررض . بمعنى أنوا لم دكن خرأ  ولم دعد صوابا  
وأخررراء , نيرر  والمسراروأخرراء المرنو  والب, فدرر  البةر  فرري األسرباب الداخيير  الذاديرر  لفشرل مشراري  الجورراديين . 

 .   رريد  األداء الدي  رضدوا في الفصل الساب  
أو أنر  لرم يعرد . وبعد ذلك قمع بعميي  البة   ن الصواب أو  ن المناسرب المدابرل لمرا ا ددردع أنر  خررأ 

 .مناسبا  
شرركيع مجمو رر  . أهررم أسررباب الفشررليشرركل أو . فشررال  فرري المةصرري  يسرراوي و كمررا كرران مجمرروع األخررراء  

بوررذا الشرركل الررذي يوضررة  هررذا الجرردول (.. نظريااات دلااو  المقاومااة اتسااالمية العالميااة) رضررياع الصررواب ف
 .الدمثييي

 
 ..خ أ مفتر  صواب مفتر  النظرية الجديد 

 أخ اء منهجية تصورات منهجية صحيحة نظرية الفكر والمنهج في دلو  المقاومة

 أخ اء تربوية ة صحيحةتصورات منهجي نظرية التربية في دلو  المقاومة

 أخ اء سياسية ت بيقه تصورات سياسية صحيحة نظرية السياسية في دلو  المقاومة

 تصورات لسكرية مناسبة النظرية العسكرية لدلو   المقاومة
أخ اء في االساليب العسكرية 

 أوأساليب استهلكت

 

برردءا  مررن األساسررياع . ومدكاميرر  الدرري سررعيع أن دكررون شررام , فرري برراقي مجرراالع نظريرراع الررد و  .. وهكررذا
وما . ألساليب الدربيدي  ليعمل العسكريواندواء  با, ومرورا  بالمنو  الدربوي المناسب , العددي  والفكري  والسياسي  

مرررررن دون أن ننسرررررى األسررررراليب المناسرررررب  ليرررررد و  واإل رررررالم . ييحمررررر  مرررررن اإل رررررداد والدررررردريب والدنظررررريم والدمويرررررل 
 .والدةريض
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 :منهج حشد األمة من أجل المقاومة دون المساس بثوابت المنهج عتمادا :رابعًا

وهررو مررا أسررميد  فرري بعررض . مررا يناقضرروا فرري مجالوررا أإال بإثبرراع خررر, مررا ال يمكررن إثبرراع صررة  نظريرر  
 . وهو مبدأ معدمد في الد واع كيوا( . مبدأ الهدم والبناء) مةاضرادي الدديم  بر 

 :ذلكفأساس د و  اإلسالم يدوم  يى  
َقى  )  ُأ َوة  الأاوا رأ َساَك ب االأعا َتمأ َقد  اسأ َِ نأ ب الن   م  وت  َوياؤأ اغا فارأ ب الطن فرال يمكرن أن يبنري .  (411: البدرر  ) ( ََِمنأ َيكأ

أقررل مسرردوى فرري  وينسررةب هررذا المبرردأ  يررى مررا هررو. إال  يررى هرردم اإليمرران بالررراغوع والكفررر برر , اإليمرران بررا  
وهري افدراضراع اجدوادير  فري مجراالع . إلرى مجراالع الخررأ والصرواب . الةق والبارل  من مجاالع. الدناقض 

 .العمل والةرك  خاص 
وقررل مثررل . إال بإثبرراع أن البرلمرران لرريس الةررل. فررال يمكررن إثبرراع أن الجورراد هررو الةررل ليخررروج مررن أحمادنررا  

 .  المرروة  في سوق الصةو  اإلسالمي  المدعدد  ذلك  ن األساليب 
. فالتجاااارب دلاااوات . ماااا يتعلاااق االمااار باساااتعرا  التجاااارب وتقييمهاااا تشاااتد حساساااية المساااألة  ولناااد

أن الادلوات أشاخاش , وأكةار مان هاذا حساساية . ونقدها يةير حساسية أصاحابها . والدلوات أفكار ومناهج 
  .  للردويستف, بالعدوان  بل يةير الشعور. وانتقادها يةير حساسية أكبر . وألمال لاملين , ورمو 

دلاو  المقاوماة ) فنظريراع . وهنا ال بد من العود  إلى أصول الخرالف وأدب الخرالف وفرق قوا رد اإلسرالم 
ددررف مرر  مخديررف شررراهأ مكونرراع خررر الةرررب المفدرررض ةشررده فرري هررذه األمرر  فرري مواجورر  ( اتسااالمية العالميااة

 .  مستو  خالا و,  مستو  إختالا   :أ داهوا أمام مسدويين من الدعارض 
دنا العددي  والمنوجي  الفكري  فنةن ومن يرى غير ذلك بمن فيوم بعرض مكونراع بففي الدعرض لما يمس ثوا

فالفرارق مرثال بيننرا . خرالف دضراد . وةركاع الصةو  اإلسالمي  ومناهجوا ومدارسروا واى المورا فري مجرال خرالف
 . وليس اخدالف دنوع مدبول  هو مجال خالف دضاد( البرلمانيين والديمدراريين )وبين اإلسالميين 

 .وأظن أن هذا المثال الصارخ اإلشكالي  يوضأ نظاهره من المشاكل المنوجي  
فنةن , ضمن الديار الجوادي ومدارس العمل اإلسالمي , ويلياع المواجو  , وأما ما يمس أساليب العمل  

 .الج فوو اخدالف في وساهل الع. وربما مفيد  ,في مجاالع اخدالف دنوع ممكن 
 .أو هذا ما يجب  يى األقل. وهنا ربما دكون الةساسي  أقل  

ف مرن كافر  دبعراع أن ألرّر. المرروة  في هذا الكدراب  وقد ةرصع رغم الربيع  الثوري  لمثل هذه األفكار
ويجررب رم . لكوننررا فرري ةالرر  مواجورر  صرراهل لرريس أوجررب بعررد دوةيررد ا  مررن دفعرر  . هررذا الخررالف واالخرردالف

وهرري اكبررر . فررالنفوس جبيررع  يررى ددررديس األفكررار واألشررخام . رغررم صررعوب  المسررأل  . يف الديرروب الصررف ودررأل
 . د وادوموورث   أدبا وممن , المعضالع الدي قامع في رريق األنبياء فمن بعدهم 

 يرى مرا أقصرده , الدجديدير   هو مرق اندالبيدر   وأبعراد, ولكني جودع وسأجود في أن ال دؤثر جدير  الرررح 
ولرريس إرسراء قوا ررد دنظرريم أو دجمرر  ةركرري ينررافس . فررإني هنررا بصردد إنشرراء نظريرراع د ررو  .لةشررد ليمداومرر  مرن ا
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كمرا ةصرل و يةصرل . البشرري  والمادير  , ويصرار وم  يرى دجراذب مدومراع العمرل . اآلخرين في ميردان العمرل 
 ..ولألسف في ميدان الصةو  اإلسالمي  والديار الجوادي

وذلررك أن . الررررح لمررا هررو أبعررد مررن ذلررك فرري رم الصررفوف ومةاولرر  جمرر  األمرر  ذهبررع فرري هررذا لدررد  برل  
إلرى ,  ندما نخررج مرن داهرر  الصرةو  اإلسرالمي  , دصبأ مجاالع دناقض و داء ,  واالخدالفمجاالع الخالف 

ورا الثدرافي دركيب و, بمجمو ورا البشرري , مخديف الشراهأ والمكوناع الفكري  والثدافير  والسياسري  لألمر  اإلسرالمي  
,  والورنيررر  العيمانيرررر  , مرررن مثررررل الديررراراع ذاع األفكررررار المسررردورد  مثررررل الديررراراع  الدوميرررر  . والةضررراري المعدررررد

..  و ررداهنا لمررا دةدويرر  مررن اإلنةررراف والضررالل, رغررم دناقضررنا مرر  أفكارهررا  -لإلنصرراف  -وغيرهررا الدرري دشرردمل 
. ون برررإخالم االشررردراك فررري المداومررر  لرررذاع أ رررداهنافإنورررا دشررردمل  يرررى قرررراع  رررريض مرررن الشررررفاء الرررذين يريرررد

وقرد شراركونا .. ويرجرون اندصرارها ورفعدورا, إلى خرالم هرذه األمر   -من ةي  لم يوفدوا ليصواب  -ويدصدون 
 .  االسدعماري كإسالميين الكثير من ضراهب العناء م  األنظم  الراغي  ومن وراءها من الدوى 

دون أن أجرراوح مررا يسررمأ برر  المعددررد وثوابررع الرردين , يرراع المداومرر  ةرصررع فرري نظر , فةدررى هررذا الدررراع 
معدمدا   يى ما لرديوم , أدخل من بواباع مجاالع اإلدفاق معوا  نوأ. أن  أدألف ديك الديوب ما أمكن , المددس  

ونوا  يى وصوال  إلى كسبوم إلى أن يك. والعارف  اإلسالمي   ند من ددوفر  ندهم , من النخو  والشرف والةمي  
سراهيل وةيفاهوا من المرددين والمنافدين  , إن لم يكن ةيفا   يى نصر  الةق . يمين خر ةرب المداوم  ألمريكا واى

 .فةيادا  دجاهنا  يى األقل
وهذا ما سعيع إلير  كواةرد .. ةشد األم   يى المداوم . وهذا من أهم واجباع من يدصدرون لعميي  الةشد 

 .ا الصفممن  يرجون الوقوف في هذ
أو . وهي تستعر  ما لم أست ب أن أتجاو ه من نقد بع  االمور ,  وأرجوا أن تتسب الصدور جميعها  

أو . وخاصاة مان  بال  إخاو  العقياد  والساالو مان الجهااديين.  ما لم يحالفني االسلوب المناسب فاي تناولهاا 
م الهاادا النبياال والشاارا والنخااو  أو ماان يجمعنااا بهاا. أخااو   ريااق الصااحو  وخدمااة اتسااالم ماان اتسااالميين 

 .للسعي نحو تحقيقه
 

 :خصائص و مالمح في نظريات دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية: خامسا 
 . الحركي للصحو  اتسالمية تعتمد الدلو  منهج التجديد في أساليب العمل الجهادي و الفكر  -( 5) 

وانررالق الةمرالع , منرذ قيرام النظرام العرالمي الجديرد , ومرد ذلك إلرى الدايرراع الجذرير  لظروفنرا المةيرر   
 رررف  والسرريما بعررد مررا. الصررييبي  الصررويوني  وا دمادهررا  يررى دةررالف أنظمرر  الرررد  وقرروى النفرراق فرري بالدنررا معوررا 

ثرم دكشرف بررام  الةمرالع الصرويوني  الصرييبي  األمريكير   يرى  المنرا .  بعالم ما بعد الةادي  شر من سربدمبر
وهجمع  يي   سكريا  ( . الشرق األوسر الكبير) ومشاريعوا الةضاري  الشامي  لعالمنا الذي أسمد    .اإلسالمي 

دركيبررر   فجذريررر  الدجديررد اقدضرردوا جذريررر  الدةرروالع الناشرره   رررن الةمررالع و. وسياسرريا  وثدافيررا  و يرررى كررل صررعيد
  .الصف المعادي

 . ها دلو  مقاومة جهادية للعدو الخارجي أساسا  أن -رغم شمولية المنهج -السمة االساسية للدلو   -( 4)
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وخاصر  الجوادير  مرن أجرل اإلراةر  , والسيما السياسي  منوا , فدد قامع معظم مدارس الصةو  اإلسالمي  
.  ومن أجل إقامر  الةكرم اإلسرالمي  يرى أنداضروا . الداهم   يى غير شرع ا , سياسيا  أو جواديا  بأنظم  الةكم 

,  وأسراليب الةركر  , وبسبب هذه الودف دةددع خصاهم المنراه  . ف الصةو  بكل مدارسوا هذا هو هد وكان
 . وكانع كما كانع 

. وهرو دةديردا دفر  صراهل العردو الخرارجي  .ولكن الوردف الرذي ددروم مرن أجير  د رو  المداومر  مخديرف اآلن 
ن كان نجا . الجوادير   ل ليصرةو  اإلسرالمي  وسريؤدي ديداهيرا  لرنفس الوردف الشرام, نرا فري دةديرق هرذا الوردف ةواى

لريس . ولكن الوردف االسردراديجي المرةيري الرذي فرضر  الواقر  اآلن . وهو إقام  دول  اإلسالم و دةكيم شريع  ا 
( . قانونيرر )أو أةررحاب سياسرري  , سررواء   بررر دنظيمرراع سررري  . إقامرر  دنظرريم أو دنظيمرراع دررريأ بةكومرراع مةييرر  

 . يكد لدصدي لوا أ جل ووا. كبرأألن الداهي  اآلن 
 

  :فهدا  دلو  المقاومة  هو 
مقاومة صائل الحمالت الصاهيونية الصاليبية الغا ياة بقااد  أمريكاا وحلفائهاا اليهاود والصاليبين مان  او  

وهاو , ساتراتيجي القاديم وبتغيار الهادا ات. ومن  و  الرد  والنفاق المحلية المتعاون معهاا . الكفر الخارجية 
 .واالساليب الحركية المناسبة ةتتغير مع يات المناهج الم لوب, ومات مواجهة الحك

. معراذ ا  , ( إقامر  ةكرم شررع ا ) أنر  لريس مرن أهرداف د رو  المداومر  , ويجب أن ال يفوم أةرد مرن هرذا 
ةرر هرذه ولكننا نعدبر هذا الودف النواهي نديج  لنجاح المداومر  فري د.  وهل يكون مؤمنا  من ال يكون هذا هدف ؟

سدار الدو  العظمى أمريكا.. الةمالع  . واى
أو , الجواديرر  منوررا . مررا أدع إليرر  األسرراليب الدديمرر  . بمررا فيرر  الكفايرر  . لدررد بينررا فيمررا مررر فرري الجررحء األول 

ومرا أدى إلير  ذلرك مرن . ودررك الدروى الخفير  الدري د مدورا . السياسي   يى رريق الصراع م  الةكوماع الداهمر  
جاءدنرا . دكرون المعركر   يرى بينر  كري ول, ومرن ةسرن الةرظ   . والدوران في ةيداع مفرغر  , الداخيي  االةدراب

ن دةرهرررا سررريؤدي ديداهيرررا  إلرررى سررردور ةيفاهورررا المردررردين . ديرررك الدررروى اليررروم صرررراة  بخييورررا ورجيورررا و  الةمرررد واى
ينعررررف لينضرررم إلرررى جمررروع األمررر  وال . ومرررن يصرررر  يرررى الررررد  مرررنوم بدةالفررر  مررر  األ رررداء الارررحا  . والمنرررافدين 

 .المداوم 
الجواديررر  المندصرررر  فررري المداومررر  إن شررراء ا  هررري  سررردكون الدررروى السياسررري  و,  بةكرررم ربررراه  األشرررياء و  

وهل سدميؤه بعد كل ذلك المسار الجوادي من الدضةياع إال بدةكيم شرع ا   . المرشة  ديداهيا  لملء ذلك الفراغ 
قام  دول  اإلسالم ؟ مر  ,  يى الوقوف في وجر  ذلرك الوردف ةينهرذ , وهل سدجرؤ قوى مةيي  ظالمي  جديد  . واى

واسرردراة  البشررري  مررن  -الدرري حر ررع أةررحاب الكفررر وجمرروع العمررالء فرري بالدنررا  -غيرراب الدرروى الدوليرر  العظمررى 
 .شرورها
عرررل األرض غيرررر ويج. سررريبدل مرررواحين الدررروى. برررإذن ا  , إن اندصرررار مشرررروع المداومررر  وسررردور أمريكرررا  
 .ولوذا الودف يجب أن نعمل اآلن. ولن يةكمنا  ندها إال شرع ا . األرض
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تحات شاعار الجهااد ومانهج . وجمب االماة للام ذلاك . فالهدا االستراتيجي للمقاومة هو صد الحمالت  
وبايررر , ا  ربرا  برل أجيرراال ال درضرى بايررر,  سرردولد برإذن ا  جرريال . فرري د رو  دربويرر  شرامي  مدكامير  . اتساالم 

ماما  , الدرين كدابا   ودسدورا  وباير, اإلسالم دينا   ..و باير نبينا مةمد صيى ا   يي  وسيم نبيا  ورسوال  وقاهدا  واى
 .نظريات دلو  المقاومة اتسالمية العالمية تحمل في كةير من جوانبها أبعادا  سياسية شرلية  -( 1)

 :هي وليد  ( المصريأ)ر من دركيب هذا كما هو ظاه, والسياس  الشر ي   
لدسرير وفرق الوردى . وخررور  ريضر  دةرد مجراالع السياسر  , والشرريع  أةكرام ثابدر  (.  سياسر + شريع  )

 . الرباني لسياس  واق 
وقيروب مدديبر  ضرمن أصراب  , وسريوك مدةرول يعدمرد فرن الممكرن   ,  والواق  مدةول يدوم  يى ةرك  بشر 

 . بوا كيف يشاء الرةمن جل و ال يدي
, بضروابر السياسري  الشرر ي .. ولذلك يجب أن ددةرك د رو  المداومر  اإلسرالمي  العالمير  ضرمن هرذه اآلفراق

فرإن مرن . بانسيابي  ةركي  دناسب الدجدد والدديب الواهل في الظررف والمعريراع . ودةول مدةولوا, بثباع ثابدوا 
وادصرال سيسري  . مرن قبرل العراميين ذادورم . ومواكب  المدايراع الددر   يى الدجديد . خصاهم النظرياع العميي  

 .بعد اخديار اسدراديجي  الثباع واالسدمرار بعون ا . الساهرين  يى بصير  من دينوم 
  .دلو  لتنظيم جهد المجموع من خالل إبرا  دور الفرد. إن دلو  المقاومة اتسالمية العالمية -( 2)

 :فوي مسدوةا  من قول  دعالى
 ي افن َباأأَس الناذ  ا أَنأ َيكا ن يَن َعَسى هللان م  ؤأ ض  الأما َسَك َوَحرِّ ِ ي َسب يل  هللان  ال تاَكلنفا إ الن َنفأ َقات لأ  ا أََشاده َِ وا َوهللان َن َكَفارا

يال   ك    .  (92:النساء)  َبأأسا  َوأََشده َتنأ

أن ,  والمجمو ر  الصراير  مومرا قيرع إمكانيادورا   ,فد و  المداوم  هي د و  قامع كي يسدري  الفرد كفررد 
كمرا قرال . بما يناسب ةالورا وقنا دورا وقردردوا  يرى الدجمر  والدنظريم , دؤدى فريض  الجواد العيني لدف  الصاهل 

فرإن وجرد . إذا لرم يجرد مرن ال يضرم جورده إلير , فدريق الفررد ليعمرل .  ال تكلا إال نفسك  ,فقاتل :دعالى 
 .فبوا ونعمع . وينضم إلي  , من يعين  

نمررا ! وهررو لرريس قدررال  يررى أي مبرردأ كرران   -باخدصررار –وسرربيل ا  منضرربر ..  فقاتاال فااي ساابيل اهلل واى
 .ومنوجا   يند  سيوكا  . وأةكام شريع  . وهو معددد دين . بشرع ا  

مكانيادرر  ,  وهرري إذ دكيررف الفرررد  ولرريس  -ر الشررر ي  مررا خررال أصررةاب األ ررذا, كررل فرررد مومررا قررل شررأن  واى
, وحار  الماةمنين :ودضيف دكييفا  يخر لكل بةسب قدردر   امر . دكيف  بالددال  -أ ذار الدعد   والمنافدين 

دضرريف إلرريوم فريضرر  أخرررى وهرري الديررام . وأصررةاب الرررأي , ورجررال الفكررر , وأهررل العيررم , فرردخم أهررل الررذكر 
  .فضال  ن واجب  الددالي .أن يةرض ويد و ليمداوم    فعيي.  وةرض المؤمنين, بالدةريض  يى المداوم  
كرل الررداخيين دةرع مسرمى ال إلرر  إال ا  مةمرد رسررول , هرم الررذين يمنروا و , يمرؤمنين هررو لومجرال الدةرريض 

 .وهم داهر  الدةريض العام  . ا 
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فكل ذلك الجود . ي ونةن مكيفون بالسعي إل. كل ذلك من أجل هدف دةدد  هو بيد ا  دعالى دوقيدا  وكيفا   
  ثم ليؤمن كل مجاهد دةديد. يكف بأسوم و دوانوم   عسى هللا أن يكف بأس الذين كفرواوالمداوم  والددال   

 .  وهللا أشد بأسا  وأشد تنكيال : وهي قول  ,  ددي  من أساسياع اإليمان 
 . فوم سيوحمون ببأس ا  وسيؤولون في الدنيا واآلخر  إلى نكال   
يز   . لعاقب  ليمددينوا يٌّ َعز  َ َقو  ل ي إ نن هللان سا ل َبنن أََنا َورا ا أَلَغأ ْاما الأَغال باونَ   . (45:المجادل )  َكَتَب هللان َدَنا لَ نأ  َوإ نن جا
 (511:الصافاع ) 

اللياال لياابلغن هااذا الاادين مااا بلااغ  ):  وكفررى بوررا  شررةن  معنويرر  دافعرر  . وكمررا قررال  ييرر  الصررال  والسررالم
 . وال ةول وال قو  إال با  العيي العظيم. فال إل  إال ا  مةمد رسول ا  وا  أكبر و  الةمد. (والنهار

لررى النظريرراع الثمانيرر  لررد و  المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر  نبرردؤها مردكحهررا كمررا هررو مسرردند كررل  بأهموررا و.. واى
 (.يد  الددالي المنو  والعد),  نظري  المواجو  .. د و  ورريد 

 
 

************* 
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 الباب األول  الفصل الثامن
 

   المنهج والعقيدة الجهادية 
 .لدعوة المق اومة اإلسالمية العالمية

 

 العقيدة القتالية: 
ويتحارك بادافعها للقتاال , فاي لقلاه و لباه ونفساه  هي مجمولة االفكار والمعتقدات التي يحملهاا المقاتال

نفساه ومالاه . الذي يكلفه كل ماا يملاك  وألا  ماا يملاك , ةبات للم تكاليا هذا القتال فتورةه ال  ,من أجلها 
والقوالاد واالحكاام التاي تل ماه أةنااء مسايرته والسلوكيات كما تشتمل للم االخال يات  .وولده وأهله وكل كيانه

 .القتالية 

وبسرببوا . وأقامع الدول  بر الدراري  , وأحكع الصرا اع , وهذه العديد  الددالي  هي الدي ةركع الجيوش  
وببوا ثوررا صربر المصررابرون  يرى دكرراليف المسرار كرري يبيارروا . وثبرع األبرررال فري ميررادين النرحال, نورض الرجررال 

 .إناء بالذي في  ينضأ منذ قديم الحمانوبوا سار كل .  وفي كل أم  ومي  ونةي , أهدافوم في كل حمان ومكان 
والثررروراع والةركررراع , والدنظيمررراع العداهديررر  , و فررري العصرررور الةديثررر  ةرصرررع الررردول وقيررراداع الجيررروش  

كمرا ةررم الدراد  والح مراء  يرى دعبهر  جنرودهم بعديرد  قدالير  دردفعوم إلرى البرذل , واألةحاب الدي ةميرع المبرادئ 
وبسرمو المبرادئ . لددنعوم بالةق أو بالبارل بعدالر  قضريدوم . ر في ميادين الددال وددديم الجود والصب, والعراء 

خالصا  لألم , سواء  كانع دينا  أو معدددا  . الدي يداديون من أجيوا   .أو ةبا  ليورن واى
داهرر  )الدواع المسية  دسرمى  ففي كل جيش من جيوش العالم اليوم داهر  هام  من دواهر قياداع الجيش و 

يعمرررل بورررا المدخصصرررون مرررن العيمررراء ةيررر   .أو مرررا يرررواحي ذلرررك مرررن المسرررمياع . ( لدررردريب والدوجيررر  المعنرررويا
لررحرع .   والمنرراه  مررن المةاضررراع والرردروسيدومررون بإ ررداد البرررامو . واألدبرراء والمفكرررين واألربرراء النفسررانيين 

 . وروةوم المعنوي  , م بديموميددوم الددالي  واةدفاظواألفكار والةفاظ  يى مسدوى قنا   الجند بعد
وقررد . ودأخررذ هررذه المررواد ةيررحا  يجرراوح فرري كثيررر مررن األةيرران نصررف سررا اع الدرردريب العررام وبرررام  اإل ررداد 

مرررن الوقرررع المخصرررم ليعمرررل % 90إلرررى أكثرررر مرررن , الةركررراع الثوريررر  والدنظيمررراع العداهديررر   يصل في بعض
 .واإل داد لدى األدباع والجنود

لررى اليرروم وقررد كانررع األديررا  البا رر  األساسرري واألكثررر , ن والمعددررداع الدينيرر  ومررا حالررع منررذ قررديم الحمرران واى
وةدرى فري الدجمعراع والردول الدري ا دمردع . درأثيرا  فري إيجراد هرذه العديرد  الددالير  والرروح المعنوير  لردي المدراديين 

 . ةرررو الدرررردين والدعصررررب الررررديني ن يشرررود العررررالم  ررررود  -ومعظمورررا يدورررراوى اليرررروم  -اإللةررراد ومررررذاهب العيمانيرررر  
أنوررا ةاولررع أن دعرروض بديررك المررذاهب الماديرر  العيمانيرر   ررن األديرران بعداهررد مررن وضرر  البشررر لوررا هيبرر  الرردين  أو

 . وقداس  المعددد لدى أصةابوا
 

 الجندي العقائدي و والمجاهد .. الفارق بين المقاتل المحارب : 
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 أو فالمدادرل.   وأهميدوا في الجيوش الةديث  بإيضراح هرذا الفرارقأسوبع الدراساع الدي  نع بالعديد  الددالي
, مثرررل اليصررروم وقرررراع الرررررق . ولايرررر هررردف مدررردس سرررام  نرررده , مرررن غيرررر معددرررد , المةرررارب لايرررر قضررري  

بكرررل , يشررردركون مررر  أي جنررردي ومدادرررل  داهررردي يدادرررل لوررردف شرررريف و ديرررد  مددسررر   نرررده . والجنرررود المردحقررر 
 . وفي كل ةركاع الددال واأل مال العسكري .  داد فوم يشدركون في كل وجوه اإل. لعديد  خصاهم المدادل إال ا

وربمرا فراق رجرال . والفنون الميةد  الالحم  لذلك . ودكديكاع الددال . فوم يددربون ويددنون اسدخدام السالح 
سرردخباراع  فررري مررن واإلأقرردر الجنررود ورجرررال األ, العصرراباع و المافيرراع والمجرمرررون واليصرروم وقررراع الرررررق 
قرداما  ومراسرا  فري الددرال . إددان الددنياع الددالي  والمعيوم الفني  الالحم  ليددال بكرل أشركال  وربمرا فرأقوهم شرجا   واى

فروارق سرر ان مرا يبردو أثرهرا جييرا  مر  . المدادرل العداهردي برين ولكن هناك فروارق جوهرير  برين هرؤالء و . واإلصرار
 .والسيما في ةاالع الوحيم  وددالي الدضةياع . الظروف  و قساسدمرار المواجو  و 

. وال يصررربر  يرررى اسررردمرار وررررول فدرررر  المعانرررا  . ال يصررربر  يرررى الورررحاهم , فالرررذي ال يدادرررل لعديرررد  ومبررردأ  
وربمررا يعمررل لةسرراب  رردوه إذا وفررر لرر  نفررس غايادرر  . وسررر ان مررا يكررون  رضرر  ألن يبيرر  ذمدرر  وضررميره لعرردوه 

مررن المررال والنسرراء والجرراه والسررمع  , مررن قبيررل أنررواع مدرراع الةيررا  الرردنيا , حاد  يررى مررن وفرهررا لرر   أو, الدنيويرر  
أو  يى األقل يسدسيم وينسرةب إلرى ةيادر  الخاصر  مرؤثرا  السرالم  مكدفيرا  بمرا . فينديب ويخون . والرياس  وغيرها

 .فرةا  بالنجا  إن لم يظفر بسواها. وجناه  ةصي 
وال يسدسريم إال مكرهرا قرد أةرير . وال يكون  مريال لعردوه , وال يخون وال ينديب , هدي يثبع لكن المدادل العدا

, ويكرون لر  مرن راةر  ضرميره . ويصبر ويةدسب  ناءه  ند ا  . ويةاول الفكاك من  دوه ومدابع  العراء. ب  
دبدرى نفسر  دواقر  وضررميره . ولررو فدرر وسركن لفدرر  مضرررا . الصرمود و أو دصروراد   رن مآلر  واح را  لرذلك الصربر

 .وشدان شدان بين المةارب وبين المدادل العداهدي. يعذب  ويدفع  لمعاود  الجواد من أجل أهداف  وقيم  العييا 
فرررأولوا العديرررد  الدداليررر  مكاندورررا فررري منررراه  اإل رررداد و . وقرررد أدرك المربرررون مرررن كرررل ميررر  ونةيررر  أثرررر ذلرررك 

 .لدعييمي  والمنوجي  والدراساع المدخصص  في هذا المجالباع بالمواد ادةي  دحخر المك. الددريب
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 العقيدة الجهادية لدى المسلمين وأثرها ومكانتها: 

يكررون المصررريأ المناسررب المرررادف  وبالدررالي( . جوررادا  فرري سرربيل ا ),نةررن المسرريمون نسررمي قدررال أ ررداهنا 
درفرأ , مكان  العديد  الجوادي   نردنا ظراهر  بينر  و (.. العديد  الجوادي ) ند غيرنا هو مصريأ ( ليعديد  الددالي )

وةكررم , ودرررا  لرر  أول ولرريس لرر  يخررر مررن أقرروال العيمرراء . بوررا نصرروم الدرررين الكررريم ونصرروم السررن  المروررر 
 . من داريخنا المجيد المددالي وأدب األدباء شعرا  و نثرا   يى مدى الدرون , الةكماء 

مرن , أنوا دةدروي فروق مرا دةدوير  كرل ديرك العداهرد , ن العداهد الددالي  وددميح  ديددنا الجوادي   ن غيرها م
ويفراق الخيررق الةميرد والمحايررا , ومكررامن الرجولر  والشرررف واإلبراء , إثرار  بوا ر  الةميرر  ليرورن واألرض والعررض 

من إخوانر  وأهرل  فدد ربرع المجاهد في سبيل ا  بما و دد  من الدمكين والعح في الدنيا ل  أولمن يأدي. الرفيع 
المصرابر  والمرابرر   و, بالدمكين إن هرم ثرابروا  يرى درب الجوراد والصربر, ميد  من بعده و دا  أكيدا  لوم من ا  

وهرو مرا و رده ا  بر  مرن الجرحاء فري . وو دد  بما هو أسمى وأ ح من ذلرك وأةبر  لنفسر  .  يى جالد أ داء ا  
فأوجبررع  لرر  الجنرر  .   لدرراء جوررده وصرربره وفدنرر  بارقرر  السرريوف فرروق رأسرر  اآلخررر  مررن الثررواب والجنرر  ورضرروان ا 

وهو المد  ما بين ةيب الناق  و ود  الةييب إلرى )  -فواق ناق  -لداء  قيام   في الصف مجاهدا  لدقاهق معدود  
د وجبات لاه مان  اتال فاي سابيل اهلل فاواق نا اة فقا): فعن رسول ا  صيى ا   يير  وسريم أنر  قرال  ( .ضر وا 
ومان جارو , ومن سأل اهلل القتل في سبيل اهلل من نفسه صاد ا ةم ماات أو  تال فا ن لاه أجار  شاهيد , الجنة 

لونهاا لاو ال لفاران وريحهاا رياح , جرحا في سبيل اهلل أو نكب نكبة ف نها تجيء ياوم القياماة كاأغ ر ماا كنات 
  .(رواه أبو داوود ) ( شهداءسبيل اهلل كان لليه  ابب الاج في ومن خرج به خرّ , المسك 
ما ال  ين رأع وال أذن سمعع وال خرر  يى . وأما لو قدل في سبيل ا   فدد و دد  بأجر الشويد الصابر 

 .قيب بشر
ودرقم األةاسيس رربرا  ,  وقد ةفيع نصوم الدرين والسن  بما يجعل الديوب ددفح من بين الضيوع شوقا   

وفوق  صرةب  , وما أ د ا  ل  من ذلك . من دفاصيل ذلك النعيم ه مو ود ا  و ودرير األرواح رغب   إلى لداء, 
ثم . م  من أنعم ا   ييوم من النبيين والصديدين والشوداء والصالةين , ةبيب  المصرفى صيى ا   يي  وسيم 

 ..وأن يضةك ل  ويسدر  ند الةساب, ورؤيد  , رب العح   رضى ,النعيم األ ظم 
 رن خيدر  ونشرأد  .  يءبدفاصريل  مفصري   رن كرل شر, العديد  الجوادي  لدى المسيمين المجاهرد وقد حودع 

 . فيم ددرك ل  سؤاال  بال جواب في ةنايا نفس . و ن معاده في اآلخر  . ومساره في الدنيا 
ا  ولررم فسربةان مررن لرم يخيدنرا  بثر ...سربةاع روةانير   و, وقرروانين مدناسرد  . وشرراه  مدننر .  داهرد مفصري  

 . يدركنا سدى  
فدرد أنجرى ا  المرؤمن والمجاهرد . وأن دضريق  يير  أقررار نفسر  . ألي مخيروق أن يةدرار فري أمرره  فيو قدر

النصررراني فرإذا داهرع نفررس الميةرد ةيرر  وديجير  يدررول مدالر  الشرا ر العربري . مرن هرذا العرذاب فري الرردنيا واآلخرر  
الباهسرون الدراهوون مرن الضراهعين فري هرذه األمر   ألةانر يرل  يرى براهس مثير  ودمامرررب الباهس الذي غنى شرعره 

 .. ند ما قال
 جئت ال أللم من أين لكني أتيت                 ولقد أبصرت  دامي  ريقا  فمشيت
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 ..كيا جئت أين أمضي لست أدري
 : فسبةان ا  الذي  يمنا قول  . فإن المؤمن والمجاهد خاص  يدري ويعيم  

   دا َوَجااالأَحمأ َعالأ لَاها ع  َتااَب َولَامأ َيجأ ه  الأك  د  َزَل َعلَى َعبأ ي أَنأ ن  النذ  اَر *  ل  اها َوياَبشِّ نأ انأ لَدا يدا  م  َر َبأأساا  َشاد  اذ  نأ َقيِّماا  ل يا

اارا  َحَساانا   ْااامأ أَجأ ااال َحات  أَنن لَ َملاااوَن الصن يَن َيعأ ن يَن النااذ  م  ااؤأ َنااا   :لىف  دعررافكدرراب ربنررا كمررا وصرر .(4-5:الكوررف) الأما لأ َوَنزن

ءٍ  لِّ َشيأ َيانا  ل كا َتاَب ت بأ َك الأك    (94:النةل)  َعلَيأ
 ..وأما في ميدان الجواد والعديد  الجوادي 

َم يجاهررد؟ ومررن يجاهررد؟ وكيررف يجاهررد؟  وألي غايرر  يجاهررد؟  وكيررف يكررون  ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ فدررد بررين لرر  اإلسررالمِ َل
ودفاصرريل أةكررام .. ذلررك وأةكامرر  فرري الرردماء واألمرروال واأل ررراض وبررين لرر  شررراه . سرريوك المجاهررد ويداب الجورراد

ومرا يحكري فري نفسر  مكرامن , وحوده بمرا يعرين  يرى الددروى ومرا يةيير  بالصربر والثبراع . الددل واألسرى والانراهم 
وأن  اد الكفررار والمنررافدينوررجبو يمرر  يداب الذلرر   يررى المررؤمنين والعررح   يررى الكررافرين وأمررره . الشررجا   واإلقرردام 
وةفيررع برر  , برر  الكدررب  امرردألعإلررى يخررر مررا . و يمرر  أنرر  جنرردي لرردين الرةمرر  ونبرري الرةمرر . يجرردوا منرر  غيظرر 
 .لوذا الدين العظيم , المكدب  اإلسالمي  

فسرربةان مررْنَ مررّن  يينررا . دصرري شرريها  مرن ذلررك هنررا لرررال بنررا المدرام وخرررج بنررا  ررن المدصرود دسنولرو جهنررا ل 
َم أَكأ  :بدول   َيوأ ينا  الأ الَم د  ما األأ سأ يتا لَكا َمت ي َوَرض  مأ ن عأ كا تا َعلَيأ َممأ مأ َوأَتأ يَنكا مأ د   .    َملأتا لَكا

, الدرراري  نمراذج  فررذ  دةدررذى فري كرران لنررا . والعديرد  الجواديرر  خاصر . وبسربب هررذه العديرد  اإلسررالمي   امرر 
 :دوم من قال في  رب  سبةان  وأخرج لنا قافي  من النماذج والرجال الددو  الذين كان في رييع

   َك َ َم الخ َر َوَذَكَر هللان َ َوالأَيوأ و هللان جا َوة  َحَسَنة  ل َمنأ َكاَن َيرأ ول  هللان  أاسأ ِ ي َرسا مأ   . (45:األةحاب)  ُ يرا  لََقدأ َكاَن لَكا
صررةابوا المررؤمنين مررن كمررا ةفررظ لنررا الدرراري  قصصررا  مجيررد   نررد مررا ةضرررع ديررك العديررد  الدداليرر  فرري نفرروس أ 

 .اندصار الرهر الدييل من المؤمنين  يى جموع أ داهوم  ند ما اسدعيع فيوم ديك العديد 
لمررا جرراءع أجيررال خبررع فرري نفوسرروا جررذو  ديررك العديررد  . و قصصررا  مريررر  و أخبررارا  مؤلمرر  ممررا ةررل بوررم  

فكانع صفةاع مرو   .. المواجو  أو سيرر ةب  رض الدنيا  ييوم خالل أوقاع . اإلسالمي  والروح الجوادي 
من  كس ذلك  ند ما هحمع جمو وم ودكع ةصونوم وسدرع قال ورم ونوبرع قصرورهم وقدرل أشررافوم وسربيع 

وصروال  . الدراري   وغيرها  يى مر... ,وسدور األندلس , والةمالع الصييبي  , نساءهم في مشاهد غحواع الددار
ةي  دبحر في  أيضرا  بعرض البدر  المضريه  مرن نمراذج . الم والمآسي لمثل ذلك من داريخنا المعاصر المييء باآل

 .صبر الصابرين وجواد المجاهدين المسدعينين بعديددوم الجوادي  السامي 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  335  [  
 

 
 آفاق من العقيدة الجهادية عند المسلمين : 

  (.   مةمرد رسرول ا ال إلر  إال ا )هرو ةديدر  أن , إن أول ما دعيمنا إياه العديد  الجوادير  لردينا معشرر المسريمين
. فررنةن ال نعبررد إال ا  وال نريرر  إال مررا أمررر ا  . ومررا يدفرررع  ررن ذلررك مررن  داهررد هررذا الرردين وأةكامرر  ومددضررياد 

  ..بالكيفي  الدي نحلع  يى رسول  وةبيب  قاهدنا وةبيبنا مةمد رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
  ةدررى , بررأن ندادررل أ ررداءنا ومررن اندوررك ةرمرراع ديننررا أو المررؤمنين برر  وممررا دأمرنررا برر   ديررددنا الدداليرر  قولرر  دعررالى

 :يكون الدين كي    

    ال م َواَن إ الن َعلَى الظن دأ َِال عا ا  وأ َْ َت َِإ ن  انأ ن   ينا ل  وَن الدِّ َنة  َوَيكا ِ تأ وَن  مأ َحتنى ال َتكا   .(541:البدر )  ينَ َوَقات لاوها

 :وةده الةكم   ودعيمنا ودميؤنا إيمانا أن 

   ما إ َقاايِّ ينا الأ اااها َذل ااَك الاادِّ وا إ ال إ ين اادا با ن  أََمااَر أاَل َتعأ ااما إ الن ل  كأ . وأن شررريع  ا  جراءع لرردةكم ودسررود.  (20 :يوسرف)  ن  الأحا
َن ا   :ولدضرربر ةيررا  المسرريمين  َم َباايأ كا َتاااَب ب ااالأَحقِّ ل ااَتحأ ااَك الأك  َنااا إ لَيأ َزلأ ااا أَنأ اانأ ل لأَخاااو ن يَن إ نن ا َوال َتكا اااس  ب َمااا أََراَك هللان لنن

يما     .(501:النساء)  َخص 
 .و ذاب اآلخر  وسخر ا , ودعيمنا أن اإل راض  ن ذلك يسبب لنا خحي الدنيا وددا ي األ داء 

  الكررافرون ودأمرنررا  ومررن هررم أ ررداؤنا. مررن هررم أولياءنررا المؤمنررون ودأمرنررا بمررواالدوم , ودبررين لنررا  ديررددنا الجواديرر
 .بالبراء  منوم وجوادهم بما اسدرعنا

  ومرثيوم ةكمرا  فري الردنيا . مرن يروالي أ رداءنا الكرافرين فورو مرنوم أن و . ودعيمنا بأن من والى المؤمن فوو المرؤمن
 . ودأمرنا بددالوم , واآلخر  

 قام  دول  اإلسالمودبين لنا  ديددنا الجوادي  وجوب العمل  يى دةكيم شرع ا  ونصب اإلمام ا  .لمسيم واى

  ودفصرل لنرا دفاصريل أةكرام أصرنافوم وأشركالوم مرن . ودأمرنا  ديرددنا بددرال مرن درولى أ رداءنا وقادرل دةرع رأيردوم
 .الموالين والجاهيين والمكرهين

  والكررم والشررجا   , مررن اإليمران والصرربر. ودحودنرا  ديرددنا الدداليرر  بمرا يعررين  يرى ذلررك مرن الخصررال واألخرالق, 
 .وبذل النفس والمال والوالد والولد في سبيل ا , النسك  والعباد  و, والثباع والرةم  

   ودأدب المجاهد في سبيل   بأخالق الرةم  والعدل واإلنصاف وكل يفاق األخالق واآلداب الةميد. 

   لعورد والودنر  والصريأ أو فري ةالر  ا. وأةكرام ذلرك فري ميردان المعركر  . ودعيمنا كذلك يداب معامي  العردو ذادر  .
 .ال كما يروج اليوم كوان السالرين أولياء الكافرين , فدعيمنا أةكام الذم  واالسدهمان كما أمر ا  

  وأن الرا ر  . كمرا دعيمنرا أن ال را ر  لمرن  صرى ا  . ودعيمنا العديد  الجوادير   را ر  أوليراء أمرور المسريمين
وأن . ال  يرررى اإلثرررم والعررردوان . واحرهم و نعيرررنوم  يرررى البرررر والددررروى نررر ودعيمنرررا أن نناصرررةوم و. فررري المعرررروف 

وأن ندجاوح  ن كرل ذلرك مرا لرم يبير  . وةدى ظيموم ولو جيدوا الظور وسيبوا المال , نصبر  يى حليوم وخرهوم 
ااوا أَط    :ودعيمنررا ذلرك بررنم قرينرري مةكررم . مبير  أفسررد الفسرراد وأفسرق الفسررق يَن آَمنا ااا النااذ  َْ ااوا َيااا أَيه يعا َ َوأَط  ااوا هللان يعا

ر   َمأ وَل َوأاول ي األأ سا مأ الرن كا نأ ار  م  م  الخ  َياوأ نااوَن ب االن  َوالأ م  اتامأ تاؤأ نأ اول  إ نأ كا سا وها إ لَاى هللان  َوالرن ده َِارا ٍء  ِ ي َشيأ تامأ   َِإ نأ َتَناَزعأ

يال   و 
َسنا َتأأ ر  َوأَحأ  . (14:النساء)  َذل َك َخيأ
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أن , ودبرين لنرا برنم مةكرم أيضرا . مرا أقراموا شرراه  اإلسرالم , ( مناا)ن هرم أوليراء األمرر الرذين هرم ودبين لنرا مر 
 :قال دعالى . ةكامنا إن دولوا أ داءنا لم يعودوا منا

  ٍض ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا ل َياَء َبعأ ْاوَد َوالننَصاَرى أَوأ َي وا الأ يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ ها َيا أَيه إ نن َِ مأ  كا نأ ْامأ م  ْامأ َوَمنأ َيَتَولن نأ َ م  إ نن هللان

ينَ  ال م  َم الظن ي الأَقوأ د  ْأ  [..   أي كفار مةلهم ]   (منهم):  ء اإلسالمقال  يما ( 15:الماهد )ال َي

رأينا من الكفرر ومنابذدوم بما , أولياء أ داء ا  , و ندها دعيمنا  ديددنا أن الفريض  هي الخروج  يى أهم  الكفر
 .البواح الصراح الذي لدينا مع  من ا  البراهين 

   ن كان مسريما  فمرا .. ودعيمنا  ديددنا الجوادي  فرضي  دف  الصاهل  ن الدين والعرض والنفس والمال واألرض واى
 .بالك لو كان كافرا  غاحيا  

   ةدرى  ولرو كران فراجرا  , النصرر والمعاونر  ولر   يير  ةرق , ودعيمنا أن المسريم أخروا المسريم وولير  وناصرره ومعينر
فورو مثير    وأن الكرافر أخروا الكرافر وولير  وأن مرن وااله ونصرره  يرى المسريمين وظراهره فري العردوان.فاسدا  مدصررا  

 .ولو أد ى اإليمان واإلسالم وصام وصيى

  وأن . اون  يرى اإلثرم والعردوان وةرمر  الدعر. ودعيمنا  ديددنا الجوادي  الرةم  والشفد  والدعاون  يرى البرر والددروى
 : ودعيمنا . أمر ا  دعالى . وأن  ال دحر واحر  وحر أخرى . ندم لكل ذي  ود  وده 

 ٍم َعلَاى أاَلن مأ َشَن نا َقاوأ كا َمنن ر  ط  َوال َيجأ َداَء ب الأق سأ َْ ن  شا يَن ل  ام  وناوا َقون يَن آَمناوا كا ا النذ  َْ ا أَيه لا ََ اد  لاوا اعأ اد  اَربا  َتعأ اَو أَقأ وا ها

َملاونَ  َ َخب ير  ب َما َتعأ َ إ نن هللان قاوا هللان َوى َواتن قأ  .  ( 9: الماهد ) ل لتن
فاجرهاا وال يتحاشام مان مةمنهاا فلايس  من خارج للام أمتاي يضارب برهاا و : )ودعيمنا قول ةبيبنا المصرفى 

 (. مني ولست منه

  إلرررى يخرررر مرررا دعيمنررا إيررراه ديرررك العداهرررد ...دنوررى  رررن ضرررد ذلررك و . ودعيمنررا كرررل مرررا ينرردرج  دةرررع مكرررارم األخرررالق
 .المدكامي  واألةكام الشر ي  المفصي 

    أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال ,  ن  بن حيد بن أسيم  ودعيمنا ما روي  ن  في األثر : 

 : يقاول فياه  اراء مانهم ال ي ال الجهاد حلوا أخضار ماا   ار الق ار مان الساماء وسايأتي للام النااس  ماان  )    
 : فقاال! ؟  الوا يا رساول اهلل وأحاد يقاول ذلاك  , ليس هذا  مان جهاد فمن أدرك ذلك ال مان فنعم  مان الجهاد

 (.115 -السنن الوارد  في الفدن )  (  نعم من لليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين

 !!أجمعين  فعييوم لعن  ا  والمالهك  والناس..و صدق رسول ا  
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 أثر مياب العقيدة الجهادية عند المسلمين : 
ثبادررر  معجرررح  ضرررمن سيسررري   إن ممرررا دعيمنرررا إيررراه  ديرررددنا الدداليررر  ودنرررذرنا منررر  مرررا جررراءع األيرررام بدصرررديد  واى

 .مدناهي   معجحاع نبوي  ال
أن تدالم لليكم   ةم يوشك االمم ) :أبو داود  ن ثوبان أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  قال  فدد روى 

كما تدالم االكلة إلم  صعتها فقاال  ائال ومان  لاة نحان يومئاذ  اال بال أناتم يومئاذ كةيار ولكانكم غةااء كغةااء 
السيل ولين لن اهلل من صدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل في  لوبكم الوهن فقال  ائل يا رسول اهلل وماا 

 (. حب الدنيا وكراهية الموت: الوهن  ال 
 .هو ما نعيش اليوم بصور  واضة  و 

فدد بين هذا الةدي  الشريف واألثر العظيم أثر غياب العديد  الجوادي   يى المسيمين وأسباب ذلك مما ةل 
نما كالم  وةي يوةى, في قيوبوم   ..بإيجاح معجح من قبل من ال ينرق الووى واى

كانرع نديجدورا داهمرا  .. مرراع  ديرد ةصرل  كمرافإذا ما خبع جذو  العديد   ند المسيمين  يى مر األحمران  
ودردوس . فددرر  أوصرالوا .. أن دددا ى  يريوم األمرم كمرا ددردا ى الرذهاب الضراري  الجاهعر  إلرى فريسردوا.. واةد 

وكرران السرربب داهمررا  . ودةدررل أرضرروا ودنوررب ثروادوررا و مدرردرادوا. ودندوررك أ راضرروا . ودحهررق نفوسرروا . مددسررادوا 
 .واةد

ودنافسرروا فرري . ابدعرردوا  ررن  رريش ةديدرر  أةكررام ديررنوم وشررراهع . جررذو  اإليمرران فرري نفوسرروم فررإذا مررا ضررعفع 
ودردف  . والدبراغض والدةاسرد والددادرل  ييورا و يرى السرياد  فيورا , مالذادورا الدري دجررهم إلرى الدنرافس فيورا الردنيا و

 .. كبراء مجرميوم إلى والي  أ داهوم ألجيوا وخيان  أمدوم في سبييوا
 نردها , واةدرراف العيرم والردين مرن يشردرون بر  ثمنرا قيريال , ودب  الفسراد فري صريةاهوم , ا وق  ذلرك فإذا م

 (..ةب الدنيا وكراهي  الموع)الذي أخبر ب  صيى ا   يي  وسيم   . بوم الوهن و يمأل قي
. م الر رب مرنومويةرل بور. م فينحع ا  مورابدوم مرن قيروب أ رداهو.  ند ذلك دةصل النديج  الربيع  الديداهي 

 .مما ةفظد  كدب الداري  . ودكون النديج  ما رأينا  يى مر العصور واألجيال
ومرا  يمنرا  رن سردور , وكرذلك أيرام الةمرالع الصرييبي  , واقرؤوا إن شهدم  ن ةال األم  أيام غحو الددار  

 .األندلس
. لجوادي   ن قيوب معظم هذه األم ولماذا نذهب بعيدا  وداريخنا الةدي  ةافل ماثل بشواهد غياب العديد  ا

 :فوذا داريخنا الةدي  يةدثنا
ثررم قّرعررع معاهررداع .  5442فأسرردرع الخالفرر  سررن  . فدررد  انريدررع الةمررالع الصررييبي  الروميرر  الجديررد  

واةديررع . وممالررك مدناح رر  مدفرقرر  ,  إمرراراعوجعيرردوم دوال  و , بيكررو األمرر  وأراضرريوا وشررعوبوا إربررا  إربررا   سرريكس
. وكان ما روينا ررفا  موجحا   ن  في الفصول السابد . وورنع اليوود في  در دارهم . سادوم ونوبع ثروادوم مدد

فوذا ةاضرنا الماثل م  الةمرالع الصرييبي  اليوودير  .   دويدصر  يم  وفوم   ن دراس. ولمن ال يعرف الداري  
لدةدير  مرن . ومخررادورا ليشررق األوسرر الكبيرر. بير    بدياد  أمريكا وةيفاهوا في النادو مرن الردول الار , الجديد  
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ودسرردعمل  سرراكر المسرريمين فرري ذبررأ اإلسررالم . ولدجنررد ةكامرر  ليدديرروا نخبرر  شررباب شررعوبوم . أقصرراه إلررى أقصرراه 
فدفرررض  يينررا دايررر منرراه  الدفكيررر والدربيرر  والدعيرريم فرري مدارسررنا .  ثررم لدصررن  برررام   ةرررب األفكررار. والمسرريمين

لجمع  ودروس الردين فري مسراجدنا ودةردد لنرا اآليراع الدرينير  الدري يجرب أن ال نربعورا وال ندرسروا وةدى خرب ا
 .وال ننشرها

. وفساد أكثر العيماء . وكل ذلك مما نشاهد من كفر الةكام  . فوذا بعض يثار نداه  غياب العديد  الجوادي 
 !هي  الموعودميك الجمي  الوهن   ةب الدنيا وكرا. وضالل غالبي  العام  

ودد وا ألفكاره ونظم . وهو خروج أجيال دددس  داهد المةدل الااحي الجديد ,  بل أن األمور دبشر باألسوأ 
جموع هاهم  .  وها هي األرض دسير وكأنوا ددويأ السددبال الدجال.  يءفي كل ش وأدبا  ةكم  وةياد  وثدافد  

 .. يى وجوهوا ال يعرفون معروفا  وال ينكرون منكرا  
ةرب األفكار ودجفيف  مولداع المداوم  والدضاء  يى  داهد . لدد  رف العدو العي  وأخذ في حر وا ور ايدوا 

واى اد  . ال بد من الدمسك بالدين. الدواء وهذا هو الداء وبعكس . وأهم ذلك جوانب العديد  الددالي  لديوا. اإلسالم 
 .حرع العديد  الجوادي  في شباب هذه األم 

 
 الصحوة اإلسالمية المعاصرة الجهاديدة الجهادية في التيار العقي: 

بان أواخر أياموا وصففوا ولدع بواكير الصةو  اإلسالمي .. بعد سدور الخالف  وكانع د رواع إصرالح .. واى
وكان جانب العديد  الجوادي  ةاضرا  في معظموا وال أول  يى ذلك مرن الشرعار الشروير فري أم الةركراع .. شامل

فدررد قررال .. ي  وقيبوررا   د ررو  اإلخرروان المسريمين ومررا دولررد  نوررا مرن ةركرراع فرري العررالم العربري واإلسررالمياإلسرالم
 .الشعار في ةينوا 

 ..( والموت في سبيل اهلل أسمم أمانينا.. الجهاد سبيلنا.. القرآن دستورنا.. الرسول  دوتنا.. اهلل غايتنا )
ألمرر  المعاصررر أجمرر  لمدومرراع العديررد  الجواديرر  مررن هررذا وال أجررد فرري أدب أديررب وال بيرران كادررب فرري هررذه ا

 .فر ياد  الدين و أساسياد  و الشعار الذي يجم  ةذافير
.. ولكرن مرا الرذي ةصرل بعرد ذلرك  يرى أرض الواقر . وقد سارع الصةو   يى ذلرك السردار صردرها األول  

الاررب   قردودوا و , يكرون البرلمران غايدورا ل,  ويلع كثير مرن الةركراع .  لدد دب الفساد في ديك العديد  الجوادي  
هذه . يمشارك  م  الرواغيع في ةكومادوم أسمى أمانيوالوالوصول .. والديمدراري  دسدورها واالندخاباع سبييوا, 

 . ي  موما دكن مؤلم  وموما يشكل كشفوا صفع   يى وجوه أصةابواثهي الةديد  الما
رون اليروم لدكيرف  داهرد ياإلسرالم وقراددوم ورمروح صرةودوم يسر  يمراء أكثررفرإن . األسروأالةال إلى  بل سار

 .اإلسالم  يى محاج الاحا  الجدد دةع د اوى اإل ددال واةدرام اآلخر
لدرد صرارع العديرد  . إن من أول أولويادوم اليوم الدجاوب م  ةرب األفكرار فري قرر  جرذور العديرد  الددالير  

ولو قردر لورم أن ينجةروا  ال قردر ا  . ويجب أن دنساه األجيال الدادم . ب وفكرا  إرهابيا  يجب ةر . الجوادي  إرهابا  
 .ألنوم يريدون ليرفهوا نور ا  بأفواهوم وا  مدم نوره ولو كره الكافرون. ولن ينجةوا بإذن ا  . 
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  يبراهوم ارلبرل وال . أقول لو قدر لوم أن ينجةوا فسدولد أجيرال ال يعررف أكثرهرا ديرن  ربورم وال دراري  أمردوم 
 . بال  ديد  جوادي  دةفظ هذه األم  من الحوال ودداف   ن بداهوا ومدوماع وجودها  وسدكون أجياال. وأجدادهم 

 لدد دماودع العديد  الجوادي  الددالي   في مدارس    -وموما دكن الةديد  مؤلم  -أقول بكل بسار  
 )لم يةافظ  ييوا ويحكيورا إال مرا اصرريأ  يير  باسرم و . الصةو  اإلسالمي  شيها  فشيها  منذ مري  السديناع 

 .جما اع وأفراد هنا وهناك( . الديار الجوادي
وبينرا كيرف أن . و لدد ذكرنا ررفا  من داري  ذلرك فري الفصريين الخرامس والسرادس والسراب  مرن الجرحء األول 

( المشررررو ي  الدانونيررر )ومرررن أجرررل دفررر  ثمرررن دخولورررا مجرررال , معظرررم مررردارس الصرررةو  والسررريما المدسيسررر  منورررا 
برل ألدفرع كثيرر مرن . قامع برالدخيي  رن  ديرددوا الجوادير  الددالير  دردريجيا  . ليممارس  السياسي  لدى الةكوماع 

وضيدوا  يريوم . ادوم موفصيوهم من دنظي. لمةارب  أولهك الذين دمسكوا بديك العديد  من أبناهوم, رموحها وقاددوا 
بررل وأمنيررا  فرري بعررض األةيرران ةيرر  دررولى بعررض . لجوررادي د ويررا  وفكريررا  واى الميررا  فضررال   ررن مةاربرر  الديررار ا. 

 !!الد ا  إبالغ األمن  ن نوايا الجواديين 
لدد ةمل الديار الجوادي  بر دنظيماد  وأدبياع مفكري  وكداب  واى الم  ديك العديرد  بمددضرى الشرعار األول 

دنظيماع الجوادي  المخديف   يرى ديرك األسرس ودفراوع  راهورا و وقامع الجما اع و ال. قوال  و مال  ,  ليصةو  
 . دجذر دفاصيل ديك العديد  في مناهجوا  مدى وضوح و

وبشرركل إجمررالي يمكررن الدررول أن معظررم الدنظيمرراع الجواديرر  دبنررع العديررد  الجواديرر  وكرران لوررا فكرررا  ومنوجررا  
وقرد . ذي رسر  ديرك العديرد  الجوادير  فري  درول  ناصررها جواديا  مكدوبا  ودبعا  لذلك كان لوا برنامجوا الدربروي الر

 . مرع كاف  ديك الدنظيماع بمرةيدين من الناةي  المنوجي  والدربوي  ودربي  األ ضاء  يى ذلك
وباإلجمرررال اسررردرا ع ديرررك . ومرةيررر  مرررا بعرررد الصررردام . مرةيرر  مرررا قبرررل الصررردام مررر  السررريراع فررري بالدهررا 

 داد قبل الصدام كادرا  ريبرا  كمرا  ونو را   يرى ديرك العديرد  والمنراه  مرةي  اإلالدنظيماع والجما اع أن دربي في 
وهرم الر يرل األول .   نموذجي  كمجاهدين  داهديين يةميون  ديد  جوادي  راسخ  واضة  جوخرجع نماذج ناض

 جرررحع ولكرررن معظرررم ديرررك الجما ررراع بعرررد فررردأ الصررردام المسررريأ . والثررراني فررري كرررل ةركررر  ودنظررريم جورررادي ددريبرررا  
ورغرم أن المنراه  معروفر  ومدونر  إال أن نو ير  .  لألسباب الدي مر ذكرها  ن دربي  الربداع الدالي  مرن األدبراع

 ..فيما بعد ضومسدوى الدربي  انخف
ةاولع اسدهناف المسير  واسدرا ع أن دبني شيها  من ذلك والسيما من خالل . ولما هاجرع ديك الدنظيماع

 .في شورين األول والثاني مرةي  الجواد األفااني 
وباإلجمرررال يشررركل  ناصرررر الدنظيمررراع الجواديررر  النمررروذج األفضرررل ليمجاهرررد العداهررردي الرررذي يةمرررل  ديرررد   

 . جوادي  في ظاهر  الصةو  اإلسالمي  المعاصر  
وكانع الشرية  . كان دجم  األفاان العرب دجمعا  غير مدجانس. وفي دجرب  الجواد األفااني بشور األول 

وكانررع معسرركراع الدرردريب العامرر  المفدوةرر  دددصررر .. كبررر منرر  ال دنضرروي دةررع دنظرريم وال جما رر  وال أميررراأل
الديييرر  البسررير  فيوررا مررا يمكررن وصررف  بأنرر  مررنو   منوجيرر ولررم دررر مررن الرردروس ال.. ددريبررا   يررى الدرردريب العسرركري

الدي ألداها الشي   بد ا   حام رةم  ا  فري باسدثناء بعض الدروس الديم  و الدييي  ,  دربوي يرس   ديد  قدالي 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  382  [  
 

ا  دعرالى رةمر    الربد  األولى من دجم  المجاهدين العررب قبرل أن دشراي  المشراغل ثرم دخدرفر  يرد الرردى رةمر
ومرا حال دراثر  . وقد درك الشي   بد ا  رةم  ا  دراثا  هاهال  يةدوي الكثير من منراةي العديرد  الجوادير  . واسع  

 .يوما مومال  يةداج من يخرج ما في  من درر مظ
ممرا  شركل فرصر  ..ألرف مجاهرد  ربري ومسريم فري الشرور األول لألفاران العررب 20ورغم دجمر  أكثرر مرن  

لمواكبررر  مررا يدرررربم باألمرر  مرررن .  نررادر  الةصررول لدربيررر  ديررك المجمررروع أو رالهعوررا  يرررى  ديررد  قداليررر  جواديرر  
 .أن ديك الفرص  ضا ع إال. أةدا  وةمالع صييبي  وشيك 

وكان السبب األول في ا ددادي  دم إدراك الدياد  العييا ليدجم  الجوادي العربي ينذاك ألهمي  ديك العديرد   
لم يكونوا يميكرون ديرك العديرد  الجوادير  أصرال  وال يديمرون لورا , في ديك المرةي   وموأ ددد أن كثيرا من.. الجوادي 

برل كران بعضروم يةمرل أفكرارا  . قنا راع جوادير  مةردود  ومةردد   اف   ارفر  دينير  وبرل كرانوا يعميرون برد.. وحنا  
ولررو ال . مدناقضرر  مرر  مددضررياع العديررد  الجواديرر  أصررال  دةمررل بصررماع مررا دربرروا  ييرر  مررن منرراه  غيررر جواديرر 
ميررون ديررك فضررل ا  ووجررود د ررا  جورراديين وبعررض العيمرراء والمفكرررين ووجررود الدنظيمرراع الجواديرر  مررن الررذين ية

يرررف وراءه إال صررردى ريدررراع المعرررارك ودوراع الدررردريب الدررري يخالجدمررر  الجمررر  وانصررررم ولرررم . العديرررد  الجواديررر 
بعررد أن قضررى ألمريكررا ةاجدوررا ووررهررا مررن ذلررك الجمرر  دون أن يرردري ودون أن يكررون قررد . سررر ان مررا دالشررع

 ..اسدفاد لصالأ مسار الجواد شيها  لةسابنا الخام لمسيمين ومجاهدين
مضررافاع  ولكررن ديررك الكوكبرر  الوا يرر  الفاهمرر  بررذرع بررذور الفكررر الجوررادي و اسرردرا دوا  بررر معسرركراع و 

و بررر بعررض الرردروس والمةاضررراع الدرري  درردها بعررض المفكرررين ورررالب العيررم الرروا ين . الدنظيمرراع الجواديرر  
 .وادي لعديددوم الجوادي  وأهميدوا فضال   ن اندشار األدبياع الدي دةمل الفكر الج

وواجرر  .  ولكررن النجرراح فرري ميرردان حرع العديررد  الجواديرر   يررى مسرردوى  شررراع اآلالف أولهررك كرران ضررةال   
و .  مداوم  شرس  من قبل األوسار السعودي  الدي كانع مسيرر   يرى معظرم ذلرك الجمر   برر مؤسسراع كثيرر  

ذلرك الفشرل الررذري  لمشرروع دربيرر  , ا  ع المررردود الرواهي لديرك المجمرروع و ردم مسراهمدوا فيمررا درال مرن أةرردثبرقرد أ
ةصاهي  . أولهك المجاهدين   ..دثبع ذلك بكل وضوحددريبي   واى

اردرادوا بيشراور ومعسركراع الدردريب وجبوراع الددرال مرا , ألرف مجاهرد  20لدد دكون الجم  العربي من حهاء 
ممررن نصررفوم  أكثررروأن . وال وال شررك أن أكثررر مررن ثيثرريوم  قررد ديدررى درردريبا   سرركريا  معدرر( . 5444-5491)بررين 

وأن ربعوم  يى األقل شارك في معارك ةديدي  بشركل فا رل جعرل منر  مدرادال  مةدرفرا   يرى . دخل جبواع الددال 
 .نةو ريب

 .. وقد دراوةع النسب الددريبي  لجنسياع ديك المجموع بةسب ما ددصيدوا قدر ما اسدرعع 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  383  [  
 

 
 مجاهد 40000 نةو        السعودي   

 مجاهد  1000 نةو       اليمن  
 مجاهد 2000 نةو                  مصر     

 مجاهد 4000 نةو                   الجحاهر     
  د  مهاع المجاهدين     نةو          ( مراكش)المارب 

  د  مهاع المجاهدين     نةو                 ليبيا          
 اع المجاهدين     د  مه نةو               فيسرين    

  د  مهاع المجاهدين       نةو               إماراع الخيي  العربي
 شراع أرقام ددراوح بين المهاع و , فدد جاء من كل منوا العراق وسوريا ولبنان وموريدانيا والصومال  , دونسأما 

 . باقي دول العالم وكذلك . المجاهدين 
 

ن الباكسدانيين الذين ةضروا وشاركوا من خالل دجمعراع ومعسركراع هذا باإلضاف  لعشراع يالف المجاهدي
 .مسددي  أو م  األفاان مباشر 

 رادع معظرم . فباسردثناء  رد  مهراع مرن المرراردين أصرال  فري بالدهرم . ولنبق في إرار المجاهدين العرب 
العررررراق  دمرررر و.. العررررربوقررررد انريرررق النظررررام العرررالمي الجديرررد واةدررررل جحيرررر  ,  ديرررك اآلالف المؤلفررر  إلررررى بالدهرررا

. ذابأ الصرررررب فرررري البوسررررن  مررررووقعررررع . وحةفررررع روسرررريا إلررررى الشيشرررران .. و اشرررردعيع اإلندفاضرررر  . وةاصرررررها 
واسدمرع مآسي المسيمين بشكل فظي  م  اقدراب الدرن العشرين من نوايد  وةميع وساهل اإل الم إلى كرل بيرع 

 ..الدور والايظ في ضمير أي مسيم ما يفجر,  
كررران دور ديرررك اآلالف مرررن المجاهررردين الرررذين أ ررردوا ودررردربوا وأددنررروا اسررردخدام السرررالح خفيفررر  وثدييررر   فمرررا ذا 

مراذا كران أثررهم  يرى ديرك المعركر  المشردعي  فري كرل مكران !  ودعيموا اسدخدام المدفجراع وكرل صرنف األسرية  ؟
 ! وفي الشرق األوسر الجحير  والعراق والشام خاص ,  ام  

فباسدثناء بعض العميياع الجوادير  الفردير  الدري قرام بعظمورا مرن ال  القر  لورم أصرال  برذلك .. ددريبا  الشيء
لرم دسراهم ديرك .. الشيشران  يرى نفرس الرريدر  األفاانير  وباسدثناء بعرض الرذين الدةدروا بجبور  البوسرن  و. الجم  

 . الةشود في المعرك  
واد والصةو  أصرال  كمرا ةصرل فري الريمن مرن لدد دراوةع في مسيكوا بين بعض ةاالع االندالب  يى الج

كرران مررن بيررنوم مدربررون ومعرراونون ليشرري  أسررام  بررن .الدةرراق كرروادر جواديرر  بررأجوح  اإلسرردخباراع والجرريش اليمنرري 
وبين ةاالع العود  الدام  ليدنيا الدي خرجوا منوا ليجواد ثم  رادوا  لالنامراس فيورا دمامرا  وكأنر  ال  !! الدن ذاد  

 !!! إ دادكان جواد وال
هررذا فضررال   ررن بعررض ةرراالع الشررذوذ واالنةررراف الفكررري والسرردور فرري مداهرراع الايررو والدكفيررر واإلةبررار  

 !نديج  الةماس و دم وجود  ديد  جوادي  صةية  
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 ! فيم كان ذلك ؟
كررران ذلرررك ألن  ديرررك الجمررروع لرررم دديرررق أي دوجيررر  ودررردريب فررري مجرررال العديرررد  الدداليررر  ..السررربب واضرررأ جررردا   
وال فري نررراق . ال فري مجرال السياسر  وفدر  الواقر  . ولرم دديرق شريها  مرن المةاضرراع الشرر ي  العددير  . ادير الجو

 .الفكر الةركي والو ي السياسي الشر ي 
لدرررد . فدرررر ,  معرررارك..قدرررال .. جيسررراع نشررريد . سرررالح .. رياضررر ..  سررركري  دررردريب..  سررركري  دررردريب 

 .أي ررح ليفكر الجوادي والدو ي  السياسي  قاومع بعض قياداع الجم  العربي المجاهد
 .وليس مكان هذا هنا.. لدد كان لذلك أسباب  الدي قد أ رض لوا إن كدبع  ن داري  ديك المرةي  

و . ولكني  أشير إلى نداه  غياب الدربير  والدو ير  فري مجرال الفكرر والعديرد  الجوادير  بشركل صرةيأ وكراف
 .. أضرب مثاال  صارخ الوضوح

هم مجاهدوا جحير  العرب الذين قدموا من دول مجيرس الدعراون . ن  الدجم  األكبر ليمجاهدين العرب فدد كا
وحاد  يرريوم  ررد  يالف ممررن .  ألررف مجاهررد وربمرا أكثررر 41وكررانوا حهرراء . الخييجري والرريمن و يررى رأسرروا السرعودي 

 .الشيشان وغيرها من الجبواع المفدوة  أموا البوسن  و
م خالل النصف الثاني من الدسرعيناع ليعيشروا ةالر  االةردالل شرب  العينري مرن قبرل أمريكرا لدد  ادوا لبالده 

.. ود رم و قدرل اليورود  فري فيسررين. وانرالقوا  وةيفاهوا من دول النادو من أراضيوم لددل المسيمين في العرراق 
بالدهررم والسرريما السررعودي  فضررال   مررا القرروه مررن االضرررواد والسررجن والدةديدرراع  يررى يررد أجوررح  االسرردخباراع فرري 

 !!ببسار  الشيء  فماذا كان رد فعل  يى كل ذلك؟

 !! أين العيماء؟ أين الخرباء؟ أين الد ا  الذين ميؤوا الدنيا ةماسا  ليجواد واالسدشواد؟ لم يكن لذلك أي أثر 
لرري 5445فمنررذ  ررام  يررر  جح  يررى أرض لررم ددعرررض الدررواع األمريكيرر  . و يررى مررر  دررد مررن الررحمن  4005واى

ذا قبينا معظم اإلشاراع بأن  ميي  الخبرر كانرع .. العرب إال إلى  مييدين يديمدين في الرياض والخبر فعرل مرن واى
وهي دفجير مدر سكن لألمريكان . ال يبدى إال  ميي  واةد  . من ةحب ا  الشيعي و أدباع االسدخباراع اإليراني  

وهرذا يخجرل أي أمر  دةدرل أرضروا بمهراع !! فري  شرر سرنين  هرذا! في الرياض في العييا قدل فير  أربعر  أمريكران
 !إن  أمر فخٍح !! يالف الجنود ثم يكون هذا ةجم مداومدوا 

برل . هذا في بيد دةيل في  العدو  در دار اإلسالم الذي يةدوي كعبدوم ومسجد نبيوم صيى ا   يير  وسريم 
 ! ار دوالر كيما أشرقع الشمس وغربعوبيع ما لوم الذي يض  في خحان  أمريكا كل يوم أكثر من ميي

هرم مرن الرذين شرذوا .  ردموا رةمورم ا  فري ذلرك الةراد  أ   وأثناء الدةديق ثبع أن المجاهردين األربعر  الرذين
وقضروا وقدرا .  يرى بعرض الجوراديين مرن الدنظيمراع الجوادير  . وديدروا فكررا  و ديرد  جوادير  .  ن قا د  الدجمر  

 يرريوم مررن خررالل ا درافررادوم و مررا ندررل الديفحيررون  واضررةاأثررر الفكررر والعديررد  الجواديرر  وبرردا .معوررم فرري أفاانسرردان 
 .. السعودي من مدابالع معوم

وبرردأع . برردأع الصررور  العامرر  ددضررأ أكثررر فررأكثر ليجميرر  . وفرري يخررر أيررام الشررور الثرراني لألفارران العرررب 
عرب دورا ديومر  المشرروع الصرويوني . معورا  والوقوف الصريأ لةكام العرب والمسيمين, صفاق  أمريكا وهجمدوا 

وبدأع فضراهأ ونفراق  يمراء السرالرين دردخل مرةير  محرير  لرم يعرد بإمكران . أساسيا في اندشار العديد  الجوادي  
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أسرس العديرد  الجوادير  درررح نفسروا بديداهير  فري أوسرار  بدأع و. وبدأع معالم الصور  ددضأ . مةبيوم درقيعوا 
 . يأع األجواء لفكر جوادي ثوري مبشر ودو.  األم   موما

.  وأةرردا  اإلندفاضرر  ومررا يجررري فيوررا . ثررم اةرردالل العررراق ومررا دبعرر  . وجرراءع أةرردا  سرربدمبر ومررا دالهررا 
وررح الجواديين هرو الرررح األكثرر جماهيرير  ومنردير  فري أوسرار الصرةو  اإلسرالمي  برل , لدجعل خيار الجواد 

 الجواديرر وهنررا دبرردو الةاجرر  ماسرر  جرردا إل رراد  ررررح أسررس العديررد  . كوينادوررا أوسررر مخديررف شررراهأ األمرر  بكافرر  د
 .ودفاصييوا بأسيوب جماهيري يناسب المرةي 

 
 حالة العقيدة الجهادية في األمة والصحوة والتيار الجهادى اليوم: 

أحمر  ةديدير   فري, رغم العوارف الجياشر   إن ةال  العديد  الجوادي  لدى مخديف شراهأ األم  وربدادوا دمر
 ..    ال يمكن النووض باألم  المواجو  والمداوم  إال بالبدء بإصالةوا

ويشردد , وهذا ميدان وجو  من أهم ميادين وأخررر خررور المواجور  فري الةررب الدري دخوضروا األمر  اليروم 
دفررين ورجررال السياسرر  وهررذا ميرردان هررو مسررؤولي  العيمرراء والمفكرررين والكدرراب واألدبرراء والمث. أوارهررا يومررا  بعررد يرروم 

وبشرركل أخررم أولهررك الررذين . والسرريما و يررى وجرر  الخصرروم رجررال الصررةو  اإلسررالمي . واإل ررالم فرري هررذه األمرر 
 و , المدبيرر  الخريررر  الراهنرر المرةيرر  : سرريةميون أمانرر  الجورراد ودوجيرر  المداومرر  والديررار الجوررادي فرري مرررةيدين 

 . الدادم المرةي  

 
 :ةمفار ة خ ير  وحقيقة وهام

قرون  يينرا فري كرل و وأدرك أنورم  يدف. لدد أدرك العردو أن خرر الةررب هرذا هرو أهرم وأخررر خررور المواجور 
إن العرردو .. واى الميررا  وسياسرريا  وأمنيررا  واقدصرراديا  ,  سرركريا  ودكنولوجيررا  و يميررا  وةضرراريا  . خرررور الةرررب األخرررى 

يدفوقون  يينا بشركل سراةق غيرر .. والمرددين والمنافدينالصييبي اليوودي بدياد  أمريكا وةيفاهوا اليوم من الكفار 
ممرررا يررروفر لورررم أسرررباب النصرررر الماديررر   فررري كرررل خررررور هرررذه . قابرررل ليمدارنررر  فررري كرررل ديرررك الميرررادين والمنررراةي  

ولكرنوم أدركروا أيضرا  أننرا ندفروق  يريوم فري خرر المواجور   يرى جبور  . ولذلك غحونرا فري هرذا الوقرع. المواجواع 
ولرررذلك أ يرررن رامسرررفييد الصرررييبي   .بشررركل سررراةق غيرررر قابرررل ليمدارنررر  أيضرررا  . اديررر  والدررريم المعنويررر العديرررد  الجو
. دخيررع فرري مرةيرر  ةرررب األفكررار,  كمررا يررد ونوا ( اإلرهرراب)أن المواجورر  مرر  , وحيررر دفرراع أمريكررا , المدصروين 

عينرر   يررى المسرريمين منررذ  وررد لدررد مرررع ةرررب أمريكررا المو  (.اسرردراديجي  الةرررب اإلسرردباقي )وأنوررا مررن أهررم مراةررل 
 .أصناف  ييوا مناٍح جديد و ثم ةافظ بوش اليعين  يى اسدراديجيدوا . كييندون أواسر الدسعيناع بعد  مراةل 

 ونيدصرد)دةرع سردار مرا يسرمي مكافةر  اإلرهراب   لدد قامع ةرب أمريكا مر  المسريمين و ةميدورا الصرييبي
 :السادس وهي  يى األسس الدي فصيدوا في الفصل ( المسيمين

 
 .تجفيا المنابب المالية والمادية لإلرهاب   - 1
 .أو أسرهم وسجنهم  ةالمقاوم اغتيال الرةوس و -2
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 .تصفية العناصر لن  ريق الخ ا والتسليم لبلدانهم أو للمعتقالت الدولية - 3
التشااويه  -5إلغاااء المااالذات اآلمنااة لإلرهاااب ب جبااار الاادول للاام ترحياال المجاهاادين أو تصاافيتهم  - 4

 .اتلالمي
 .الم اردات االمنية بالتعاون مب حكومات بالد المسلمين  - 6

 :إلم ذلك مصرحا  ومعلنا  لد  محاور وهي  االبنةم  أضاا بوش 
 

لباااار مااااا . ال حااااا العسااااكري المباشاااار برايااااات صااااليبية يهوديااااة صااااريحة للاااام بااااالد المساااالمين - 5
 (.  استراتيجية الحرب اتستبا ية)أسماه

 .لقد حلا دولي لسكري للمشاركة في هذا ال حا بقياد  أمريكا - 3
 .نقل الم اردات االمنية للمجال الدولي ب شراا أمريكي مباشر - 8

إجهاا  )ت بيق مبدأ الحرب االستبا ية للم خاليا الصحو  اتسالمية و الجهادية وهو ما أسموه  - 11
 .  (المحاوالت اترهابية  بل نشوئها

وتتاولم .  (حارب االفكاار: )ما يهمنا في هذا الفصل الذي وهو  ما أللناه رامسافيلد وأساماه  وأخيرا   -11
الشم اء كونديليسا رايس مستشار  االمن القومي في اتدار  االمريكية المشااركة فاي التنظيار لهاذه 

 !الحرب التي يشارك فيها حتم شيخ اال هر وأئمة الحرمين 
 

  مريكية األ( حرب األفكار ) من تكتيكات: 
فكرران مررن ذلررك افددرراح  ررد  مةررراع إذا يرر  . لدررد اشرردميع  هررذه الةرررب  يررى  حخررم إ المرري وفكررري هاهررل 

 .موجو  وممول  من قبل الةكوم  األمريكي  مباشر . باليا  العربي  ولااع المسيمين 
المنرررافدين ثرررم دخيرررع أمريكرررا مجرررال الدنرررواع الفضررراهي  بالياررر  العربيررر  وبرررراقم إ المررري  ربررري مةدررررف مرررن  

 ( .  الحر ) فافددةع قنا   .والمرددين والعمالء
وفرررض رقابرر  صررارم  , كمررا ألحمررع أمريكررا  الةكومرراع العربيرر  واإلسررالمي  بدايررر منرراه  الدربيرر  والدعيرريم  

برالدحام الهةر  , كما صدرع أوامر أمريكي  لةكومادنا . لةذف كل ما من شأن  أن يحكي روح المداوم  في األم   
وددضرمن دفاصريل مرن اإللاراء والدضرييق . واع دشرمل  ةصرار المسراجد والردروس والخررب والدعيريم الرديني دوجي

 ..والدشوي  والدةريف
سردعمل كثيررا  مرن قرا راع العيمراء ورمروح الصرةو  اإلسرالمي  بفعرل ضراور دومصيب  المصراهب أن أمريكرا 

دالف مدوماع المداوم  ودسدعمل هذا الدراع اإلسالمي المةدرف في معرك  . الةكوماع  األفكار لدشوي  الدين واى
و رن رريدر  بر  أفكرار . والجواد في   ن رريق الفداوى العميي  المشوه  دةع مسمى مكافة  اإلرهاب والدررف 

والدعراون , والوسرري  , اإل دردال  :ورا من. دةرع مسرمياع كثيرر  ,  الخنوع والذوبان في الفكر والةضار  األمريكي 
وغير ذلك من د اوي الد ا   يى أبواب جونم الذين ييبسرون لباسرنا ويدكيمرون بألسرندنا مرن . ..آلخرم  ا والةوار

 .أنباء جيددنا
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يمكررن ديخررريم ةالررر  العديررد  الدداليررر  لررردى المسرريمين مرررن خرررالل , وفرري وسرررر هرررذه الفرردن الرامررر  الراغيررر   
 :رصدها لدى ثالث  شراهأ هي

 .المسيمينالعديد  الددالي  الجوادي  لدى  ام   -
 .العديد  الجوادي  لدى مدارس وقرا اع الصةو  اإلسالمي  -
وندناول ذلك . العديد  الجوادي  لدى الجواد يين اليوم بعد أةدا  سبدمبر والعراق وما اسدجد من ظروف  -

 :ثم أنددل إلى لب الباب األول وهو. باخدصار 
 .مداوم  اإلسالمي  العالمي د و  ال: د ودنا نظري   العديد  الجوادي  والمنو  في 

 
 :أما لن العقيد  القتالية لد    الات الشعوب العربية واتسالمية اليوم : أوال  

. بسررربب ددرررالي العدرررود  يرررى سياسررراع الدمررر  والخررروف والدجويرررل , فإنررر  لرررم يبرررق لررردى معظرررم شرررراهأ األمررر   
ومنراه  الدربير  الدري دعدمرد , ل اإل رالم وسراه والدري مارسردوا الةكومراع  برر. ومةارب  اإلسالم و دايب شراهع  

والدضرراء  يررى مررا دبدررى مررن مكونرراع الرردين والعديررد  لرردى شررعوبوا فرري الاالبيرر  السرراةد  لرربالد , اإلفسرراد والعيمنرر  
 .المسيمين

لرم يبرق مرن العديرد  الجوادير  (. ةرب الردنيا وكراهير  المروع)وبسبب ما ران  يرى قيروب األكثرير  مرن الروهن  
 .. إال العوارف وبعض يثار ما دبدى من  ديد  الجواد لدى النذر اليسير من األم , داع األم  لدى مخديف رب

دررالي اسرردفحاحادوا ومررا فعيدرر  فرري العررراق ثررم أفاانسرردان ثررم دولكررن ةمررالع أمريكررا  يينررا منررذ  دررد مررن الررحمن و 
مسررردودف  الجميررر  ةكامرررا   .ومرررا دررةررر  اليررروم مرررن بررررام  اإلةررردالل والعررردوان  يرررى كافررر  الصرررعد.. العرررراق ثانيررر 
ود مورررا الالمدنررراهي إلسرررراهيل ومرررا دثيرررره الدضررري  . أةحابرررا  ةاكمررر  أو معارضررراع, دوال  وجما ررراع , ومةكرررومين 

 .الفيسريني  ومجريادوا منذ الندفاض  خاص 
ةيرر  يشررود رجررل الشررارع العررادي صررةو  فرريرر  ربيعيرر  ال . جعررل أساسررياع العديررد  الجواديرر  دعررود لألمرر  
 . إال سياساع الدم  والخوف واألنظم  البوليسي  في كل مكان, من دوليد األ مال واألفعال  يمنعوا

ومرن وراهورا قروى بنري , ثرم بفضرل ةمرق أمريكرا وةيفاهورا الصرييبيين ,  بفضرل ا أكبرر ولكن المبشراع دبدو 
 .إن ديك المبشراع ديمس اليوم في كل مكان. صويون
قرد . إن ةمالدورا لدايرر المنراه  وأصرول الدربير  والدعيريم ومةاربر  الدردين فر. و يى العكس مما دظن  أمريكرا 

ال يجرردون لورم اليروم مراد  وهوير  ليمواجورر   نالرذي, وأوسرار العيمرانيين  جيبرع رد  الفعرل هاهير  ةدرى فرري صرفوف 
 . إن  مكر ا  . إال اإلسالم ورايد  وهويد  , بدواف  النخو  والشرف 

بل للم االلتقاد بقرب التحرك نحو . س للم االمل بعة تتسرب إلم االمة بشكل يإن روو العقيد  الجهادي
 . ف ن الجماهير تتململ . اتنتصار

وحببات إلايهم الماوت كحالاة أفضال مان ظاروا الحياا  التاي , لقد سلبت أمريكا دنياهم التي ابتلوا بحبهاا 
 ! موت وهكذا تحل لنا أمريكا لقد  حب الدنيا وكراهية ال. تعدهم إياها

 :ويجب أن نشكرهم  .إن أمريكا تسالدنا اليوم للم بغ  الدنيا وحب الموت 
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 .وسل نا لليهم موتا  ةاما . فال ج اهم اهلل خيرا  
وستساير االماور . ستلقم الجماهير لان كاهلهاا الاوهن .ولندما سيصل هذا اتحساس ليكون جماهيريا   

نماا . وال نعاود غةااء كغةااء السايل ال  يماة لناا. ألادائنا  ولندها تعود المهابة منا إلم صدور. بشكل لكسي وا 
 .جماهير مةمنة تتحرك بالقو  الدافعة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل

 

 :وأما لن حالة العقيد  القتالية الجهادية في أوسا  الصحو  اتسالمية: ةانيا  
ف مدارسررروا و يرررى مررردى  درررود لدرررد خيعرررع مخديرررف أوسرررار الصرررةو  اإلسرررالمي  غيرررر الجواديررر   يرررى اخررردال

ولكن ومنذ قيام النظام العالمي الجديد . خيعع كل مدوماع العديد  الجوادي   مييا  ,  مدالةق  يى رريق الدسيس
والسرريما بعررد سرربدمبر واى ررالن الةمررالع الصررييبي  بعررد اةرردالل العررراق  يررى الشرررق األوسررر الكبيررر وهررو  مييررا  . 

 .دشود الصةو  اإلسالمي  غير الجوادي  ةال  فرح واندسام ةاد منذ ذلك الوقع . العالم اإلسالمي
أةيررا فرريوم مكرران  اسرردفحهم الوجرروم و, فاألقييرر  الصررالة  مررن أهررل الخيررر مررن  يمرراء وقرراد  ورمرروح صررةو   

ن كان  يى اسدةياء , فمالوا ليفكر المداوم .  الدفاع والاير   ولكرن . ولكنوا صةو  داخل الصةو  دبشر بخير. واى
فررري خدمررر  برنرررام  رامسرررفييد لةررررب . يررر  ولألسرررف ددةرررول ليعمرررل كبيرررادق منافدررر  مرررن ةيررر  دررردري أوال دررردري أكثر 

 .األفكار
داللر   يرى ذلرك ولمعرفر  األسرماء والويهراع واألشرخام الدري دشرن الارار   يرى اإلسرالم مرن داخرل لي ويكفي 
لددراب  سريل . ومجرالع ومؤلفراع  أن نددفي أثر وسراهل اإل رالم المخديفر  مرن إندرنيرع وفضراهياع وصرةف, صف 

دةرع د راوى الةروار واال دردال والوسرري  ونبرذ .  مل كديب  ةرب ا  ورسرول  والرييعر  المداومر  فري هرذه األمر  
 .اإلرهاب
ودةريمررا  ليةررالل وةربررا ا  . دةيرريال  ليةرررام . لدررد وصررل الوجرروم والسررموم لكررل منرراةي ومبررادئ هررذا الرردين  
 . اجد الضرار بدخرير رامسفييد و كونديييسا وهكذا دبنى مس  ورسول 
 

إرصاادا  لمان حاارب اهلل . وترفاب مآذنهاا مان جدياد. النفااق تبناي محاريبهاا مان جدياد الضارار إن مساجد 
 ..الذين أسسوا بنيانهم للم تقو  من اهلل ورضوان من أول يوم, لتحارب أصحاب مسجد  باء . ورسوله
وستكون ضارية مب  الئب رامسفيلد المعممة من أصحاب اللحام . يومإن رحم المعركة الداخلية تدور ال 

 ..ورولتها سيا  الحكام و وليدهم رهبا  , المنمقة والب ون المكور  التي مألها سحت الدوالرات رغبا  
مااام الحاارم المنفااوخ , ( لبااد المحساان العبيكااان ) فااأفر ت لنااا أمةااال شااي ان العلماااء   الحباار الساامين , وا 

 .!وأمةالهم في كل بلد إسالمي . وشيخ اال هر صاحب ال ن اويات ( ..ن السديسلبد الرحم)
 

 :بعد سبتمبر الجهاديالتيار في وأما لن حالة العقيد  الجهادية 
 .ولكن هناك إشكالياع دةداج ليكثير من الجود والعمل . فالةال يبشر بالخير الكثير  
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وجعررل الجمرراهير المؤيررد  . الرروةرراع الجواديرر  درررجأ  الخيررر  فررإن العرردوان األمريكرري جعررل كفرر  أمررا بشرراهر
 . وهذا يسول  يى د و  الجواد قياموا بالةشد. ليمداوم  أوس  

 :وأما اإلشكاالع فعد  أمور
قررد كبرردع الديررار الجوررادي  برمدرر  يأولوررا وأخررهررا أن ةرررب أمريكررا  يررى أفاانسرردان ثررم  يررى الديررار الجورراد

وقرد سربدع اإلشرار  , فإن معظم الكادر األساسي من  قد قضرى فري سربيل ا  . ا  خساهر بشري  فادة   قدال  أو أسر 
ةير  ددر   يرى . إال النرحر األقرل مرن الدييرلومن كداب  ومنظرير  خاصر  , ولم يبق من ةمي  رايد  ود ود  . لذلك
 .واى اد  نشر مناهجوا. ونشر مبادئ العديد  الجوادي  . موم  إةياء د و  الجواد  اكاهيو
أن الدرا  الجوادي المكدوب  يى قيد  باإلضاف  ليدرا  الفكري ليصةو  اإلسالمي  الرذي يشركل مرجعرا   كما 

وغيررره كمؤلفرراع أخيرر  األسررداذ مةمررد قرررب .فكريررا  وفدويررا  ليفكررر الجورراد مررن أمثررال مؤلفرراع سرريد قرررب رةمرر  ا  
ليوجرروم وليمصررادر  مررن المكدبرراع يدعرررض اليرروم . وبعررض مؤلفرراع يخرررين  ممررا كدررب فرري السررديناع والسرربعيناع 

 . كما يدعرض ليرعن والدشوي  . ووساهل النشر
ومرررا بنررري  ييورررا  مرررن دررررا  , وكرررذلك فكرررر د رررو  الشررري  مةمرررد برررن  برررد الوهررراب و يمررراء المدرسررر  النجديررر  

 . والرعن والدشوي  . كل ذلك يدعرض اليوم ليمصادر  والداييب .. المخيصين من د ا  بالد الةرمين
. فاد  اال الهجاوم الياوم تاراس أمةاال اتماام ابان تيمياه وابان القايم ومدرساتهم . المر يذهب بعيادا  بل إن ا

 . وغير ذلك للم مستو  كل ما من شأنه إن يوفر ماد  للعقيد  الجهادية 
إنهاام صاارحوا فااي بعاا  . إنهاام ي اااردون حتاام بعاا  النصااوش القرآنيااة فااي كتااب الماادارس االبتدائيااة

النها تقول في نهايتها ( .. ل يا أيها الكافرون ال ألبد ما تعبدون) سمحوا بتدريس سور  دراساتهم بأنهم لن ي
, اليوم لايس هنااك إال ديان واحاد فا: الجاواب بساي  ! كياا ؟.  وهاذا يشاجب اترهااب. (  لكم دينكم ولي دين) 

 . و خس  الكلب .. ا معه شريكواحدا   أحدا  ال يقبل للم العالم ربا  يفر  نفسه يريد أن دين بوش الذي 
 .هكذا  رر المجرم  .لليه إال معه أو: وللم الناس القرار 

بايرراب روادهررا مررن جورر  و بدايررب أدبيادوررا ومررا يررد موا مررن  الجورراديفالعديررد  الجواديرر  مورردد  فرري الديررار 
 .المكدب  اإلسالمي  من جو  أخرى

المفاصررري  مررر  كرررل أركررران يررر  ومبرررادئ بنررري  يرررى الةاكم, وهررري أن الفكرررر الجورررادي  .وهنررراك مشررركي  ثالثررر  
وهررو درررا  يجررب .وكرران لرر  فدورر  وأدبيادرر  .ارب أنظمرر ةررمررن أجررل إرررالق دنظيمرراع جواديرر  نخبويرر  د. الجاهييرر 

 : ولكن م  االندباه ألمر هام , الةفاظ  يي  
وم  شعبي  فوي معرك  دف  صاهل األ داء الكفار م  أولياهوم برريد  أممي  ومدا, معركدنا اليوم مخديف   إن

 .فكره ونظرياد  وفدو  وأةكام  وأدبياد اليوم ل  إال الدييل و يةداج  بوهذا مجال لم يكد. إسالمي   المي 
وسرةبع السالسرل إلرى . فمن يدوم بوذا وقد  ضع السيوف رجال الديار الجوادي ومضوا إلى ربورم شروداء 

المجاهردين  برل والعربير  واإلسرالمي  , الربالد األوروبير  فري  ( الاواندانامويراع ) غواندانامو األمريكي  والكثير من 
 .!وبعشراع اآلالف  اآلالفب
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يجررب ررررح  ديررد  جواديرر  دناسررب . فمررن هنرا البدايرر . ونسررأل ا  أن يدرربض لوررا فرسررانوا.. إن الثارر  شرراغر  
 . مرةي  المداوم 

 .وبعد هذه المددماع والدوضيةاع ندخل في صيب الموضوع
 

************* 
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 مقومات العقيدة الجهادية والفكر والمنهج في  
 :دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية

 
والدميرح برين أقسررام , الددسرريم الدراسري إال لدسرويل الفوررم  هرذاومرا . ابدرداء  ندرول برأن العديررد  هري كرل ال يدجررحأ

 .ودبيان درابر ديك األقسام, العديد  
والدري دشردمل بإيجراح  يرى كرل ( .  العديرد  اإلسرالمي  )مرن كرل هرو  هي فررع, ( فالعديد  الجوادي  الددالي ) 

 ن  أوكل ما نش. والرا   واالندياد لةكم ا  ورسول  . والدسييم بدوا د الشريع  والدين . أركان اإلسالم واإليمان 
بر  ذلرك مرن الدصررفاع و مرا يد. والعمرل برالجوارح , واإلقررار باليسران , مرن اإليمران بالديرب. والدسييم  االنديادهذا 

ودررررك . وكرررذلك مرررا يدردرررب  ييورررا مرررن السرررعي فررري فعرررل المرررأمور. فكرررل ذلرررك مرررن العديرررد  . واألفكرررار واألةاسررريس 
 . المةظور برضى ودسييم 

رأيرع أن اقدررف ممرا كدبر  الشري   برد . بنبرذ   رن العديرد  بشرمولوا , ولما هممع أن أقدم ليعديرد  الجوادير  
رأيع لمن سريف إيجراحا  ةسرنا  ثم , أو كدبع شيها , في الكداب  أني إذا دوصيع لمفووم فإن من منوجي . ا   حام

 ( .ن اسداني  ن  ب  أ ,
شيخنا وأستاذنا الجليل أبو محمد لبد اهلل ل ام غفر اهلل له و رحمه اهلل تعالم رحمة واساعة ف  فدد  ر    

 ( : جيلالعديد  وأثرها في بناء ال)فدال في كديب  الموجح الديم  .
ويدوقررف  يررى مرردى انضررباروا , ويوجرر  السرريوك , هرري الضررابر األمررين الررذي يةكررم الدصرررفاع   :العقيااد ] 

ةكامورا كرل مرا يصرردر  رن الرنفس مررن كيمراع أو ةركراع  والمشررا ر , بررل ةدرى الخيجراع الدرري دسراور الديرب . واى
 .ف  يى هذا الجواح الةساسهذه كيوا ددوق. والوواجس الدي دمر في خيال, الدي دعمل في جنباع النفس 

وانفراجرا  . فإذا دعرل جحء منوا أةد  فسرادا  كبيررا  فري الدصررفاع, وباخدصار فالعديد  هي دماغ الدصرفاع 
 ....[الصرار  يهاهال   ن سو 

راجعر  بكييدورا  إلرى ,  أفررادا  وجما راع, و يى هذا فإن كل اإلنةرافاع الدي  نعانيوا في سيوكنا  : ]ثم قال 
لى دصةيأ الدصرور . فالناس في هذه األيام بةاج  إلى بناء العديد  من جديد . راف في الدصور العددي اإلنة واى

وال بد من أن دسددر  ظم  ا   ح وجل في األ ماق . فال بد من إفراد ا  سبةان  ودعالى باأللوهي . اإل ددادي 
 : ويدوم هذا الدين  يى. دشعر هيبد  وجالل وال منام من أن دةيا الديوب وهي دس. وأن يعمر النفوس ةب . 
 .ةديد  األلوهي   -5  
 .ةديد  العبودي   -4  
 .الصي  بين العبد ورب   -1  

 :وهذه أمور ثالث  ال بد من اسددرارها في النفوس
 .معرف  ا  وقدره    -
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 .معرف  العبد وةده   -
 .والصي  بين الخالق والمخيوق   -

وال .  وريبورا مرن شرخم ال درسر  فري قيبر  ةديدر  هرذا الردين, ب  ددبر  فرروع الشررع و يى هذا فإن  من الع
والةرق أن النراس غابرع . نأمر  وةركر  فري هرذا الكرون  دسددر  في كيان   ظم  ا  الدي دويمن  يى كل سكن  و

ل األ مرى الرذي كمثر -ةدرى الرذين يديمرون الشرعاهر الدعبدير   -ومثل كثير مرنوم .  نوم ةديد  هذا الدين العظيم 
 ...[.ويةسب أن  أمسك بين يدي  جسم الفيل , أمسك بذنب الفيل 

أن نرى شخصا  يداوم  يى العبراداع وهرو فري نفرس الوقرع , وقد أصبأ اليوم لدينا شيها مألوفا (: ] ثم قال) 
أو .   وسرريم كاالسرردوحاء بسررن  ثابدرر   ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر. يررحاول أ مرراال  دخرجرر  مررن إرررار هررذا الرردين 

وهذا الذي ادفرق . وهوال يعيم أن  باالسدوحاء إنما يوحأ من أوامر ا  ويسخر منوا. بفرضي  وردع في مةكم الدنحيل
أو , ومرن هرذا الدبيرل سرب الردين . وخروجر  مرن اإلسرالم . أهل الرذكر مرن هرذه األمر    أنر  يعنري رد  المسردوحئ 

 ...[.   بالرد فمن فعيوا ةكم  يي, سب ا  أو رسول 
أن النرراس ال يعرفررون ةديدرر  هررذا الرردين ويخيرررون بررين منرراه  . أ ررود ألقرررر الةديدرر  الكبرررى (: ] ثررم قررال) 

فورو , وأمرا معظرم المنوراج الرذي يوجر  ةيرادوم , قسم ضرهيل مرن منوراج ةيرادوم مرن ديرن ا , مدعدد  في ةيادوم 
اَت َمان   .من صن  هواه أو هوى غيره من البشر ايال   أََرأَيأ اه  َوك  اونا َعلَيأ اَت َتكا أَنأ َِ اها َهاَواها أَ َْ َخاَذ إ لَ َسابا أَنن *  اتن أَمأ َتحأ

مأ أََضله َسب يال   َعام  َبلأ ها
مأ إ ال َكاألَنأ ق لاوَن إ نأ ها وَن أَوأ َيعأ َمعا مأ َيسأ َرها َُ  . (22-21/الفرقان ).   أَكأ

بررل ,  الشررريع  بالنسررب  لينرراس أمررر غيررر منردرري و يررى هررذا فررإني أرى أن الدركيررح  يررى مسرراهل فر يرر  مررن 
أن . وال يمكررن أبرردا  بدجميرر  أغصرران نضررر  مرر  بعضرروا فرري الوررواء . مةاولرر   ابثرر  السرردنباع البررذور فرري الوررواء 

 .يدكون منوا شجر  ذاع جذور ضارب  في أ ماق األرض
ثررم دعورردها , ع البررذر  فرري الدربرر فالبررد مررن حر . ال برد مررن سرريوك المنورراج الربرراني الررذي رسررم  ا  لوررذا الخيرق 

البررد مررن , وهكررذا بالنسررب  لبديرر  هررذا الرردين العظرريم. ثررم دمدررد بفرو وررا وأفنانوررا . ةدررى دسرردوي قاهمرر   يررى أصررولوا
ال بد من بناء األساس بارس البذر  فري أ مراق . اقدفاء السبيل الذي رسم  ا  لوذا الكاهن ةدى يةمل هذا الدين 

 .  في أ ماق الديبأي غرس العديد. األرض 
ومرن العبر  مةاولر  إشراد  بنراء ضرخم . والعديد  هي األساس المكين الذي دردكح  يي  فروع هذا الدين كير  

وال . هررو اشررداال بررالموم  ررن األهررم, فررإن مةاولرر  ددبرر  فررروع الشررريع  بالدفصرريل والدعييررل : ومررن هنررا. بررال أسرراس 
ومرن األولرى أن ندبر  المنوراج الربراني فري بنراء . لثمرار الدري نأمرل وا,  يمكن أن درؤدي المةاولر  أكيورا الدري نرجروا

. ثرم مرالبر  الرنفس بعردها برأوامر الشرريع  كيورا. وذلك بدرسي  العديرد  أوال  فري األ مراق. هذا الدين لينفس البشري 
 . إذ أن المنواج الرباني في دربي  النفس جحء من العديد  ذادوا 

وال برد أن يكرون مصرةفا  , البرد أن يدمثرل فير  المنوراج اإللوري كرامال  , لعرالمينوال ننسى أن الدا ي  إلى رب ا
, ولكنر  فري الوقرع نفسر  . فالدا ير  يرالرب بالشرريع  كامير . يدةرك فيدةرك بةركد  الدررين , يمشي  يى األرض

وبعررد أن , شررامل ويشررد أنظررارهم إلررى إررراره الكامررل ال, ال يرالررب النرراس بفررروع الشررريع  قبررل أن يعيموررم هررذا الرردين
وهكرذا قرام .  يدخل معوم داخل اإلرار ليعيموم دفاصيل هذا الدين ودفريعاد . يرسموا في أذهانوم الصور  الكامي  
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وال منرام . وهكذا يدوم في كل مرر  يةراول فيورا بنراء هرذه النفروس باإلسرالم, اإلسالم أول مر  في النفوس البشري 
وادبا ورا فررض , فكما أن هذه األوامرر والنرواهي فريضر  مرن  نرد ا  . واج من اقدفاء هذا السبيل وال مفر من اند

وكل مةاول  إلقام  هرذا الردين بايرر . فكذلك اقدفاء المنو  الرباني في بناء النفس فرض كذلك , الحب في رقابنا 
إال  ىولن يبنر. أراد ا وذلك ألن هذا الدين ال يكون ولن يكون إال كما . هذا المنو  الرباني البد أن دبوء بالفشل 
وكل منو  بشري نسدعمي  إليصال ةديد  هذا الدين إلى الناس هو فاشل . بنفس المنو  الذي رسم  رب العالمين

 . وهو  ب  و ميوا  ولعب. ال مةال 
وسرريك  سرريد البشررري  مةمررد صرريى ا   ييرر  . المررنو  الربرراني الدرريم الررذي رسررم  رب العررالمين إدبرراعالبررد مررن 

وبةديد  وجودهم , من دعريف الناس بإلووم الةق. يصال دين ا  إلى قيوب البشر والبد من البدء بالعديد وسيم إل
مرررن المسرررؤول  رررنوم؟ أي مرررنو  يجرررب أن . بورررم إبررران مررررورهم بورررذه الررردنيا المنيرررر والمومررر  ,  يرررى هرررذه األرض 

وبعبررار  أقصررر إقرررار جررالل ا  , ن مكانرر  هررذا الكرراهن مررن الكررو , يةكموررم؟ صرري  هررذا اإلنسرران بررالكون مررن ةولرر  
 . ورهبد  وهميند  في أ ماق قيب اإلنسان ورريد  الوصول إلى رضاه

, كالشررب برراليمين. فرإني ال أرى ددبرر  الجحهيراع مرن هررذا الردين فري سرريوك النراس, ومرن ثرم وفري هررذا الوقرع 
ميوررا وال دريررق الرردوام  ييوررا إال إلررى غيررر ذلررك مررن هررذه الدفاصرريل الدرري ال دةد, والشرررب جالسررا  ,  ودرررك الدرردخين

بةيرر  ,  ال بررد أن نبرردأ مرر  الررنفس البشررري  مررن ةيرر  هرري. وجبيررع بعظمرر  اإليمرران , نفرروس بنيررع  يررى العديررد 
نواكبوررا فرري . ثررم نسرير معوررا صررعدا نعريورا اإليمرران جر رر  جر ر . نيددرورا مررن هرذا الةضرريض الررذي هبررع إليرر 

صرريب  ال دوحهررا , ةدررى دشررب قاهمرر   يررى  مودهررا , بوررا مررن هنرراك ونردهررا مررن هنررا ونوررذ. نموهررا ونديررل  ثرادوررا
فدنفرذ وهري راضري  مسدسريم  مرمهنر  أن الخيرر , وهنا فدر نريب منوا كل مرا يريرده ا  منورا. الحالحل واأل اصير

 .ألن الخير كي  منةصر في منو  ا  والشر كي  الشر في الخروج  ن منواج ا  . كي  فيما نفذع 
   إ من َقىَِ له َوال َيشأ َِال َيض  َداَي  َبَع ها ََِمن  اتن دى   نِّي ها مأ م  كا يَشاة   *  ا َيأأت َينن اإ نن لَاها َمع  َِ ي  ار  كأ اَرَض َعانأ ذ  َوَمنأ أَعأ

َمى ق َياَمة  أَعأ َم الأ ها َيوأ شارا كا  َوَنحأ  . (541/542ر  )   َضنأ
, ام لورا مرن أن دكرون شرريع  دردب  يرى األرضال منر, وأ ود فأذكر أن النفوس الدي دددم اإلسالم ليناس 

إذ البرد لورا , وال بد لوا من أن دكون المري  الصافي  الدي دعكس ةديد  هذا الدين أصول  وفرو ر . ودأخذ بالعحاهم 
َهَذا َبالغ    .والمنواج الذي دودف بالناس أن ينوجوا, من أن يكون لةموا و دموا هو هذا الدين الذي إلي  دد وا

َلأَباب  ل لنن  َر أاولاو األأ كن َو إ لَه  َواح د  َول َيذن َما ها وا أَنن لَما وا ب ه  َول َيعأ َذرا نأ  ...[ . (14:ابراهيم)  اس  َول يا
 ( :ثم يدول) 
والعمررار  الضرخم  البررد لورا مررن أسراس مكررين وقا رد  صرريب  ةدرى  يسررددر , فالعديرد  دمثرل األسرراس ليبنراء ]  

وهرري أنرر  البررد مررن بنرراء األسرراس قبررل الشررروع برفرر  ,  امررل يخررر ينبثررق  ررن هررذه الةديدرر  وهنررا يبرررح. فوقوررا البنرراء
البد من البداي  م  أي نفس ند وها إلى هذا الدين أو نريد دربيدوا  يى أساس . إال فسينوار البناء كي  و, البناء 

وم العديرد  فري نفروس أبنراء خاص  في هذا العصر الذي بوع فير  مفور, وقبل كل شيء, اإلسالم من اإليمان أوال 
البد من اندواج نفس الرريق الذي اندوج  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من ,  هذا الجيل المندسب إلى اإلسالم

فورو , در   يرى الكرونمنالبرد أن نعررف النراس برربوم و ظمدر  و هي. دثبيع العديرد  فري الرنفس ثرم مرالبدورا برالفروع
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وهررو , وهررو الررذي إلير  يرجرر  األمرر كيرر , وهررو الدراهر فرروق  براده. وع كررل شريءوهرو الررذي بيرده ميكرر, مالرك الميررك
أمرا أن نبردأ فنررالبوم بدربيرق فرروع الشرريع  وهرم لرم يعرفروا صراةب الخيرق . البد مرن هرذه البداير .. الخالق الراحق

 .  دعالىاندوى الندل من كالم  رةم  ا. أهر.[ .فوذا  ب  ومةاول  السدنباع البذور في الوواء, واألمر
واآلن وبعد أن أسوبع في الندل ألقدم لموضوع العديد  الجوادي  بوذه الكيمراع الدري  برر بورا شريخنا الشرويد 

 -رةمرر  ا   - مررا أردع الدعبيررر  نرر  بأفضررل بيرران يةمررل فرري ريادرر  أنفرراس وأسرريوب الشررويد المعيررم سرريد قرررب 
أي ربرر . لربر الفررع باألصرل .. أريد أن أ دب ب  هناما و .. و االصرالةاع  الذي دمدي  كداباد  بوذه المعاني

بشرمولوا (   ديرد  اإلسرالم)وهري , بالعديرد  الكيير  , الدي نةن بصددها في هذا الباب ( العديد  الجوادي  الددالي  )
 .وكمالوا
يرر  أدركرر  العرردو فرري هررذا الحمرران أكثررر مررن إدراك أكثررر أهررل الم. أقررول أن هررذا الررربر بررين األصررل والفررروع  

و يررم أن أهررم جورراع .. وهررذا برردهي, ( مداومرر )فدررد  يررم وهررو يشرررع بررالاحو واالةرردالل أنرر  سرردكون . اإلسررالمي  لرر 
لررردى (  العقياااد  الجهادياااة القتالياااة )هررري المداومررر  النابعررر  مرررن  , المداومررر  وأشررردها وأ صررراها  يرررى المواجوررر  

 .وم الجواديين  يى وج  الخص و, واإلسالميين خاص , المسيمين  ام  
وألن  يديم أ مال   يى الدراساع , وألن هذا العدو المعاصر ذكي مةدرف ليعدوان  يى مر العدود والدرون  

فومرا أ جرم ولألسرف  يرى , االسدراديجي  ويراء األخصاهيين   فدد  يم هذه المعادل  وفوموا بعمرق  يرى بسراردوا 
 . الحمان من المسيمين  بل ةدى  يى أكثر قواد الصةو  و يماء هذا, أكثر المسيمين 

 :وهذه المعادل  الدي فوموا العدو هي ببسار 
والعديرررد  الجواديررر  الدداليررر  هررري فررررع مرررن شرررجر  العديرررد  اإلسرررالمي  , المداومررر  هررري وليرررد   ديرررد  جواديررر   ) 

 .( الشامي  
الجواديرر   يررى أن يجفرف غصررن العديرد  , ولرذلك  يعمررل العردو اليرروم مرن أجررل أن ال دنضرأ ثمررر  المداومر   

ةسراس, وذلك بدر  جذور العديد  الشامي   كمرنو  فكرر و ةركر  لردى أهرل مير  اإلسرالم , كمنو  ا ددراد و مرل واى
 .المعاصرين 

بعرررد الةررررب (  الحااارب االساااتبا ية الفكرياااة)و( حااارب االفكاااار)فرررأ ين بررروش  و وحيرررر دفا ررر   مرررا أسرررموه  
وضربر , العرام والرديني , ودعديل أساليب الدربي  والدعييم , ( تغير المناهج)وجاءنا بمشاري  . اإلسدباقي  العسكري 

ثررم أدبرر   ذلررك بمشررروع  لخصرر  اإلسرردراديجيون األمريكرران فرري أكثررر مررن . خررراب المسرراجد وررررق الدربيرر  فيوررا 
مل  فري العرالمين اوالرذي يضر  قوا رد الداييرر الشر. مشروع الشرق األوسر الكبير ) و نونوه باسم , ورق   5000

,  والداريخيررررر  والياويرررررر , والثدافيررررر  والدينيرررررر  , السياسرررررري  واالقدصرررررادي  , واإلسرررررالمي  يررررررى كرررررل الصرررررعد العربررررري 
 . شعوبا و ةكاما  ومةكومين , و مكونادنا الةضاري  كأم   ... و الفني   واالجدما ي 

  الجرحء ومن هنا يجب أن ندرك وهرذا مرا أشررع إلير  بمددمر  هرذا الجرحء الثراني مرن الكدراب وكرذلك فري مددمر
 : وأ يد هنا ما ل   الق  بالفدر  وهو قولي( . محاور المقاومة ومستويات المقاومة)األول  ن

وال يمكن لورذه أن دنبرع إال . من نموا لعديد  الجوادي  الددالي  , البد لكي دةصل المداوم  الدي نرمأ إليوا 
والدي أساسوا االندياد الدام لمعني ال إلر  إال ا  .  في نفوس قد امدألع إيمانا  بالمناةي الشامي  ليعديد  اإلسالمي 
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 ىالرضر بكرل الدسرييم واالنديراد و, فاسردعدع كري دبنري مرنو  ةيادورا . بالمفووم المةدد لمعنى مةمد رسول ا  , 
َناٍة إ َذا َقَضاى : مدرك  دماما  معني قول  دعالى. لمعني هذه الشواد   م  ؤأ ٍن َوال ما م  ؤأ ارا   َوَما َكاَن ل ما اولاها أَمأ ا َوَرسا هللان

ب يناا   ََِقدأ َضالن َضاالال  ما ولَها  َ َوَرسا ص  هللان مأ َوَمنأ َيعأ ه  ر  نأ أَمأ َيَرةا م  ْاما الأخ  وَن لَ   :وقولر  دعرالى   .(11:األةرحاب)  أَنأ َيكا
ُامن ال ْامأ  َن ِ يَما َشَجَر َبيأ وَك  ما ناوَن َحتنى ياَحكِّ م  ل يما  َِال َوَربَِّك ال ياؤأ وا َتسأ َت َوياَسلِّما ا َقَضيأ من مأ َحَرجا  م   ْ فاس  ِ ي أَنأ وا     َيج دا

أن يعميروا  يرى درسري  أسرس العديرد  الشرامي  الكامير  لردف  , إن  يرى  يمراء األمر  وقيراداع الصرةو    . (11:النساء)
براح مالمأ  ديددوم ال.  ديد  وسيوكا  , المسيمين إلى الدمسك بأصول دينوم  حكاهواواى  .جوادي  واى

ثرم أركرح . سأشير إلى مخديف مناةي العديد   أوال , ومن أجل الدكامل الذي نشير إلي  بين األصل والفرع  
ومررا يدعيررق بوررا مررن مسرراهل  دديرر  وسياسرري  ( العديررد  الجواديرر  الدداليرر )وهررو ,  يررى الجانررب الررذي نةررن بصرردده 

 :ا   يى الشكل الداليوسأدناول ذلك بعون . شر ي  و مبادئ دربوي  أخرى
 . موجح في المناةي العام  ليعديد  اإلسالمي  ألهل السن  والجما    - (5)
 .المناةي العام  ليعديد  الجوادي  الددالي  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  - (4)
 . العالمي  بعض الدفصيل في ندار أساسي  من العديد  الجوادي  لد و  المداوم  اإلسالمي   - (1)
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 (1)موجز في األساسيات والمناحي العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة :  والأ: 
أن رسرول ا  ,  رن  مرر رضري ا   نر   –رةم  ا   -جاء في الةدي  الشريف الصةيأ مما رواه مسيم 

 :قال  ندما جاءه جبريل  يي  السالم يسأل  , صيى ا   يي  وسيم 
وتصاوم . وتاةتي ال كاا  . وتقايم الصاال  . وأن محمادا رساول اهلل , اهلل اتسالم أن تشهد أن ال إلاه إال ) 
: ) فدرال صريى ا   يير  وسريم . قرال فرأخبرني  رن اإليمران ( .  وتحج البيت إن است عت إلياه سابيال, رمضان 
ي  رن قرال فرأخبرن( . وتاةمن بالقادر خياره وشاره, والياوم اآلخار , ورساله , وكتباه , ومالئكته , ن باهلل مأن تة 

 (. ف نه يراك, ف ن لم تكن تراه , أن تعبد اهلل كأنك تراه : ) فدال صيى ا   يي  وسيم . اإلةسان 
 .ومرادب اإلةسان والمعرف . وأساسياع اإليمان . وقد جم  هذا الةدي  خالص  أركان اإلسالم 

واسررددرع . يشررفي و يكفرري  فرري أبررواب  يرروم العداهررد والدوةيررد مررا, وقررد فصررل  يمرراء اإلسررالم قررديما  وةررديثا  
 :وهي  .ي خدصر ب   ديددأ ديد  أهل السن  والجما    يى أساسياع نندل هنا منوا ما 

 :لقيد  أهل السنة والجمالة والفر ة الناجية ب ذن اهلل 
 .فنةن نشود أن ال إل  إال ا  وةده ال شريك ل  وأن مةمدا   بده ورسول   -( 5)
ونررؤمن بالدرردر خيررره , واليرروم اآلخررر والبعرر  مررن بعررد المرروع فيرر  ,   وكدبرر  ورسرري  ونررؤمن بررا  ومالهكدرر  -( 4)

 .وشره
 .نوةد ا  بربوبيد  ونؤمن أن  الخالق الراحق المبدئ المعيد مالك الميك ال رب ليكون سواه  -( 1)
 .ونوةد ا  بألوهيد  ونؤمن أن  اإلل  المعبود ةدا  ال معبود سواه جل جالل   -( 2)
ومرا , ونؤمن بمرا وصرف بر  سربةان  ذادر  فري كدابر  الكرريم . ونوةد ا  بأسماه  الةسنى وصفاد  العال   -( 1)

من غيرر دةريرف وال دعريرل وال دكييرف وال دمثيرل . صيى ا   يي  وسيم , جاء  يى لسان رسول  األمين 
 ".وهو السمي  البصير يءليس كمثي  ش: "  فوو سبةان  كما وصف نفس  . 

وهرم . ونعددد مذهب الصةاب  ومن جاء بعدهم من السيف الصالأ باإليمان بأسماء ا  دعالى وصرفاد    -( 1)
ويمنروا برا   يرى مرراد . وفوضروا الكيفير  والكنر  إلرى ا   رح و جرل , الذين  يموا ديك األسرماء والصرفاع 

 يى النةرو و الكيرف الرذي يييرق . وا دددوا أن  سبةان  ودعالى موصوف بوذه الصفاع ةدا  ال مجاحا  . ا 
اإلمرام مالرك رةمر  ا  دعرالى مرنو   أوجرحبرذلك كمرا ونرؤمن .  يءالرذي لريس كمثير  شر. بجالل ا  دعالى 

 ندما قال لما سأل  ساهل  ن معنرى اسردواء ا  دعرالى  يرى  رشر  , أهل السن  والجما   والفرق  الناجي  
فررنةن (. والسررؤال  نرر  بد رر , واإليمرران برر  واجررب. لكيررف مجوررولا و. االسرردواء معيرروم: )فدررال ,  وكيفيدرر 

ونؤمن أن . ليس كأيدينا وأبصارنا . يدا  وبصرا  وسمعا  يييق بجالل  , نؤمن بأن   دعالى كما أثبع لنفس  
وأن  دبارك ودعالى يضةك . دون معرفدنا لكيف ذلك , ا  دعالى ينحل إلى لسماء الدنيا نحوال  يييق بجالل  

                                                 
شرح العديد  الرةاوي  البن أبي العح  كدابو , د  بد ا   حام يكداب العديد  وأثرها في بناء الجيل ليشي  الشو  دمدنا في صياغ  هذا الموجح  يى ا]   (5)

 [.بشرح ابن  ثيمين  العديد  الواسري  لإلمام ابن ديمي   وكداب شرح, الةنفي 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  815  [  
 

ونرؤمن . وأنر  دبرارك ودعرالى منرحه  رن الةردود والاايراع واألركران واأل ضراء واألدواع.  ما يييرق بجاللر  ك
 .وفوق  يءوأن  دعالى مةير بكل ش. بالعرش والكرسي واسداناء ا   ن 

مرر  دنحيورر  سرربةان  . فرروق السررماء السررابع . برراهن  ررن خيدرر  .  ونررؤمن بأنرر  دعررالى مسرردوى  يررى  رشرر   -( 1)
 .ونؤمن أن  م  خيد  بسمع  وبصره و يم . لى  ن أن يةده حمان  أو مكانودعا

ومنوا ةفظ . موكيون بأ مالوم الدي كيفوم ا  سبةان  بوا . وأنوم خيق من خيق ا  . ونؤمن بالمالهك   -( 9)
ةصاء أ مالوم  ا ورد فري دفصريال  لمر, و نؤمن بما جاء في السن  الثابد  من أ مالوم . البشر وةمايدوم واى

والموكرررل . ومررنوم الموكررل بررالدرر. ومررنوم الموكررل بدرربض أرواح البشررر. فمررنوم الموكررل بررالوةي . الدرررين 
 ...ومنوم الةفظ  الموجودون م  اإلنسان . وهم يةضرون مجالس الذكر ويرفعون األ مال . بالجبال 

وبرالدورا  المنحلر  . من بصرةف إبرراهيم فنرؤ . ونؤمن بكدرب ا  الدري جراء ذكرهرا فري الدررين والسرن  الثابدر   -( 4)
وبررالدرين الررذي نررحل , وباإلنجيررل الررذي نررحل  يررى  يسررى , وبررالحبور الررذي نررحل  يررى داوود ,  يررى موسررى

مرر  . بخادمرر  الرسرراالع  يررى خررادم األنبيرراء نبينررا مةمررد  ييرر  و يررى أنبيرراء ا  أجمعررين الصررال  والسررالم 
 :اإليمان بأمرين هامين

مرن  األةبرار .بد  ليدرين نحلع من  ند ا  ثم نالورا الدةريرف والدعرديل  يرى أيردي البشررأن الكدب السا -أ
ااا لَااها  . إال الدرررين الررذي ةفظرر  ا  دعررالى خادمرر  الكدررب والشررراه  . والرهبرران  َر َوإ نن كأ َنااا الااذِّ لأ اانا َنزن ااا َنحأ إ نن

ونَ  ِ ظا  .( 4:الةجر)  لََحا
وهرري . وأن شررريع  اإلسررالم جرراءع بعديررد  الدوةيررد . يرر  ومويمنررا   ييرر  أن الدرررين جرراء ناسررخا  لمررا قب -ب 

 .وبالشريع  الخادم  الناسخ  لما قبيوا .  ديد  جمي  األنبياء 
  مأ كا َِاحأ ه   نا  َعلَيأ م  يأ َْ َتاب  َوما َن الأك  ه  م  َن َيَديأ قا  ل َما َبيأ َصدِّ َتاَب ب الأَحقِّ ما َك الأك  َنا إ لَيأ َزلأ ا َوال  َبيأ َوأَنأ اَزَل هللان ْامأ ب َما أَنأ َن

ا لَ  اجا  َولَوأ َشاَء هللان َْ نأ َعة  َوم  رأ مأ ش  كا نأ َنا م  لإ َجَعلأ َن الأَحقِّ ل كا ا َجاَءَك م  مأ َعمن َواَءها ب عأ أَهأ انأ َتتن اَدة  َولَك  ة  َواح  مأ أامن َجَعلَكا

َرات   َتب قاوا الأَخيأ َِاسأ مأ  ِ ي َما آَتاكا مأ  لاَوكا َتل فاونَ  ل َيبأ ِ يه  َتخأ تامأ  نأ مأ ب َما كا واكا َنبِّ يا َِ يعا   مأ َجم  كا ج عا   . (29/الماهد )  إ لَى هللان  َمرأ

   َين ر  َن الأَخاس  خ َرة  م  ِ ي الأ َو  ها َوها نأ َبَل م  قأ َِلَنأ يا ينا   الم  د  َر األ سأ َتغ  َغيأ   . (91يل  مران)  َوَمنأ َيبأ
اولا ب َماا  : وأن  ال يصأ إيمان من جةد رسرال  أةردهم .  ورسي  أجمعين ونؤمن بأنبياء ا  -( 50) سا آَماَن الرن

نَ  قا َبايأ َفارِّ ال ه  ال نا سا ب اه  َورا تا لٌّ آَمَن ب االن  َوَمالو َكت اه  َوكا ناوَن كا م  ؤأ نأ َربِّه  َوالأما ه  م  َل إ لَيأ ز  ال ه  َوَقاالاوا أانأ سا انأ را  أََحاٍد م 

َنا َوأََطعأ  عأ يرا َسم  َك الأَمص  َنا َوإ لَيأ َراَنَك َربن فأ  . (491:البدر )  َنا غا

 
 .فنةن نؤمن بوم ونةوم ونصيي  ييوم أجمعين 

فيررؤول . يرروم يبعرر  ا  األولررين واآلخرررين مررن بعررد مررودوم ليةسرراب . ونررؤمن برراليوم اآلخررر يرروم الديامرر  -( 55)
  وأن  صرررا. ا  ةررررم الجنررر   يرررى المشرررركين ونرررؤمن برررأن. والكرررافرون إلرررى النرررار, المؤمنرررون إلرررى الجنررر  

ثم يؤولون إلى الجنر  برةمر  , أو يعذبون بذنوبوم ما شاء ا   . المؤمنين إما يافر ا  لوم برةمد  و فوه 
 . ا 

وأن نفسرا  لرن دمروع . وكدرب كرل شر  , ونؤمن بأن ا  قد قدر كل شيء. ونؤمن بددر ا  خير وشره  -( 54) 
إنسررروا وجنورررا فرررإنوم ال , ونرررؤمن برررأن األمررر  لرررو اجدمعرررع . قورررا وأجيورررا المةدررروم المدسرررومةدرررى دسررردكمل رح 
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كمرررا جررراءع برررذلك . فدرررد رفعرررع األقرررالم وجفرررع الصرررةف ,  ون أةررردا  إال بمرررا كدرررب ا  عررريضررررون أو ينف
وأنرر  مررن رضرري فيرر  . وأن  يررى المررؤمن الرضررى بدرردر ا  خيررر وشررره . نصرروم الدرررين وصررةيأ السررن  

 . كما جاء  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم. من سخر  في  السخر و . الرضى 
ونرؤمن أن ا  قرادر  يرى . م  أن العبد مخدرار ألفعالر  يةاسرب  ييورا, ونؤمن بذلك بأن ا  خيدنا وخيق أفعالنا 

ل  ديررد  أهرر -فعديررددنا . ال يكررون شرريء فرري هررذا الكررون إال بررأمره وقرردره ,  فعررال لمررا يريررد. قرردير يءكررل شرر
وسر بين الددري  الرذين أسرندوا األفعرال إلرى العبراد ونفرع الدردر وجعيرع المخيروق خالدرا  -السن  والجما   

 رن العبرد وجعيروه مجبررا  يرى فعير  خيرره وشررره  االخديرراروبرين الجبرير  الرذين نفروا . ألفعالر  مرن خيرر وشرر
 .قدرا 

وأن  . ان وا دداد بالديب و مل بالجوارح واألركان بأن اإليمان قول باليس, ونعددد  ديد  سيفنا الصالأ   –( 51)
 .يحيد بالرا   ويندم بالمعصي  

أصةاب المعاصري والكبراهر كمرا فعيرع  فال نكفر. ونعددد في ذنوب المؤمنين ومعاصيوم  ديد  وسرا  –( 52)
لرع المعدحلر  وال نجعل ذلك كمرا قا. وال ندول بأن  اليضر م  اإليمان معصي  كما قالع المرجه  , الخوارج

ونعددد أن المسريء , والفضل من ا  ليمةسن  فنرجوا الرةم . في منحل  بين المنحلدين بين اإليمان والكفر
ما إلى  داب  , مآل  إما إلى  فو ا  , ن المؤمنين م ن شر, فإن شاء  ذبر  بذنبر  . واى ء غفرر لر  برةمر  اواى

 .  ا  الافور الرةيم 
ونسدافر لوم ونةبوم ونرذكر . وندوالهم جميعا . نايوا في أةد منوم  وال, كيوم  ونعددد بفضل الصةاب  –( 51)

. وندر بفضيوم وأنوم جميعا ثدا   ردول رضري ا   رنوم . مساوهوم وما شجر بينوم  مةاسنوم ونكف  ن
 دسرع) ثم باقي العشر  المبشررين بالجنر  . ثم  ثمان ثم  يي, ونعددد أن أفضل الصةاب  أبا بكر ثم  مر 

ثررم برراقي , ثررم أهررل برردر ثررم بيعرر  الرضرروان (. وأبررا  بيررد  و بررد الرررةمن برري  رروف وريةرر  والحبيررر وسررعيد
وال نارالي , ونةب يل بيع رسول ا  صيى ا   يير  وسريم وندروالهم . أجمعين  الصةاب  رضي ا   نوم

 يير  وسريم وندرروالهن  ونةرب أمورراع المرؤمنين أحواج رسرول ا  صرريى ا . فريوم ونعررف فضرريوم وقررابدوم 
 .جميعون رضي ا   نون جميعا 

كمررن أنكررر . أو يعمررل  مررال  ال يةدمررل إال الكفررر, وال نكفررر أةرردا  مررن أهررل الدبيرر  بررذنب مررا لررم يسرردةي   -( 51)
أو . أو ةرم ةرالال  مجمعرا   يرى ةير , أو اسدةل ةراما  مجمعا   يى ةرمد  , معيوما  من الدين بالضرور  

, لربس الصرييب  أو, رسرول  صريى ا   يير  وسريم   أو, كسرب ا  دعرالى . يةدمرل إال الكفرر فعل فعرال  ال
ونرررذهب مررذهب أهرررل السررن  والجما ررر  فرري كفرررر مررن دةددرررع فيرر  الشررررور واندفررع  نررر  . إهانرر  الدرررين  أو

 .كما جاء دفصيل ذلك  ن األثباع من سيف األم  و يماهوا  الصالةين. الموان  
, وأقرررربوم إليررر  وأكررررموم  نرررده أددررراهم لررر  . وأن كرررل المرررؤمنين أوليررراء ا  . رامررراع األوليررراء ونرررؤمن بك  -( 51)

فرإن كران  ييورا . فري ادبا ر  ليكدراب والسرن   نرا وأن  مرن ةصريع لر  الكرامر  نظر . وأدبعوم ليكداب والسن  
شرعوذين فدنر  لورم ار والمكمرا يةصرل لربعض السرةّ . إال فوري اسرددراج لر  مرن ا  دعرالى  و, كانع كرامر  
 .ولمن فدن بوم
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الررذي أريرر  أنبيرراءه صرريواع ا  وسررالم   يرريوم بوةيرر   يررى . ونررؤمن أنرر  ال يعيررم الايررب إال ا  دعررالى  -( 59)
كاهنررا  وال نررأدي وال . ومررن أد ررى  يررم الايررب مررن اإلنررس والجررن فدررد افدرررى  يررى ا  الكررذب . بعررض غيبرر 

 .وم نصدقوال  . رافا  وال ساةرا  
وهرم فري مشريه  . ونؤمن أن أهل الكباهر والذنوب من الموةدين ال يخيدون في النار ما لم يشركوا با   -( 54)

ن شاء  ذبوم بعدل   . ا  وةكم  إن شاء غفر لوم برةمد  واى
ونصرريي  يررى مررن مرراع . ونعددررد صررة  الصررال  خيررف كررل بررر و فرراجر مررن أمررراء المسرريمين و ررامدوم  -( 40)

فررذلك المسرريم وال , فنررؤمن أنرر  مررن صرريى صررالدنا واسررددبل قبيدنررا وأكررل ذبيةدنررا . ةرردوم ونأكررل ذبي. مررنوم 
. مررا لررم يظوررر مررنوم قرينرر  ذلررك ونرردع سررراهرهم إلررى ا  دعررالى, نشررود  يررى مسرريم بكفررر وال نفرراق وال شرررك 

 . ونكره أصةاب البدع ونبر أمن بد وم و ضالالدوم 
ونررؤمن بمررا جرراء فرري الدرررين . وببعرر  النرراس ليةسرراب يرروم الديامرر   .ونررؤمن بفدنرر  الدبررر ونعيمرر  و ذابرر  -( 45)

ونؤمن بالصرار الرذي ينصرب  يرى شرفير . من نصب المواحين ونشر الدواوين يوم الديام , والسن  الثابد  
 .ةي  يمر الناس فوق  بسر اع  يى قدر إيمانوم وأ مالوم , جونم 

موجوددان وال دفنيران . ونؤمن بأن الجن  والنار ةق. فا د بش ونؤمن بةوض رسول ا  صيى ا   يي  وسيم و 
 . ونؤمن برؤي  المؤمنين لربوم يوم الديام  ال يضارون في رؤيد . 

ليرر  يعررود أنحلرر   يررى  بررده و  -( 44) ونررؤمن بررأن الدرررين منررحل مررن  نررد ا   كررالم ا  غيررر مخيرروق منرر  برردأ واى
   .ن وةيد جبريلبواسر  أمي, صيى ا   يي  وسيم مةمد رسول  

وأن . وا ددرراد النفرر  والضررر مررنوم شرررك , بالعبيررد والمخيوقرراع واألمررواع والدبررور االسرردااث ونررؤمن بررأن   -( 41)
ونرى أن بناء الدبور  يى غير هدي السن  وبنراء الدبراب  ييورا . الدوسل بشيء من مخيوقاع ا  ال يجوح

براألمر برالمعروف والنوري . دجرب إحالر  مظاهرهرا . ورا ورف  اإل الم وادخراذ المرحاراع بد ر  نورى الشررع  ن
 .  ن المنكر ما لم يؤد ذلك لمنكر أكبر من  لدى الددر   يى ذلك

وهرررو مررر   امررر  . ونرررؤمن أن الجوررراد مررراض إلرررى يررروم الديامررر  ال يمنعررر  جرررور جررراهر وال  ررردل  رررادل   -( 42)
قام ب  البعض سدر  رن اآلخررين إال فري  وأن  فرض كفاي   موما  إذا. فاجرهم  المسيمين وأمراهوم برهم و

 :موارن ثالث  ةي  يصبأ فرض  ين 
 .إذا التقم صا العدو بصا المةمنين وجب الجهاد و حرم االنصراا    -أ
وجاب , إذا استنفر اتماام الشارلي الحااكم بماا أنا ل اهلل الاذي ياوالي الماةمنين ويعاادي الكاافرين   -ب

 .اهلل معه االستجابة والنفير للجهاد في سبيل
أو هددهم في ديانهم أو أنفساهم أو ألراضاهم أو أماوالهم , إذا دخل العدو الصائل أر  المسلمين  -ج
 .وجب الجهاد وصار فر  لين كما هو هذه االيام. 

ونؤمن أن نصر  المؤمنين واجب  في الدين  يى ما كان منوم من المعاصي و الندصان في الدين لةق  -( 41)
خو العديد   وأن , ونؤمن أن المؤمن ولري المرؤمن . فإن اسدنصروكم  في الدين فعييكم النصر. سالم اإل واى

فرأن مرن درولى الكفرار والمردردين والمنرافدين فورو مرنوم كمرا قرال . الكافرين والمنافدين بعضوم أولياء بعرض 
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وأن مرن .  وأن مظراهر  الكفرار  يرى المسريمين كفرر بردين ا . ( ومن يتاولهم مانكم ف ناه مانهم : )دعرالى 
 .وقد برئ من  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم, أقام بين المشركين باير إكراه وال ضرور  فدد أثم 

وأن مرن . وركن ركين من دوةيد األلوهي  وواجباع العبودي , ونؤمن بأن دوةيد الةاكمي  جحء أساسي   -( 41)
وأن الةكرام الةراكمين بايرر مرا . ير  اإلسرالم ّشرع من دون ا  باير ما أنرحل ا  كفرر و اردرد وخررج  رن م

قرد اجدمعرع ( . الفاسردون)و ( الظرالمون)و ( فأولهك هم الكافرون:)كما وصفوم دعالى , أنحل ا  جميعوم 
ن ح موا أنوم مسيمين بسبب ديبسروم بالدشرري  مرن دون . مدردبادوا  لوم كل هذه الصفاع و وهم مرددون واى

 . ا  والةكم باير ما أنحل ا 
وكررذلك المردرردين , الررذين ياررحون برالد اإلسررالم ويعدرردون  يرى المسرريمين ونرؤمن بررأن دفرر  صراهل الكفررار  -( 41)

فررض , و دفعوم  ن المسيمين اليروم . الذين يشر ون من دون ا  ويةكمون المسيمين باير ما أنحل ا  
فمن جاهدهم بيده فورو . إال وسعوا ال يكيف ا  نفسا  ,وأن  يى كل مسيم جوادهم .  ين  يى كل مسيم 

وأنر  . وذلرك أضرعف اإليمران , ومن جاهدهم بديب  فوو مرؤمن , ومن جاهدهم بيسان  فوو مؤمن , مؤمن 
إال من  رذر ا  مرن أصرةاب األ رذار الشرر ي  كراأل مى واأل ررج , ال  ذر ألةد في الدعود  ن الجواد 

, دضرعفين الرذين ال يسردريعون ةيير  وال يودردون سربيال  و المس, والرذين ال يجردون مرا ينفدرون , والمريض 
 .وكل امرئ ةسيب نفس  وا  رقيب  يي . إذا انصةوا ا  ورسول  ما  يى المةسنين من سبيل 

 .ونؤمن بكل ما جاء في كداب ا  وصأ  ن رسول ا  جمي  ودفصيال    -( 49)
. اما  وبسيدنا محمد صلم اهلل لليه وسالم نبياا  ورساوالرضينا باهلل تعالم ربا  وباتسالم دينا  وبالقرآن إم 
 .توب إليهأستغفر اهلل العظيم و أ و

وهي  ديددي الدي أدين . وقبل أن أغادر هذه الفدر  الدي لةضع فيوا خالص   ديد  أهل السن  والجما  
 .وةده المن  والفضل وأسأل  الثباع  يى ما يرضي   ا  دعالى بوا ول

لى مسأل  ةرج  رالما أرهدع المسيمين في دراري  اإلسرالم وهري إةردى اإلشركاالع الكبيرر  أةب أن أنوه إ 
العديد  )كما لوا بال  األثر  يى مسأل  , الدي لوا بال  األثر  يى مسأل  وةد  المسيمين في وج  أ داهوم 

 . ومبادهوا األساسي  الدي سنعرض لوا الةدا  إن شاء ا , ( الجوادي  الددالي 
و يررى ( العديررد  ) المسررأل  الشرراهك  هري افدررراق أهررل السرن  والجما رر   يررى مرذهبين فرري بعررض مسراهل  هرذه

ودفصرريل ذلررك المرروجح وخالصرر  رأيرري فيرر  أسررأل ا  الورردى والدوفيررق ( المررذاهب الفدويرر )رأيررين فرري مسررأل  
 .والرشاد لما يرضي  سأورده في الفدر  الدالي  إن شاء ا  

 
 ة اإلسالمية حية في قلب المسلم وتطبيقها في واقع الحياةمن آثار وجود العقيد : 
ةدرى ال يخررج بنرا البةر   رن غرضر  أشرير إلرى بعرض و . كدبرع فير  الكدرب الكثيرر  .. هذا موضروع كبيرر 

 .آلثار أركان اإلسالم واإليمان في نفس وسيوك المسيم , ذلك  يى سبيل الذكر واإلشار  
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     وسرررع , و امرردأل  قيبرر  بوررا .  ال إلااه إال اهلل و أن محمااد رسااول اهللأن  فررإن المررؤمن إذا شررود ةدررا  وصرردقا
دةول إنسانا   جيبا  في سموه ورقي  . وانعكسع  يى معددداد  وأفكاره وأخالق  وسيوك  . أنوارها  في  دي  وكيان  

 .وصار خيرا  في ذاد  مشعا  ليخير  يى من ةول . 
انعكرس فومر  . ال خرالق لورذا الكرون وال رب لر  إال ا  وال معبرود بةرق إال ا  ,  ال إله إال اهللفوو با دداده بأن  

 يءال شرنر  وأ.  يءكرل شر دصرريفوبيده . فعيم أن ا  هو مالك الميك . ألسماء ا  الةسنى وصفاد  العييا  يي 
, الافررور الرررةيم , ل الةكررم العررد, المةرري المميررع , وأنرر  الخررالق الرررحاق . فرري هررذا الكررون ينفرر  ويضررر إال بإذنرر  

الررذي ال .. الدرروي الدوررار الديرروم, المعررح المررذل , ويمررن أنرر  هررو وةررده الخررافض الرافرر  ... العحيررح الجبررار المدكبررر
وأن  ل  األمر . في ظيماع األرض وال ررب وال يابس, وال يايب  ن  مثدال ةب  من خردل . دأخذه سن  وال نوم 

إلى يخر أنوار أسماء ا  الةسنى وصفاد  العال   ارمأنع نفس  .. بصير وأن  مري  مدبر لخيد  سمي . والخيق 
ال دسردووي  . غردا إنسران  حيرحا  كريمرا  سرويا  و . ولم يعد يرجوا النف  ويخشى الضر إال منر  وةرده . وسكنع روة  

برا  دوابرا  رةيمرا   يم أنر  لر  ر , فإذا ما انحلدع  قدم  بشيء من ذلك لضعف بشري . الشوواع وال يسدحل  الشيران 
ذا أةسن في  مي  . غفورا   فداب وأناب من قريب   .  يم أن ل  ربا  شكورا  ةييما  كريما  فاسدحاد وسعى , واى

ذا امدألع روة  بأنوار  أنحل  يير  الدررين مرن ربر  هردى  لينراس . األمين   يم أن  رسول ا  .. محمد رسول اهللواى
 .إن هو إال وةي يوةى , الذي ال ينرق  ن الووى , ق وأن  الصادق المصدو .. ورةم  ونورا  

يةرل ةاللر  و يةررم . وسرعى ييردمس  يرى هرداها خرراه , إذا ةصرل لر  ذلرك   امردألع نفسر  إيمانرا  بكدراب ا  ف 
ويدخذ من سيد المرسيين مةمد رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قدود  وأسود  فيسدن بسند  . ويوددي بوداه, ةرام 

لنبري أندرذ ا  بر  البشرري  و أخرجورا مرن الظيمراع , وكفى بوا أسرو  ونموذجرا  رفيعرا  .. ثره ويدصبر بصبرهويددفي أ
 .إلى النور بإذن  وهداها صرارا  مسدديما

    ن المررؤمن إذا أقررام . فنودرر   ررن فةشرراه  ومنكررره. وأداهررا  يررى وجووررا . ق فرري سرربةادوا وةيّرر. الصررال  إلررى واى
خمس موا يد .  دا ما يدنفل ب    سبةان ,  يى ماهد  ا  خمس مراع في اليوم والييي   وكانع ل  مو دا  مدكررا  

ويعيرم أنر  الررةمن . ويكررر فري كرل ركعر     فيةمرد ا  رب العرالمين . يدف فيوا برين يردي ا  ويسدشرعر  ظمدر 
ياك نساتعين إياك)ويدوج  إلي  بالعباد  ويسأل  الوداي  قاهال  . مالك يوم الدين , الرةيم  اهادنا الصارا  ), ( نعبد وا 
صارا  الاذين أنعمات )ويريرب مرن ا  السرير  يرى أثرر سريف  الصرالأ وأن يجعير  معورم ومرنوم راغبرا  (.. المستقيم
الماضرروب  يرريوم مررن . سرراهال  المررولى أن يجنبرر  دروب أهررل الشررداء مررن الماضرروب  يرريوم والضررالين (.. للاايهم

والضرالين الرذين حاغرع قيروبوم فيرم يودردوا ليةرق أصرال  كمرا هرو . ان ةرال اليورودالذين  رفوا الةرق وهجرروه كمرا كر
ثررم . وركرر  وكّبررر وهيّررل وسرربأ وةمررد.وشررعع أنوارهررا فرري قيبرر  . فررإذا مررا اسدرسررل يديرروا ييرراع ا  . ةررال النصررارى 

والسرعي فري , م إلريو باالندمراءوأةرس .  و يرى صرةب  الكررام , وصيى وسيم  يى نبي  , فدرأ الدةياع   , جيس 
ثررم ودشررود بشررواد  الدوةيررد موقنررا (.  السااالم للينااا وللاام لباااد اهلل الصااالحين), والدرررب مررنوم فةيرراهم , يثررارهم 

 .و يى يل  وصةب  الريبين الراهرين واآلخرينمؤمنا  ثم وصيى  يى ةبيب  سيد األولين 
. و خيدررر  الريرررب . د فررري سررريوك  الةسرررن يرررذكره أن يجررر. فكانرررع لررر  الصرررال  برررذلك مو ررردا  مدجرررددا  برررين يررردي ا  

 .  ويفرح بما غسيع الصال  أدران  . مما اقدرف من المعاصي واآلثام  يفيسدةي
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   واإلةسرراس بالدكافررل . وقوررر الشررأ والبخررل   , وروررار  الررروح , فييحكررا   يثارهررا فرري دحكيرر  الررنفس . وكمررا الصررال
 .ه رابر  األخو  في ا  معوم و المسؤولي  دجا, والدضامن م   باد ا  المةداجين 

  وصررفاء الررذهن .  وانعكاسرراد   يررى قررو  اإلراد  وروررار  الررنفس والررروح . البدنيرر   وليصرريام ييادرر  ويثرراره النفسرري  و
 .ساس  بأةاسيس اآلخرين من الجياع في هذه الدنيا ةواإل

   مر  هرؤالء الرذين جراؤوا مرن كرل فر   يسدشرعر بورا أخرو  اإليمران. ولية  ويياد  ومعاني  يثارها في دكروين المرؤمن
ولحمرروا الررحي الواةررد البسررير الررذي يةمررل كررل معرراني , وررةرروا  ررنوم حينرر  الرردنيا . مررن كررل جررنس ولررون .  ميررق 

فيكرون هرذا دافعرا  . في مجم   يذكرهم بيروم الةشرر األكبرر , ووقفوا بين يدي الرةمن . المساوا  و الد   والسالم 
 .من جديد  ليارم  يى بداي  رريق الخير

  مأل اإليمان برا  وأسرماه  . و اشع الروح والنفس فيوضوا ورةمادوا . و إن الديب إذا امدأل بأنوار أركان اإليمان
وانخيرر  . بوررا إلررى سرريوك الخرروف والرجرراء   وةررده  ا وةررد. ا نعكررس  ييوررا بريررب األخررالق  و, وصررفاد  الررنفس 

 .خصي  مدواحن  كريم  جاد  رةيم وأوجد ل  هذا ش. بذلك اإلنسان  ن كل ما سواه

   ومعرفر  المسريم ألررراف مررن .. رسراالد  وأنبياهرر  أجمعرين صريواع ا  وسرالم   يرريوم و إن اإليمران بكدرب ا  و
يجعرل المرؤمن يةرس باالندمراء لورذه , وصربرهم  يرى إبرالغ  د رو  ا  , و ذابوم و ناهوم في سبيل ا  , سيردوم 

إلرى ..مرن يدم إلرى نروح . دافير  المجيرد  السراهر  قردما  منرذ وجرود البشرر  يرى هرذه البسرير  وهرذه ال. األم  الواةرد  
ومررا كرران بيررنوم مررن د ررواع  .الصررال  والسررالم م جميعررا إلررى خررادم األنبيرراء مةمررد  يرريو, إبررراهيم وموسررى و يسررى 

 ..ونبواع وأمم مجاهد  صابر   يى مر الداري 

 دشرعر اإلنسران بدمرام العردل اإللوري .   مرن أكبرر نعرم ا    يرى المرؤمن فورو نعمر.. وأما اإليمان باليوم األخر .
سيدم الفصل والعدل فيوا يوم يضر  , وأن ما دعيق من أمور و مظالم لم يسدوفى فيوا الةساب والعداب في الدنيا 

فري ةرق ربر  أو فري فيميؤه هذا خشي  من ا  أن يظيم أو يدجراوح أو يخرر  . ا  في  المواحين الدسر ليوم الديام 
فيميررؤه هررذا رغبرر  فرري . كمررا يميررؤه رمعررا  فرري رةمرر  ا  وجحيررل  راهرر  و دلرر  . ةررق نفسرر  أو فرري ةررق اآلخرررين 

و جورادا  ,  فيوم بالعمل  باد  ونسركا  وصرال  وصرياما  وحكرا  وةجرا  . ورجاء األجر والثواب , االسدحاد  من الخير
إن اإليمان باليوم اآلخر رمأنين  وسعاد  ورةم  .  ليخير واجدنابا  لشروفعال  , ونويا   ن المنكر, وأمرا  بالمعروف 

 .وددف   يى البذل والدضةي  والعراء. دور  السكين  والرضا

   وأن ال ةرول وال قرو  إال برا  العيري . ومرا لرم يشرأ لرم يكرن . وأن مرا شراء ا  كران . وأما اإليمان بالدضراء والدردر
 . يما   يءوأن ا  قد أةار بكل ش. قدير يءش وأن ا   يى كل. العظيم 

ويررور  الدررو  . السرركين  والدسررييم  ألنرر  يررور  الرضررا و. مررن  ظرريم نعررم ا   يررى نفررس المررؤمن , يمرران بالدرردرفاإل 
لرى مرا فري أيرديوم.و دم خشي  النراس . والكرم والثباع . والشجا    نردها دنبعر  فري نفسر  . و ردم الرغبر  إلريوم واى

 :والدي جاء في بعضوا , سول ا  صيى ا   يي  وسيم أنوار سن  ر 
ذا اساتعنت فاساتعن بااهلل. إذا ساألت فاساأل اهلل . احفاظ اهلل تجاده تجاهاك . احفظ اهلل يحفظاك.. يا غالم"   . وا 

وأللام أن االماة لاو . وأللم أن االمة لو اجتمعت للم أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء  د كتبه اهلل لاك 
 ".  وجفت الصحا. رفعت اال الم. ت للم أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء كتبه اهلل لليكاجتمع
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ولررررن يصرررريبنا إال مررررا كدررررب ا  لنررررا هررررو موالنررررا و يررررى ا  فييدوكررررل . رفعررررع األقررررالم وجفررررع الصررررةف.. أي وا  
 ..المؤمنون

وأي اندررراع  ررن السررعي . ي أمررل بررا  وأي رجرراء وأ. فررأي قررو  دورثوررا هررذه األنرروار فرري الررنفس البشررري  الضررعيف   
 .لذلك لدي غيره من الضعفاء المخيوقين

إن هذه األركان من  باداع اإلسالم وةداهق اإليمان مدى شعع أنوارها في كداب ا  وسن  نبي  صيى ا   يير   
 .دور  كل خير ودصرف  ن كل شر. وسيم 

 :ذكر ررفا من ذلك  يى سبيل اإليجاحون. ألن المجال رةب واس  ريب,والكالم في هذا يرول  
ونظافر  , درور  الرورار  والنظافر  رورار  الرروح . ر إيمران المررء بورا وقدردر   يرى السرعي فيورا فإن مما دورث  وبدردْ 

. و فرري سرربيل دفرر  الضررر  ررن المررؤمنين , و دررور  االسرردعداد ليدضررةي  فرري سرربيل ا  . الجرروارح ظرراهرا وبارنررا
 ..ودور  السعاد  في الةيا 

ورةمررر  , والوفررراء ليرررحوج والحوجررر . والعررررف  يرررى الضرررعفاء. وصررري  األرةرررام وةرررب األسرررر . درررور  برررر الوالررردين  
 .والسعي في خيرهم ودربيدوم  يى مكارم األخالق , األوالد

 .وباض األ داء والظيم  والمجرمين والمفسدين. وةب الورن وةب األم  . دور  الوفاء واإلخالم لألصةاب 
ودررور  الشررجا   . والدسررييم  الرضرراودررور  . ودررور  الصرربر واليدررين . السرريوك السرروي والخيررق الرفيرر  إنوررا دررور  

ودور  اإلةساس . والسعي ألن يكون المؤمن قدو  لمن ةول  ومن بعده . ودور  الدأسي بالددو  الةسن  . والكرم 
ودررررور  الدررررو  .   ررررنوم ورضرررروا  نرررر بمعيرررر  ا  واالندمرررراء لدافيرررر  الخيررررر المخدررررار  وصررررفو  البشررررر الررررذي رضرررري ا 

والةيرررم واألنرررا  والرفرررق . واإلةسررران وةسرررن الخيرررق . ودرررور  السررركين  والخشررري  واليرررين . واالسررردعالء  يرررى الباررررل 
 .والرةم 

.. دسررم المسرريم برقرر  الديررب ودمعرر  الخشرري  والرةمرر  والدوبرر و . والعرررف  يرريوم, كمررا دررور  الذلرر   يررى المررؤمنين 
مررر  ريرررب الودايررر  والرةمررر  لورررم والعررردل فررري . فرررر وأهيررر  والايظررر   يرررى الكفرررار والمنرررافدين ودورثررر  الشرررد   يرررى الك

 .. والاضب الرضاوالدسر م  الخيق في . معاميدوم 
. والسرعي فري بررهم ونفعورم , ودور  ةب ا  وةب خيدر  و يالر  . دور  الصدق والعفاف  ما في أيدي الناس و 

 .راء  من الكافرين والب,  و دور   ديد  الوالء ليمؤمنين 
 . ودور  الدواض  لخيد . ودور  ةب لداء ا  

. و دور  كل مكارم األخالق ودبعد المرء  ن كل أضداد ذلك من مساوي الخرالق واألفعرال والسريوكياع والعراداع
 .  والبة  رةب واس  ودكفينا من  اإلشار 

 ذلرك الو رد الةرق الرذي جراءع بر  . د  المرؤمنين ثم إن اإليمان بصدق مو ود ا  ونصر  ودمكين  ومؤاحردر  لعبرا
وبرالدمكين . اليدرين بالنصرر والظفرر فري الردنيا واآلخرر  . يعرري اليدرين .. الكثير من نصوم الدررين وثابرع السرن 

وبنصر أصةاب  وأولياه  يوم الديام  وفروحهم , ودصل ما بي  الييل والنوار , لوذا الدين وبحوغ شمس  لدمأل العالم 
 .ألن الصبر ابن اليدين . وهذا اليدين يولد الصبر والعحم  يى المسار. ا برضوان 
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   ر الشوداء الصابرين المدبيين يومص. وبعظم أجر المجاهدين المخيصين . ويأدي اإليمان بةسن أجر العاميين
صرف وذلرك بدثبيرع وال دةركر  العوا, لدجعل من هذا المرؤمن المروقن الثابرع جربال  ال دورحه الريراح . غير المدبرين 

وأن  يسعى إلى رفد  . فوو يعيم أن  إن القي رب  شويدا  فإن  ةي يرحق في مدعد صدق  ند مييك مدددر. من ا  
وال دومر  . فدورون  يير  المشراق . الرفيق األ يى م  النبيين والصديدين والشوداء والصرالةين وةسرن أولهرك رفيدرا  

ما شواد ويمضي واثدا  نةو إةدى الةسن. الصعاب   .يين إما نصر واى

 : العقيد  والنماذج 
ومثاليرراع مسرررور  فرري الدرررين الكررريم  والسررن  . إن هرذه العديررد  لررم دكررن فرري درراري  اإلسررالم مجرررد نصرروم جمييرر  

لدد دةددع نماذجوا  يى األرض منذ اليةظ  األولى ودةركرع ةير   يرى األرض . ب العيماء وةسبدالمرور  وك
. وكفرى بر  أسرو  وقردو . ونموذجرا  فري كرل شريء . قدو  في كل شيء , يى ا   يي  وسيم صفكان سيد ولد يدم . 

 .بدأع ددوالي النماذج , وم  الر يل األول , ومنذ ذلك اليوم 
وكان الصةاب  دالميذ المدرس  المةمدي  . ثم أمواع المؤمنين رضي ا   نون , فكانع خديج  رضي ا   نوا 

وكانرع نمراذج . فكران نمروذج أبري بكرر و مرر و  ثمران و يري رضري ا   رنوم . سرالم  يى صاةبوا الصرال  وال
دخررج , ومن مدرسد  صيى ا   يي  وسيم مدرسر  هرذه العديرد  . وكان المواجرون واألنصار. أهل بدر والرضوان

اء الصررةاب  ومرن ديررك المدرسر  دخرررج  يمر.. األبررال الفرادةون خالررد وأبرو  بيررد  و مررو شرررةبيل وأسرام  برن حيررد
 ..رضي ا   نوم و ن صةاب  رسول ا  أجمعين.. معاذ وابن  باس و بد ا  بن مسعود وأبي بن كعب

.. ثم كان الدابعون.. خرجع نماذج ونجباء رضي ا   نوم من رييع  خير الدرون,  لدد كانع  ديد  و مدرس   
ثرم ..   الرذين نشرروا هرذا الردين وسراروا  يرى درب أسرالفومفكان فوم الداد  الفرادةون والعيمراء األفرذاذ والرد ا  الدردو 

.. ووصررل معوررم اإلسررالم إلررى دخرروم الصررين والسررند والونررد وخراسرران ومررا وراء النوررر شرررقا  .. جرراء دررابعوهم بإةسرران
لررى شررمال أفريديررا واألنرردلس وسررواةل المةررير األريسرري غربررا   لررى الدفدرراس وأسرروار الدسرررنريني  شررماال  واى فكرران . واى

وكانررع نسرراء المررؤمنين الصررابراع المةدسررباع اليرروادي سرررن  يررى خرررى أمورراع ..   والعيمرراء والنمرراذج الفررذ الدرراد
 . وددابعع النماذج  بر الداري  في كل حمان ومكان .. المؤمنين والصةابياع الكريماع الراهداع

رأيرررع النمررراذج باحغررر  فنشرررأع  يرررى أنوارهرررا وسرررارع  يرررى هررردي سررريفوا   , فةيثمرررا الدحمرررع النفررروس هرررذه العديرررد  
. فكان الخيفاء والسالرين والميوك واألمراء الصالةون من  رب و جم  , و ةفل بوا الداري  اإلسالمي . سارع 

, الكررردي وصرالح الرردين األيروبي , الدركمرراني و نرور الرردين حنكري , وهرارون الرشرريد , فكران  مرر بررن  برد العحيررح
وررررارق برررن حيررراد ..ومةمرررد الفرررادأ الدركررري , أرسرررالن السررريجوقي  وألرررب, الخراسررراني ومةمرررود سررربكدكين الاحنررروي 

 . وسواهم كثير .. ويوسف بن داشفين  الماربي ,  البربري 
و سرعيد , األوحا ري والشرعبي  وسرفيان الثروري و. وكان من العيماء أبو ةنيفر  ومالرك والشرافعي وأةمرد برن ةنبرل 

و أبو , و الجويني ,  وابن المبارك, الروسي بن أسيم  و مةمد,  سو راوو , بن جبير وابن المسيب وأبو ةاحم 
 . رةموم ا   وسواهم وغيرهم كثير...ةامد الاحالي 

و , وةررادم  ,الجنيررد و بشررر الةررافي  وابررن أدهررم و, فكرران الةسررن البصررري .. األ ررالمالفدورراء وكرران الحهرراد العبرراد 
 . وغيرهم وسواهم كثير ..و الوروي , و البسرامي , السدري 
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 . أيضابسيرهم الكدب  حدانعوكان من النساء الصالةاع العابداع ما ا
مجاهيوررا  فأوصرريوه إلرى قيررب أفريديررا و, األمنرراء الرذين كررانوا د ررا  لورذا الرردين  وقردمع هررذه المدرسرر  نمراذج ليدجررار

ندونيسرريا  نالفيييبرريفوصرررل اإلسررالم معوررم إلرررى .. وجررحر البةررار البعيررد   أفريديرررا وجنرروب شررررق يسرريا وسررواةل , واى
 . وهكذا لو رةنا نسددصي قصصوم ونماذجوم و برهم لما كفدنا المجيداع .. الشرقي  كيوا

مرن نمراذج العيرم والعمرل والجوراد والخيرق والسريوك والصرالح . والةمد   فدد ةفظع المكدب  اإلسالمي  دراثرا  ذاخررا  
ن ذلررك إال أثرررا  لديررك العديررد  الشررامي  الكاميرر  ومررا كررا. واالسررددام  مررا لررم دررأدي برر  أمرر  مررن األمررم قرربيوم وال بعرردهم 

 .ع في ةيا  الناساالرباني   ندما صب
 

 من آثار مياب العقيدة اإلسالمية عن البشر أو ضعفها في قلوب المسلمين : 
فيرك أن ددررأ سرير األمرم والةضراراع غيرر المسريم  .. أما يثار  دم وجرود مثرل هرذه العديرد   نرد بنري البشرر 

الظيم واالسدعباد والدور والعسف لألمم والشعوب ممن كانوا دةع ةكم األكاسر  واألبارر  والفرا ين  وما فعيد  من
 . وأشباهوم

 رن دفسر  مجمعرادوم وا داللورا . ولك أن ددرأ في كدب مؤرخي ديك األمرم فري داريخورا وةاضررها إلرى اليروم 
فيرن يخرر  البصرر برأةوالوم . ورل دراريخوم جاهرل وألن ج. برذاهل الحنا والفجرور والخمرور والربرا والديرق والضرياع 

والديرق , االندةرار ونسرب الررالق و, ويكفي الدجرول فري إةصراهياع الجرراهم واألمرراض االجدما ير  . اليوم  اقل 
 .والكوار  الدي أةيدوا ديك الةضاراع الكافر  بشعوبوا وبشعوب العالم أجم  قديما  وةديثا  .   والمظالم والةروب

ماذا كران . العرب أنفسوم هذه األم  الدي صارع باإلسالم بديك العديد  خير أم  أخرجع ليناسبل و ةدى  
لى ماذا صار يوم هجرد  بعد أن رفعوا إلى قمم المجد ؟  !ةالوا قبل اإلسالم ؟ واى

. الحنررا  ويمارسررون الرذاهررل و, يعرراقرون الخمررور. هررل كرران العرررب إال شررراذم مدنرراةر  يأكررل قررويوم ضررعيفوم  
 . األرةام و ويدرعون السبيل , ويهدون البناع . سجدون لألةجار والمنةوداع وي

مثل غيرهم من األمم الكافر  في الضياع بيد أن   لم يكن لوم ما كان . وال وحن لوم بين األمم , ال شأن لوم 
لينظرر فري . جوالر  بر ثم ولمن أخرأ فوم الداري  وأةارع ب  ال. لديك األمم من الةضار  والمجد والسيران والدو  

وما أورثوا إياه بعد أن  حع ب  وسادع و يع قمرم المجرد و , واق  األم  العربي  واإلسالمي  وبعدها  ن دين ا  
 .يفاق العح والةضار  شرقا  وغربا  

 يماهنا  كثرأألسنا اليوم أهون األمم وأكثرها دخيفا  ؟ أليس ةكامنا مثاال  ليظيم  الكفر  الفجر  الخون  ؟ أليس  
نماذج لألةبار والرهبان الذين يأكيون أموال النراس بالباررل ويكدمرون مرا أنرحل , الذين اشدروا بآياع ا  ثمنا  قييال  

ا  مررن البينرراع والورردى ؟ ألرريس كبررراء النرراس وأغنيرراءهم نمرراذج ليفسرراد والرذييرر  واإلنةررالل إال نررادر النررادر ممررن 
وا ديررع , لمررا سررارع وراء الارررب , العيررل االجدما يرر   أمررراض الفجررور و  صررم ا  ؟ ألررم دنخررر فرري هررذه األمرر 

 .بأسباب  يي  فا ديع  مثيما ا ديوا وأكثر
ودكفري اإلشرار  . وهرذا الةاضرر الرذي نعيشر  نمروذج لايابورا. ذاك الذي أسيفنا قبال كان نموذج ةيا  العديرد  

 .  ن النماذج والدفاصيل  واإلرال 
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أشررير إلرررى (. العديررد  الجواديرر  الدداليرر  لرررد و  المداومرر  )درررر  الداليرر  وهرري لررب البررراب وقبررل أن انددررل إلررى الف
مالةظرر  رالمرررا .. مالةظرر  رالمررا كرردوررا فرري بعرررض دروسرري ومةاضرررادي و مةرراورادي فررري أوسررار المجاهرردين

وادير  الددالير  وهري الدري د دنري أن أقردم ليعديرد  الج. أدعبني أن دسردولي  يرى واقر  الديرار الجورادي ومرا يلرع إلير 
 : وهذه المالةظ  هي.. باألسس الشامي  العام  لعديد  اإلسالم

أنررر  غيرررب  يرررى .لدرررد الةظرررع مرررن ررررول اةدكررراكي بالمجاهررردين وصرررةبدي و ضرررويدي فررري الديرررار الجورررادي 
كمررا ةصررل فرري سرراةاع الجورراد المفدوةرر  كأفاانسرردان , والسرريما فرري دجررارب الةشررد الركررامي ,  المدررأخرين مررنوم 

 .. ةي  لم دعر قيادادوا ولألسف أهمي  ليدربي  العددي  الشامي  وال الجوادي  كما أشرع. وغيرها
!!. وأن الجهاااد هااو اتسااالم . لقااد سااي ر للاام أكةاار المجاهاادين الشااباب شااعور بااأن القتااال هااو الجهاااد 

جساد الكامال باأنهم فاي غنام لان باا ي ذلاك ال, وأورةهم اتحساس بأنهم يمارسون شعير  ذرو  سانام اتساالم 
أسس العقيد  بتمامها وشامولها التاي أشارت إشاار  لاماة من المجاهدين الكةيرين   فت لدضعلقد . المتكامل 

 .  لمناجيها في هذه الفقر 
 .. وكثيرا  ما ضربع المثال إلخواني و أ يده هنا

مرن قبرل كثيرر مرن  ( الجهااد ذرو  سانام اتساالم )لدد أسيء فوم قول رسول ا  صريى ا   يير  وسريم برأن 
 ..ويجب أن نعود لدمام الةدي  الذي وردع في  هذه الجمي  الشريف  من  صيى ا   يي  وسيم . المجاهدين 

يدخلني الجنة ويبالدني لن النار  ال   لت يا رسول اهلل أخبرني بعمل: )  ن معاذ رضي ا   ن  قال  ]
ناه ليساير للام مان يساره اهلل تعاا باه شايئا وتقايم الصاال   لم للياه تعباد اهلل ال تشارك لقد سألت لان لظايم وا 

الخيار الصاوم  وتةتي ال كا  وتصوم رمضان وتحج البيت إن است عت إليه سبيال ةام  اال أال أدلاك للام أباواب 
الماء النار وصال  الرجل مان جاوا الليال ةام تاال تتجاافم جناوبهم لان   الخ يئة كما ي ف  جنة الصد ة ت ف

لموده وذرو  سنامه  لت بلم  ةم  ال أال أخبرك برأس االمر و (  السجد . )  غ يعملون حتم بل... المضاجب 
لموده الصال  وذرو  سنامه الجهاد ةم  ال أال أخبرك بمالك ذلاك كلاه   ال رأس االمر اتسالم و يا رسول اهلل 

ناا لمة   لت بلم يا رسول اهلل  اخاذون بماا ناتكلم باه فقاال فأخذ بلسانه  ال كا لليك هاذا  لات ياا رساول اهلل وا 
رواه الدرمرذي وقررال ةردي  ةسررن [ للاام وجااوههم إال حصاائد ألساانتهم  ةكلتاك أمااك وهاال يكاب الناااس فااي الناار 

 .صةيأ
 .والةدي  أوضأ من أن يفسر

بدمرررام ( .  الصرررال ) مررروده  و.  بأركررران اإلسرررالم وأركررران اإليمررران . كرررل اإلسرررالم . فأصرررل األمرررر اإلسرررالم 
ثررم .كمررا قررال صرريى ا   ييرر  وسرريم , ( ال صررال  لمررن لررم دنورر  صررالد   ررن فةشرراه  ومنكررره )و. إقامدوررا ويفاقوررا 

 مروده ومرا  قمر  الجمرل فروق جسرده و. ثم ذرو  سنام  الجوراد فري سربيل ا    , ثم النوافل وقيام الييل , الصدق  
برراب إلررى الخيررر أو إلررى ( ناليسررا)ألن . وهررذا رمررح لةسررن الخيررق ( . ةفررظ اليسرران: ) ثررم جمرراع ذلررك .  يةميرر  

 .الشر
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فول يسدري  الراةل  يى الراةي  السفر . فشب  الجسد بالجمل ,  ذرو  سنام:  قيع وأ يد الذكرى هنا  
إذا لم يكن السنام مسدويا   يى , وكيف يردةل  يى قرع  شةم ! ؟!  يى مجرد سنام ةدى ولو ارددى ذرود  ؟

 .!قاهم   يى أ مد  راسخ  ؟, جسد مدكامل 
 : وهنا أصل إلى الخالص  .. األمر بين

ما لم , وال لقيد  جهادية  تالية صحيحة سليمة .. ال جهاد كما أمر اهلل تعالم بال لقيد  جهادية  تالية
  .ب ريقة  تربوية شاملة كاملة صحيحة . للم أسس العقيد  اتسالمية الشاملة الكاملة  تبنو 

 .والسيما في أشوار  األخير  , نظيمي  ليديار الجوادي من المكوناع الد وهذا ما غاب  ن كثير 
واآلن وقد مضى معظم الر يل األول من الجواديين فإننا بأمس الةاج  إلى إ اد  البناء الجوادي في  

. وهو بناء العديد  اإلسالمي  بشمولوا وكمالوا في النفوس وجعيوا راسخ  قوي . المرةي  المدبي   يى أسس سييم  
 .    إال فإنوا وا  الكوار  ما لم ددداركنا رةم  ا   و. عديد  الجوادي  الددالي  كفرع منوا  ييوا وبناء ال

ددناهبوا الذهاب  قصع   .  غثاء  , خاهر  , إن غياب العديد  الجوادي  الددالي   ن األم  سيجعيوا قا د  
ةكاما  , ألن سوادها األ ظم , ى قصعدوا بعد أن ددا ع األمم إل. من هنا وهناك  الضواري والكالب العوادي

 قد ضربوم الوهن   . صاروا غثاء كاثاء السيل ..  يماء وجوالء, ومةكومين 
إال بعديد  جوادي  قدالي  يةميوا العيماء , ولن دةيا هذه األم  ودداوم ( . ةب الدنيا وكراهي  الموع ) 

ويحر ونوا في هذه األم  الدواق  لينووض , ثدفون المسيمون والمفكرون والم, والكداب واألدباء , والد ا  والمشاي 
 .وبددو  ةسن  , ليدود هؤالء النخب  مسير  الشباب  يى  يم وبصير  . 

ن وجود مقاومة وممارسات جهادية   ولوا ا وردود أفعال نتيجة  ,لسكرية  أو باالحر  ةقافة  تالية, وا 
 ...مة الكرامة والشرا والنخو  والحماس لدي شباب اال

 ,ين وتمامهلم تبن للم أسس صحيحة من شمول العقيد  والد, إن وجود ةقافة ومبادئ  تالية جهادية 
 ..  لينذر بكارةة أشد من كوارس القعود لن الجهاد أحيانا  واالحتاللفي ظل ظروا القهر 

نتيجة , .ويرتكبون في مسارهم أفظب المصائب, إن وجود السالو في أيدي مقاتلين يضربون العدو  
من الممكن أن يعود بالضرر للم االمة والجهاد والمقاومة وكل ما .  الجهل بالعقيد  وغياب التربية المتكاملة 

 . نصبو إليه
. و د يسبب حصول الخيانات والتراجعات. واختال  الحابل والنابل , و د تسير االمور إلم الهرج والفتن 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل  : ا  دعالى  أمر قد و  .والضرب غير الوالي للم غير بيان 
 .  ..فتبينوا

من ةكام و . و مالء العدو في كل قراع  . والعدو يدظ والصف اإلسالمي منخور. إن الظروف صعب  
 . أكثر من أن يشار إليوم ..  يماء ومثدفين  وأصةاب األغراض كثر
ذا دبع الفوضى فسددوم الثاراع  ولن . ويدعصب الناس ويجرون وراء كل نا ق , ودد  ردود األفعال , واى

 .دسدديم م  ذلك مداوم  وال جواد 
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دثبع اليدين و .  بنيع  يى أسس مدين  من  ديد  إسالمي  شامي  , فال قدال بال  ديد  جوادي  صةية   
.. إن  دين كامل. لعدو والصديق أخالق الددال وأةكام ويداب وشراهع  م  ا, ودةفظ األخالق , دضبر األةكام 

ما قدال هرج  ومالةم فدن أ اذنا ا  منوا . فإما جواد  يى أسس دين   .واى
وكل . بالنحول لساة  قياد  الجواد والمداوم  , وقاد  الصةو  اإلسالمي  , وهنا دأدي مسؤولي  العيماء  

 ..امرئ ةسيب نفس 
والجواد  يى . والعمل  يى بصير  . غ والد و   يى بصير  اليوم أ نا  يى البال.. اليوم قد بيانا فاشود 
 .والشواد  في سبييك  يى بصير . بصير  

. يثرع أن أقدم ليعديد  الجوادي  بأسس العديد  الشامي  , ورغم ةرصي  يى  دم اسدرال  أبةا  الكداب 
وأن يديض ا  . شار  واالخدصاروأرجو أن دكفي اليبيب اإل. بدونوا ال دكون  و. فوو األساس الذي دبني  يي  

.  البيان وبناء العديد  وأسس الدينلةمي  األقالم من العيماء العاميين والد ا  الصادقين أن يكفوا األم  مؤون  
 .وا  الموفق.. وليروا منا ومن المجاهدين في سبيل ا  بإذن ا  ما كانوا يةذرون. لندفرغ لددال أ داء ا  

 
 حي العامة للعقيدة الجهادية القتالية لدعوة المقاومة اإلسالمية العالميةالمنا: ثانيًا: 

سأدناول بعون ا  دعالى هذه المناةي في هذه الفدر   يى سبيل العناوين واإلشار  دون الدررق لألدل  
من بينوا بعض وسأخدار . الشر ي   يى ديك المبادئ السياسي  الشر ي  أو الفكري  المنوجي  أو الجوادي  الةركي 

وأفصل في أدلدوا الشر ي  ويفاقوا في الفدر  الدالي  إن شاء ا  , الدي يبني  ييوا ما دبدى , األساسياع األساسي  
 . دعالى

وما سأحاول ,  بكل فصوله ورسائلههذا الكتاب  يحويوابتداء  أ ول بأن كةيرا من المناحي المنهجية مما 
سواء  . من العقيد  الجهادية القتاليةهو .  اهلل وألان لليه إن شاء , مة أن الحق به من رسائل دلو  المقاو 

, أو معلومات تاريخية ,أو أفكار منهجية , أو  والد سياسية شرلية , أو أحكاما  شرلية , كان لقائد دينية 
كل ذلك من و . ودلو  متراب ة االركان . فكل ذلك منهج تفكير متكامل . أو موا ا سياسية . أو أفكار حركية

, تورس إيمانا  وفكرا  ومعتقدا  , ومعلومات متعاضد  , التي تكون ةقافة متكاملة , العقيد  الجهادية القتالية 
الذي أرجو وجوده للقيام بأداء مهمة المقاومة وجهاد ألداء , يوجد المجاهد المقاتل العقائدي , وخلقا  وسلوكا  

  اهلل
ف ن للم كوادر .التي إن وسب المجاهد العادي أن يعلمها بعمومها فق   , فمن العقيد  الجهادية القتالية 

 :منها ما يلي.المقاومة و يادات الجهاد أن تعرفها للم وجه التفصيل والفهم 
وا اب المسالمين . يجب أن يدرك المجاهد العقائدي الذي سيتصد  لفعال المقاوماة جهاادا  فاي سابيل اهلل  -(5)

وكرررل منررراةي واقررر  . واالقدصرررادي والثدرررافي  واالجدمرررا ياقعورررم الرررديني والسياسررري فررري كرررل و ,  وماااا وصااالوا إلياااه
وهررذا مررا دررواله .. ومررا يعيشررون  دةررع ظررروف هررذا العرردوان والاررحو الصررييبي اليوررودي الررداهم, المسرريمين الةاضررر

 .الفصل األول في هذا الكداب
 :  رأس ذلك وخالصد  أمران اثنانو يى .  يجب أن يعلم المجاهد أحكام شريعة اهلل في هذا الوا ب -(4)
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 .أن الجواد المسيأ والمداوم  المسية  هي الةل األوةد لوذه اإلشكاالع -أ 
أن هرذا الةررل هررو فرررض  ررين  يير  دجررب  ييرر  ممارسررد  مررا لرم يكررن مررن ذوي األ ررذار الشررر ي  كرراأل مى  -ب  

 .واأل رج والمريض والعاجح والمةصور الذي ةيل بين وبين هذه الفريض 
وهذا ما دواله الفصل الثاني في هذا الكداب باإلجمال  ويأدي دمام ذلك ودفصيي  إن شاء ا  في الفدر  الدالي  من  

 . هذا الباب بعون ا 
لرى اليروم  ومساار تاريخاه, أن يدرك المجاهد جذور هذا الصراع الذي نحان فياه يجب  -(1) منرذ فجرر الدراري  واى

وأررافر  إلرى أن يل صررا ا  بينرا نةرن , وةديددر  , لفورم دراري  هرذا الصرراع  وذلك مرن أجرل.  يى سبيل اإلجمال 
وأجدادهم من بنري , كما كان صرا ا  بين أجدادنا العظماء . المسيمين م  أمريكا وةيفاءها من الروم المعاصرين 

وجررذوره , ررافرر وكررذلك شرركل النظررام الرردولي الةررالي وأ. ومراةررل ذلررك , األصررفر قرردماء الررروم وقرررونوم المدداليرر  
 .   وهذا ما دواله الفصل الثال  من هذا الكداب.والمراةل الداريخي  الدي أدع إلى وصول  لوذه الصور  

يجب أن بفهم المجاهاد العقائادي للام وجاه التفصايل تااريخ هاذا الصاراع مراحلاه  ماب الاروم وحمالتهام  -(2)
بعرد أن ارير   يرى وجر  اإلجمرال المسرار . بكت فيها الرئيسية للينا ومعادالت تلك الحمالت واال راا التي اشت

فيجررب أن يعرررف كيررف كرران أداء المسرريمين فرري .الدرراريخي لصررراع الةررق والبارررل والسرريما منررذ انرررالق اإلسررالم 
مررا أسررباب اندصررارنا لمررا اندصرررنا ومررا .  مررن ةيرر  األسررباب , مراةررل النصررر والوحيمرر  فرري الصررراع مرر  الررروم 

ا  فري ذلرك المسرار إلرى فورم المعادلر  النواهير  اليروم  نليصل  برر الفورم الردقيق لسرن. منا أسباب هحيمدنا لما انوح 
 . وهذا ما دولى الفصل الراب  دفصيي  . ويسدند  كيفي  مواجو  كل ررف منوم ووساهل ذلك.  وأررافوا

ومررن . ن أ ررداؤنا وهررو معرفرر  مررن نةررن ومرر. وهررذا الفصررل مررن أهررم مردكررحاع العديررد  الجواديرر  وأسسرروا األساسرري  
ولم يعرف . إال اخديرع المواحين  يى المجاهد فيم يميح  دوا من صديق  و. معنا ومن  يينا في هذه المواجو  

ومررن نجاهررد بالبيرران مررن المنررافدين . ومررن نجاهررد بالسررنان مررن الكفررار والمردرردين أ رروانوم . وسرريي  جورراد كررل  رردو
 .ك وكيف يكون ذل. والمنةرفين والضالل وأشيا وم 

يدراوم أ رداء ا  مرير  الدررن بعد ذلك يجب للام المجاهاد العقائادي أن يعارا جاذوره التاريخياة كمجاهاد  -(5)
و يدرراوم رالهرر  الةمررالع الصررييبي  اليووديرر  الثالثرر  الدرري دفعررع إلينررا بوررا الةضررار  الاربيرر  . الةررادي والعشرررين 

وليسع النواهي  في سيسي  . اد والمداوم  وأن الةيد  األخير  ويعيم أن ل  سيفا  أوصيوا إلي  راي  هذا الجو.  النكد  
. الدري هري وليرد  صرةو  إسرالمي  شرامي  ينراهح  مرهرا قرنرا  مرن الرحمن ددريبرا  . من ةيداع هرذه الصرةو  الجوادير  

.. بصرف النظر  ن  صواب و خرأ الساهرين العاميين المخيصين الذين بذلوا وسعوم واجدودوا فأخرؤوا وأصابوا
ف رأ لََنا  : فيدعامل معوم بدول دعرالى .  فيعرف لكل أولهك فضيوم   يي  َنا اغأ مأ َيقاولاوَن َربن ه  د  نأ َبعأ وا م  يَن َجاءا َوالنذ 

َنا إ ننَك رَ  يَن آَمناوا َربن اّل  ل لنذ  ِ ي قالاوب َنا غ  َعلأ  يَن َسَبقاوَنا ب األأ يَمان  َوال َتجأ َوان َنا النذ  يم  ؤا َوإل  خأ   (50:الةشر)  وف  َرح 
وهرذا مرا دناولر  الفصرل . ومن جو  أخرى ليفوم داري  دجاربوم وفشيوم نجاةوم وخررهوم وصروابوم, هذا من جو  

فرررذلك مرررن أهرررم وجررروه ثدافررر  المدررراوم . الخرررامس  رررن مسرررار الصرررةو  اإلسرررالمي  منرررذ ثالثررر  أربررراع قررررن مرررن الرررحمن 
ادر الدري أرجرو أن يولرد فيورا نخبر  مرن المفكررين والكدراب الرذين يرأررون المجاهد العداهردي والسريما الديراداع والكرو 

 .                                                               وينظرون لوذه المداوم  الدي أظنوا سدأخذ معنا صدر هذا الدرن الةادي والعشرين  يى األقل وا  أ يم
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بعد اإلرالع العرام , ولو موجحا   ي للم تاريخ التجارب الجهادية المعاصر يجب أن ي لب المجاهد العقائد -(1)
كررري  يددنررر  بأسررريوب , فيعررررف أسرررباب نجررراح ديرررك الدجرررارب الجواديررر   وفشررريوا .  يرررى دررراري  الصرررةو  ومدارسررروا

كري ال ول. ويكون لردي الدردر   يرى الدرروير واخديرار األسريوب الرذي يناسرب مرةيدر  . المداوم  الذي دوصينا إلي  
و اني . ولكي يعرف أن  ساهر  يى رريق سدر في   شراع يالف الشوداء . يكرر دروس الفشل وأسباب الفشل 

وفكرررهم ودررراثوم ومنرراه  . وليعرررف قرردر مررن أوصررل إليرر  الرايرر  . فيرر   شررراع يالف األسرررى والمعررذبين والمشررردين
مرن هرذا الكدراب هرذا األمرر و بر  خردم الجرحء  قد دولي الفصل السرادس والسراب .  ميوم وليسير  يى بصير  وخبر 

 . األول 
بعررد أن .  وماانهج لملااه الحركااي يجااب أن يتساالح المجاهااد العقائاادي بعقيااد  الجهاديااة القتاليااة الخاصااة -(1)

وكما أسيفع يجرب أن يبنرى ذلرك . أدرك ما سبق  يى سبيل المعارف الةركي  والداريخي  السياسي  الشر ي  العام 
ويجب أن يدولى . الداهم   يى أساس أركان اإلسالم واإليمان , من العديد  اإلسالمي  بشمولوا   يى أساس مدين

 .غرس ذلك منو  دربوي مدكامل أشرع إلى وج  مناةي  في أول هذا الباب وسيددولى الباب الثال  
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لسااكري   .  ببسياسااي ال ااا .   دينااي الحقيقااة ) : يجااب أن يفهاام المجاهااد العقائاادي أن صااراله هااذا - (9)

 ( .أمني االسلوب.   الوسيلة

و ييرر  أن يفوررم ويرردرك الرررابر بررين  . وبالدررالي فعييرر  أن يدسرريأ بعديددرر  فرري هررذه المواجورر  وهررذا سرربدع اإلشررار  إليرر 
 . و واقعي  الةرك  السياسي  ومعريادوا. ثوابع أصولي  المبادئ 

و يرررى . ودفومورررا مرررا أمكرررن لمدادييورررا. ورررا السياسررري الدررري يجرررب أن دررردرك نظريد. وهرررذه مومررر  الديررراداع الجواديررر  
وهرري أصررعب ميادينورررا . المدرراديين أن يسرريموا لديررادادوم فررري إدار  هررذه اليعبرر  السياسررري  المدشررابك  لوررذه المواجوررر  

وما الوساهل العسكري  اليروم إال . في هذا العصر دةسم سياسيا   لالندصاراعفإن الاالبي  العظمى . وأكثرها دعدددا  
ودضر  . فعيرى قيراداع المداومر  أن دردرك واقر  األمر  الضرعيف اليروم . دد يم برام  السياسياع ودد يم المواقرف ل

وهرذا مرا سريدولى البراب الثراني وضر  .. ل  سياساع من خالل فدر  الواقر  والضرروراع ومرواحين المصرالأ والمفاسرد
 .  و هدي  إن شاء ا بعون ا. ورسم معالم نظريدنا السياسي  . بعض الخرور  ريض  في  

ألشررير بررأن د ررو  , وأساااليبها المناساابة, وآفا هااا المتكاملااة, ةاام يجااب أن يعاارا المجاهااد دور التربيااة -(8)
وسييعب المجاهد العداهدي الدور األساسي في بذل الجود في دربي  . المداوم  د و  لألداء الفردي والجود الفردي 

 .لمعارف والعيوم الشر ي  والسياسي  والعسكري  واألمني  الةركي  يى هذه المناه  وا, نفس  ومن مع  
 

إن الموجه يست يب أن يوجه المجاهد إلم النسك والعباد  والقرآن والذكر و يام الليل و يضاب لاه المانهج  
إذ يسات يب المرشاد أن يرشاده للمراجاب . ولكن للم المجاهد اتشراا للم ت كية نفساه وباذل الجهاد. التربوي 

 . ولكن لليه أن ي لب ويتعلم بنفسه . لكتب وييسر له تناول االبحاس وا
 .بنفسه  ولكن لليه أن ي ور إمكانيات القتالية, كما يست يب المدرب أن يعده ويدربه 

ولكاان لليااه أن . ويساات يب الكتاااب أن يرشااده للجهاااد و يحبااب إليااه الشااهاد  و يااذكره بمااا ألااداء اهلل لااه 
 .م اهلل يتقدم ويعمل متوكال لل

إن دلااو  المقاومااة دلااو  تعلاام  الفاارد المجاهااد المسااةولية االولاام لاان نفسااه  ولماان معااه ولاان االمااة  
 .. بكاملها 

 .وسددولى باقي الفصول مسا دد   يى ذلك وا  الموفق 
.  لميرر  وهنرا أنددرل إلرى دةديرد المةرراور األساسري  فري العديرد  الجوادير  الدداليرر  لرد و  المداومر  اإلسرالمي  العا

 :وألخصوا في ندار موجح 
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 العقيدة الجهادية     
 و

   المق اومة اإلسالمية العالميةدعوة  دستور   
 

وأحكااام , وين لااق ماان أساساايات العقيااد  اتسااالمية , يرتكاا  دسااتور دلااو  المقاومااة اتسااالمية العالميااة 
ومان خاالل  الاد  درء المفاساد , ماة المن لقة من خالل فهم الوا ب السياسي الحاضار لأل, السياسة الشرلية 

بنااء للام فهام .  االلتبااروأخذ المترتباات بعاين . االولويات  والتبار, وفقه الضرورات , واستجالب المصالح 
 . د يق لوا ب المسلمين ووا ب العالم من حولهم

قار  التالياة وسنورد هنا مختصرا  لن أسس العقياد  الجهادياة القتالياة لادلو  المقاوماة حياس ستشاتمل الف
 .للم التفصيل واالدلة الشرلية الهم هذه السس إن شاء اهلل

 
   1الماد:   

فوري د رو  مفدوةر  .  مةدد  وال جما   مةدود , وال دنظيما  , د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  ليسع ةحبا  
و يمكرن ألي . والمسريمين هدفوا هو دف  صاهل الدروى االسردعماري  الصرييبي  الصرويوني  الواجمر   يرى اإلسرالم. 

بشكل مباشر أو بشكل غيرر مباشرر  .الدخول فيوا ,  رريددوا  وجما   أو فرد اقدن  بمنوجوا وأهدافوا دنظيم أو 
. 
 

   2الماد: 
. هي  ديد  أهل السن  والجما   بكاف  مدارسوم ومذاهبوم الفدوي .  ديد  د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  

ويعدبررون أن الدررين .   كل المسيمين الذين يشودون أن ال إلر  إال ا  وأن مةمردا  رسرول ا وهي د و  ليدعاون م
 .وأم  اإلسالم أمدوم . والكعب  قبيدوم   كدابوم

فري  وتساتعين بكال مخلاش فاي نصارته للمسالمين. وتتعاون مب أهل القبلة . تجاهد مب أهل السنة فوري 
 . ضوابر السياس  الشر ي   من خالل . ييوم  دف  هذا العدو الصاهل

 
   3الماد:  

مرن , دعددد د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  بمشرو ي  الجواد م  كل بر و فاجر مرن أمرراء المسريمين و رامدوم 
 .أجل دف  صاهل الكفار  يى المسيمين وهذا من أسس العديد   ند أهل السن  الجما  
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   4الماد :  
ي  العالمي  أن الةمالع الصييبي  الصويوني  الواجم   يى المسيمين ددكون من دعددد د و  المداوم  اإلسالم

 :دةالف يضم المكوناع الدالي 

 .اليوود و قوى الصويوني  العالمي  و ح مدوا إسراهيل  -( 5)
دول ةيررف النررادو ومررن دةررالف معوررم مررن ثررم روسرريا و . مدوررا أمريكررا يح  و. قرروى الصررييبي  الدوليرر   -( 4)

 .صييبي الدول ال
 .و يى رأسوا الةكام واألنظم  الداهم  في العالم العربي واإلسالمي, قوى الرد   -( 1)
ومن دبعوم من فدواء النفراق . و يى رأسوم المؤسساع الديني  الرسمي  و يماء السيران : المنافدين -( 2)

 .ينوأجوح  اإل الم واألوسار الثدافي  الدا م  لأل داء في ةميدوم  يى المسيم. 
 : وأن مخدصر ومعادل  الصراع اليوم هو
 الصليبية العالمية بقياد  أمريكا و بري انيا و دول الناتو وروسيا+ اليهود والصهيونية  و ليمتها إسرائيل 

الفكار  وأصاحابالمناافقون مان للمااء السال ان +  االنظمة المرتد   و  و  العلمانية المحاربة  لإلسالم  +  
 . و  المقاومة المسلحة المجاهد   ×   . المحارب لإلسالم

 
   5الماد: 

دعدبررررر د ررررو  المداومرررر  اإلسررررالمي  العالميرررر  جورررراد هررررذا الةيررررف الرررردولي مررررن اليوررررود والصررررييبين والمردرررردين   
 .يثاب بأداه  ويأثم بدرك . يشود أن ال إل  إال ا   وأن مةمد رسول ا   فر  لين للم كل مسلم. والمنافدين 

  
   6الماد: 

الوسريي  األساسري  لمواجور  ( جهااد السانان)دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  الجواد المسيأ والددرال  
 (جهاد البيان ) ودعدبر أن . ومن قادل معوم ( اليوود والصييبيون والمرددون)األرراف الثالث  األولى من الةيف 

 .ء االسدعمار وفدواء السالرين ووساهل إ الموموالةج  والكيم  هو وسيي  مواجو  قوى النفاق من  يما
 

   5الماد: 
فقاتل في سبيل اهلل ال تكلا إال نفسك   :ددخذ د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  من قول ا  دعالى  

  وحر  المةمنين
ر مبدأ بودعد. ودعدبر أن مدادي  الاحا  وةيفاهوم والد و  إلى ذلك فريض  في  نق كل مسيم . شعارا لوا 

  :ثابدا في ةركدوا وهو أن 
 . دلو  المقاومة اتسالمية العالمية هي معركة االمة المسلمة وليست صراع النخبة المجاهد  فق 

 
   3الماد: 
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في كاف  بالد المسيمين اليوم , دعدبر د و  المداوم  كاف  أشكال دواجد أمريكا وةيفاهوا المةاربين لنا   
أو اقدصاديا  أو أمنيا  أو ثدافيا  أو مدنيا  أو بأي  دبيوماسياواء  كانع دواجدا  سكريا  أو س. أهداف مشرو   ليجواد 

 .ودرالبوم بالماادر  ودنذر من بدي الددل والدصفي   .شكل  كان 
  

   8الماد: 

ود الذين يوالون أ داء المسيمين من األمريكان وةيفاهوم من اليو,كاف  ةكام بالد المسيمين دعدبر د ودنا 
 اكفار  هم دعدبر . ويشر ون لوم أةكاما  من دون ا  . ويةكمون بالد المسيمين باير ما أنحل ا  . والصييبين 

( الكافرون( )ومن لم يةكم بما أنحل ا  فأولهك هم: ])قال دعالى. سدرع واليدوم الشر ي  قد  ن يمردد
ا أيها الذين آمنوا أ يعوا اهلل ورسوله وأولي االمر ي: )ولم يعد لوم ةظ من قول  دعالى ( الفاسدون( )الظالمون)

( من ألدائنا)بل صاروا ( .  منا)وهؤالء ما  ادوا (  منكم) فدد أمرنا ا  دعالى برا   أولي األمر ( .   منكم
: قالوا . أثباع العيماء قال كاف  أهل الدفسير و( ومن يتولهم منكم ف نه منهم: )وقد بين دعالى ذلك فدال 

 [ .. كفار مةلهم: ] أي( هممن)
 :ا   ن  قال ي ن  باد  بن الصامع رض, وكما في الةدي  الصةيأ المدفق  يي 

أن بايعنا  يى السم  والرا   فى منشرنا : د انا رسول صيى ا   يي  وسيم فبايعناه فكان مما أخذ  يينا]
إال أن تروا كفرا بواحا )صيى ا   يي  وسيم  قال, ومكرهنا و سرنا ويسرنا وأثر   يينا وأال نناحع األمر أهي 

ومظاهردوم  يى المسيمين . وهل أشد بواةا  في الكفر من مواال  األ داء   .مسيم اهو ر [  (لندكم فيه من اهلل برهان
مدادهم بالعدد المدد لددال اإلخو  قي الدين ؟. ودمكينوم من ثاور المسيمين .   ! .واى

و دبديل أديان األم  ومناهجوا , اإلسالم من ةكم المسيمين بشراه  الكفاروهل أظور في الخروج من مي   
, وسن  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم واضأ في ةكم خيعوم وقول ا  دعالى . وكل مدومادوا را    لوم 

ي  بعون سنسعى إلوهو ما( . من بدل دينه فا تلوه: )بل وقديوم كما أمر صيى ا   يي  وسيم . والخروج  ييوم 
 .ا  

  
   11الماد: 

مشرو ي  أي  ود أو أمان أو معاهد   أو ذم  قدموا ةكام بالد , دسدر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  
وألنوم أولياء لوم  ومناصرون لوم  يى . وذلك بسبب رددوم  ن مي  اإلسالم وسدور واليدوم . المسيمين  ليكفار 

يؤمنونوم وفق مواثيق . إلى أن يدوم أهم  شر يون . عوودهم وأمانوم ومعاهدادوم لفال شر ي  لوم وال . المسيمين 
 .في إرار شريعدنا اإلسالمي    مدبادل ومعاهداع شر ي  و القاع 
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   11الماد: 
فدادل معوم وأ انوم  يى . كل من ظاهر أ داء المسيمين الاحا  من األمريكان وةيفاهوم  يى المسيمين   

ل أو دالل  أو مسا د  أو مشور  أو رأي ينصرهم ب   يى المسيمين  فوو مردد كافر خارج من مي  المسيمين بددا
 .يجب قدال  أو يعود  ن ذلك ويدوب إلى ا  من , اإلسالم 
واندراع الميرا  بين  وبين ذوي  من ,  حواج    دد  وما دام في فعي  في  كل أةكام المرددين من  انفساخ 

. وكل ما فصي  فدواء من أةكام المردد ... و دم دفن في مدابر المسيمين, الصال   يي  و دم . المسيمين 
وليعيم كل مسيم . وأما ممارس  ذلك فخاض  لدوا د المصالأ والمفاسد. وةكم قدال هؤالء بين الوجوب والجواح 

 . أن  يردد بوذا الفعل سواء قادي  المجاهدون أم دركوه
 

   12الماد: 
شرردوم ورجال أمنوم  من جنودهم و, ةكام المرددين وقادل المسيمين والمجاهدين معوم كل من ظاهر ال

ال نةكم بكفر كل أةد منوم , وأ وانوم الذين يدافعون  نوم ويأدمرون بأمرهم في قدل المجاهدين و مرارددوم 
السيما وقد أدرك . م مدأولو و يداديون  يى أنوم راهف  رد   ام  بصرف النظر  ن جاهيوم ومكرهوم و.  ينا  

وقوف أولهك الةكام في خندق أمريكا وةيفاهوا ومةاربدوم لشباب المسيمين , الداصي والداني والعالم والجاهل 
 .المجاهد دةع رايدوا و أمرها

 

   13الماد: 
وليست دلو  تكفير . دلو  جهاد للغ ا  المستعمرين وألوانهم . د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي   
. ومال  إال بةدوا وةساب   يى ا فدد  صم دم  ( أن ال إل  إال ا  مةمد رسول ا ) فكل من شود . لمينللمس

دبديعوم ودفسيدوم  وليس من موام د و  المداوم  الدصدي أل يان المسيمين من الض الل والمنةرفين ودكفيرهم و
ليسع من أ مال المداوم  المدجو  لةرب و . فوذه موم  من دأهل لذلك وانصرف لوا من الد ا  والعيماء .

 .الصاهل
  

   14الماد: 
الدول المةارب   ددبنى د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  اسدراديجي  قدال جنود اإلةدالل وكاف  أشكال دواجد 

 .ليمسيمين  ومصالةوم في بالد المسيمين هجوما  ودفا ا   وبكل أشكال المداوم  المسية 
تراتيجية   تال رجال أمن حكومات بالد المسلمين وجنودها وألوانها دفالا  لن النفس حين تتبنم اسفي 

وذلك من أجل مصالأ ال دخفى ودودف إلى . وبكل وسيي  مشرو   دفعا  وريبا  ,    قدالوم  هجومارغم ةيّ . فق 
ولكي يفيؤوا إلى , ق ةدى يدبين لوم الة, والرفق م  جمي  أبناهوا , دوةيد صف األم  في وج  الاحا  الكفار 

ولدر  الرريق  يى . الداخيي دون راهل  واالةدرابومن أجل سد باب الفدن . صف أمدوم و يداوموا  دوها 
 .  الضالل  وأجوح  إ الم الرواغيعمن يديم الةواجح بين المجاهدين و ام  األم  من د ا
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ومررر  إلرررى دةاشررري قصرررد رجرررال الجررريش ولرررذلك درررد و د رررو  المداومررر  اإلسرررالمي  العالميررر  قررروى الجوررراد والمدا
ودرد وهم لعردم قدرل . .واالقدصار في ذلك  يى  ميي  الردفاع  رن الرنفس. والشرر  وقوى األمن في بالدنا بالددل 

كمررا ... واإلةسرران إلرريوم ود ررودوم بالةسررنى لالنضررمام إلررى صررفوف األمرر  فرري قدررال أ ررداهوا. أسررراهم وجرةرراهم 
إلرررى  ررردم را ررر  قيرررادادوم فررري العررردوان  يرررى المسررريمين ومناصرررر  أ رررداء درررد وا رجرررال األمرررن والجررريش والشررررر  
أ رررداهوم الكفرررار ورؤسررراهوم مرررن كبرررار المردررردين ولررريس إلرررى المسررريمين  قدرررالالمسررريمين مرررن الكفرررار ودرررد وهم إلرررى 

 .. األبرياء
بناا واساتفاد  مان تجار , وهذا اجتهاد خاش بدلوتنا  بناء  للم  والد استجالب المصالح ودفب المفاساد  

وهذا من المبادئ الحركية االساساية لادلو  المقاوماة اتساالمية العالمياة بعاد مبادأ جهااد المحتلاين . الماضية 
  .الغ ا  بالسالو ومقاومتهم  بكل وسيلة مشرولة ممكنة بكافة أشكالهم 

, ا شررابووايش والشرررر  فرري العررراق ومررمثررل الجرر, أمررا  أولهررك الجنررود العرراميون مرر  قررواع اإلةرردالل الكررافر  ) 
 . (فوؤالء مرددون يداديون قدال المةديين . .. كالمةاربين ليمسيمين في جيش الوند في كشمير 

 

   15الماد: 
ولررو كرران . ددبنررى د ررو  المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر  مبرردأ دفرر  الصرراهل  يررى الرردين والررنفس والعرررض والمررال

ومان  تال دون دماه , مان  تال دون مالاه فهاو شاهيد):مسيما  لدول  صيى ا   يي  وسريم فري الةردي  الصرةيأ 
وروى .  رواه أةمرد وأبرو داود(  ومان  تال دون أهلاه فهاو شاهيد, ومان  تال دون ديناه فهاو شاهيد, فهو شهيد

وبوررذا فورري دررد و المجاهرردين . رواه النسرراهي( ماان  تاال دون مظلمتااه فهااو شااهيد: ) نرر  صرريى ا   ييرر  وسرريم
بل . وم إلى من قصدهم من  ساكر الرواغيع و مالء اإلسدعمار بالددال واألذى والمداومين إلى  دم دسييم أنفس

هم هجومرا  كمرا دوالدرحام سياسر  الردفاع هرذه دو ن الدةرول إلرى جورا. دد وهم إلرى قدرالوم وقرديوم دفا را   رن الرنفس 
  .أشرنا إلى ذلك  ينفا  

 
   16الماد: 

من قبيل ما ةصل ]يديموا االسدعمار وقوى االةدالل دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  كل ةكوم  
سداروا اةدالل دعدبرها ةكوم  ([ . الةكوم  المعين )أو ( مثل مجيس الةكم )في العراق  . باري  يجب جوادها واى

راع في ذلك من قبيل ما اذد اوال ددبل أي . و دم الدعاون معوا, ا دداد  دم مشرو يدوا , وأقل ما يجب نةوها 
فال يأدي .  ومرفوض   دال  , ودعدبرها أ ذارا باري  شر ا  . مصية  البالد والعباد ودسيير أمور الناس يح م من

 :اإلسدعمار إال بالشر وال يرضى إال  من دبعوا ميد  كما قال دعالى 
  ْبَِع ِملََّتُهم ْْ َتْرَضى َعْزَك اْلَيُهوُد َوّ الزََّ اَرى َحتَّى َتتَّ  . (540: البدر )  َولَ



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  825  [  
 

 
   15الماد:  

المررروالين , لمرررا كانرررع د رررو  المداومررر  اإلسرررالمي  العالميررر  دعددرررد كفرررر الةكرررام الةررراكمين بايرررر مرررا أنرررحل ا   
إلرررى  االندسرررابفإنورررا دعدبرررر . مثرررل جميررر  الةكرررام الدررراهمين فررري برررالد المسررريمين اليررروم. أل رررداء المسررريمين ورددورررم 

 :مؤسساع ةكومدوم وسيرادوا الثالث 
 .الةكوم  والوحاراع:   ذي     الدنفي  -
 .البرلمان أو مجيس الشعب أو مجيس الشورى:   الدشريعي     -
 .المةاكم الةاكم  باير ما أنحل ا :   الدضاهي      -

, وذلك  بةسب مسؤوليد  وجرم  . يأثم صاةب   يى األقل أو يكفر,  من أفعال الكفر وفعال,  امةرم  مال
ودد وا كاف  المسيمين . في الفدر  الدالي  إن شاء ا  , وسيأدي بيان ذلك في الشرح . يل ونصيب  من العذر والدأو 

 ودد وهم أن ال. إلى اجدناب الراغوع من أجوح  المسدعمرين والمرددين. والعيماء واإلسالميين خاص  ,  ام  
 . يفدنوا المسيمين بوجودهم في ديك األجوح  الراغودي  

  
   13الماد: 

ومعدددا  مناقضا  لمددضياع . ر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  مبادئ الديمدراري  كفرا  با  دعالى دعدب   
إثما قد يصل . يأثم صاةب  . ودعدبر الد و  إليوا وممارسدوا  مال  من أ مال الكفر. شواد  أن ال إل  إال ا  

 ذار الجول أونصيب  من . ونوع ممارسد  لوا . ا وذلك بةسب ربيع  ا دداده بو. إلى خروج  من مي  اإلسالم 
 .أو الدأول 

سواء  بالدعاون م  . وهي دد وا كاف  اإلسالميين إلى  دم السعي إلى المشارك  فيوا و الد و  إليوا  
ومدارعدوا , كما دد وا المسيمين إلى  دم المشارك  فيوا . أو سيراع الةكام المرددين , سيراع اإلةدالل 

ودد وا اإلسالميين و د ا  اإلصالح إلى النشار من خالل .  صويع من خاللوا لمصيأ أو لمفسد و دم الد
في مخديف وجوه النشار السياسي واالجدما ي . ومنظماع المجدم  المدني . المؤسساع األهيي  غير الةكومي  

والارض من . ول أجوح  الكفر ومن غير الوقوع بالدناس  بدخ. مما يودفون إلي  من اإلصالح . و الثدافي وغيره 
 .اجدما يا  وسياسيا  و يى كل صعيد, و حل شرية  الفساد و العمال  . ذلك اجدناب الراغوع 

  
   18الماد: 

دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  جوود كل المخيصين في الصةو  اإلسالمي    الد وي    
والدي ددوم بوا كاف  مدارس , الممارساع المشرو   شر ا  من. وغيرها ... واإلصالةي  والعيمي  والديني  

وغير ذلك من مدارس الصةو  ... وةحب الدةرير, واإلخوان المسيمين , والسيفي  , الصةو  من الد و  والدبيي  
جوودا  .  يى امدداد ومساة  ريف الصةو  . وكذلك جوود العيماء والد ا  والمصيةين المسدديين . اإلسالمي  

صالح أةوالوم , ر  لةفظ دين المسيمين مشكو  ودد وهم جميعا  إلى الدعاون  يى البر والددوى ود م المداوم  . واى
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ودد وا . وةفظا  لمكونادوا , ودعدبر جوودهم في الد و  لدين ا   د ما  وددوي  لجذور المداوم  في األم  . 
يوا وجود المسيمين كي  إلى الخرر  يى كاف  الجمي  إلى دجاوح ندار الخالف في هذه المرةي  الدي يدعرض ف

 .الصعد الةضاري 
بأن مجاهد  الدوى الصييبي  واليوودي  ومن واالها وأ انوا وقادل معوا بالجواد , ودعيد الدذكير بدنا دوا 

ال يسدر  ن  فرض , فريض  شر ي  مدعين    يى كل مسيم  قادر من غير ذوي األ ذار الشر ي  , المسيأ 
 . مثيما ال داني الحكا   ن الصال  , ا ما يدوم ب  من أ مال البر والخير العين هذ

 
   21الماد:  

 يى اخدالف ( ال إل  إال ا  مةمد رسول ا  )دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  كل مسيم يدول   
ودعدبر الخالفاع العددي  ( . أهل الدبي )ضمن داهر  اإلسالم العام  الدي د اها الفدواء , مذاهبوم ورواهفوم 

والبيان بالةكم  , وأن مجاالع ذلك هي الةوار بالةق . والمذهبي  والراهفي  مردها ألهل العيم ليفصل فيوا
لى الرسول: ) كما قال دعالى . والمو ظ  الةسن   ودنوى  ن الفدن ( . فإن دناح دم في شيء فردوه إلى ا  واى

إلى الدعاون  يى . ا كل المسيمين من أهل الدبي    مذاهب وجما اع  وأفراد ودد و . بين المسيمين  واالقددال
. الداخيي  االةدرابودد وا الجمي  إلى نبذ دوا ي . دف  الصاهل و جواد العدو الكافر الذي يدهم بالد المسيمين

 . الذي ال يسدفيد من  في مثل هذه األةوال إال العدو الكافر الااحي لبالد المسيمين
  

 21ماد  ال: 
دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  كاف  مبادئ المذاهب العيماني  من شيو ي  و اشدراكي  وديمدراري  

وغير ذلك من أوج  اإلندماء الفكري والعددي لاير مي  اإلسالم وهوي  اإلسالم    دعدبرها د واع كفر ... وقومي  
لكنوا دعدبر أن أكثر أدباع هذه المذاهب من أبناء هذه األم  هم و . كال  بةسبوا وفق مواحين الشريع  , وضالل  

الذي دعرضع , دبعا  لظروف الداريب الفكري والاحو الةضاري , من المسيمين الجوي  بدينوم المارر بوم فكريا 
, سدعماركما يكن  داء  لدوى اال, لمكوناد   باالةدرامويشعر , منوم يكن العارف  لوذا الدين  وكثير. ل  األم  

راد   الي  لمداوم  الاحو الخارجي  وشراهأ المداوم  , و دد و د ودنا كاف  مدارس الصةو  اإلسالمي  . واى
كما دد و كاف  الدوى الدومي  والورني  . إلى ةسن الةوار والد و  في أوسار هذه الشراهأ, اإلسالمي  المخديف  

الدعاون  يى جواد الدوى الااحي  الكافر  ومن . يى ةديدد وكل الشرفاء في هذه األم  إلى دراس  دينوم وفوم   
 .اإلسالم ليدفاع  ن المسيمين ودينوم وةضاردوم جميعا  دةع شعار وااللدفاف. يدعاون معوا 
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   22الماد: 
معصوم الدم , (  ال إله إال اهلل محمد رسول )دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  كل مسيم قال   

وةفظ  من أ ظم الفراهض . ودعدبر دم المسيم من أقدس المددساع .  بةدوا وةساب   يى ا  والمال إال
 . واألوامر الدي شددع  فيوا الشريع  اإلسالمي 

فان دماءكم وأموالكم وألراضكم ) :ودعدبر أن ما جاء في خرب  الوداع من قول  صيى ا   يي  وسيم 
 أال فال, وستلقون ربكم فيسألكم لن ألمالكم. هذا في شهركم هذا في بلدكم, لليكم حرام كحرمة يومكم هذا

, ورا  إلويا  ونصا  نبويا  قرعيا  دسد. ( أال فليبلغ الشاهد الغائب. ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ر اب بع 
 .وكل مجاهد خاص  إلى ةفظ دم و رض ومال كل مسيم , يد وا كل مسيم  ام  

  يبذل جوده ونفس  ومال  في سبيل ا  ويجاهد الكفار الاحا  من قوى ودد وا كل مجاهد في سبيل ا 
 :إلى قول ا  دعالى . الصييبي  والصويوني  بةيفاهوا

 ْبُتْم فيي سوبييلي اللَّهي فوتوبويَُّنوا رو ينو آموُنوا إيذوا ضو ودد وهم أن يدةاشوا أذى كل مسيم  . ( 42: النساء)  يوا أويُّهوا الَّذي
. من خرج من الرا   وفارق الجما   فماع ماع ميد  جاهيي : ) دوا ا  ويدأميوا قول  صيى ا   يي  وسيم وليد.

ومن خرج . و ينصر  صبي  فددل فدديد  جاهيي ومن قادل دةع راي   مي  ياضب لعصبي  ويد و لعصبي  أ
رواه  .(ده فليس مني ولست منهفاجرها وال يتحاشم من مةمنها وال يفي لذي لهد له للم أمتي يضرب برها و

 . مسيم
 

   23الماد: 
دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  الرواهف الديني  من غير المسيمين من الموارنين في بالدنا  

موارنين كفيع الشريع  اإلسالمي  اةدرام ةدوق موارندوم وسكنوم بين المسيمين في إرار . كالمسيةيين وغيرهم 
 .وينصب اإلمام المسيم . ي دعامل بوا معوم  ندما يةكم شرع ا  , روف  مفصي  قوا د شر ي  مع
نما الجواد . ما لم يدعاونوا م  الاحا  , فال دعدبرهم د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  هدفا  ليجواد أما اآلن  واى

 . ليدوى الااحي  من الدوى الصييبي  الصويوني  ومن يدةالف معوا
ودد و د و  المداوم  ديك الرواهف من الموارنين األصييين إلى الدعبير  ن . اإلسالم ةدى ولو اد ى 

كما دد وا المجاهدين إلى  دم فدأ . و د و  أبناءها لعدم الدعاون معوم , رفضوم  لالسدعمار والدوى الااحي  
 .وم  ودف  الصاهل معارك جانبي  في مثل هذه المساهل الدي دةول دون الدركيح  يى المنةي العام ليمدا

 

   24الماد: 
دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  ساة  الجواد األساسي  ضد أمريكا و ةيفاهوا من الصييبيين   

وفيوا . الدي يةديوا هؤالء المسدعمرون الاحا  بشكل مباشر أو غير مباشر . والصواين  هي بالد المسيمين 
االسدعمار  وفيوا ددم  ميياع النوب و. برا وبةرا وجوا  أو منوا دعبر, ددمركح قوادوم وقوا دهم العسكري  

وهي . وغير ذلك ..المخديف  من أمني  وسياسي  وثدافي  االسدعماري وفيوا دندشر مخديف المؤسساع  .االقدصادي
 . الدي يجب أن يسدودفوا المجاهدون في رول العالم اإلسالمي و رض   االسدعماري األهداف 
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  25 الماد: 

دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  أن ةربوا أساسا هي م  ةكوماع البالد الدي دخيع في ةيف   
ودعدبر كل  دول  دشاركوم  في المجوود الةربي ودعينوم  يى . العدوان الصييبي اليوودي الذي ددوده أمريكا 

وكذلك ضد كل . رون بالدحاماع دفا ي  معوا ةيف النادو الذين يردبوفي مددمدوا . المسيمين هدفا  ليمداوم  
وأما البالد الكافر  الدي لم ددورر  في العدوان  يى اإلسالم . دول  دعددي  يى المسيمين في أي بيد أو مكان 

 . فوي ليسع مجال ةرب وقصد من قوى المداوم  اإلسالمي  العالمي  , والمسيمين 
  

   26الماد: 
وهي .   العالمي  ةربوا م  ةكوماع الدول المةارب  أساسا وليس م  شعوبوااإلسالمي دعدبر د و  المداوم 

دد وا المجاهدين إلى ممارس  الجواد ضد الةكوماع , إذ دعدبر بالد المسيمين  ساة  الجواد والدفاع األساسي  
وأةكام الجواد  ,اسي  شر ي  دددضيوا أصول الشريع والدول االسدعماري  الااحي  وةيفاءها في بالدها بضوابر سي

 : ومن ديك الضوابر. وبناء   يى نداه  مدردباع األ مال من المصالأ والمفاسد  يى اإلسالم المسيمين , 
. فرري بررالد الرردول المةاربرر  إال فرري ةرردود الررردع والمعاميرر  بالمثررل العررام  رردم ممارسرر  الددررال واالسرردوداف  -(5)

 . الجواد األساسي  هي الدف  في بالد  المسيمينفساة  ( هدفا  أساسيا  وساة  قدال رهيسي )وليس 
مثررل . وكررذلك مررن جرراءع نصرروم الشررريع  بدةاشرري قصرردهم بالددررل , دةاشررى قدررل نسرراء وأرفررال الكفررار  -(4)

 .ما أمكنإذا انفردوا  ودةاشى قدل غير المةاربين من المدنيين , ودور العباد  , الرهبان 
. ي  بالمثل في بالدهم  يى األهداف العسكري  والسياسي  واالقدصادي  والدركيح في ةال  ميياع الردع و المعام 

 .ما أمكن  م  مرا ا  دةاشى من دددم اإلشار  إلى دةاشيوم 
 

   25الماد: 
دد و د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  إلى دركيح جود المجاهدين والدنظيماع الجوادي  وقوى المداوم  

و دم فدأ مواجواع م  أنظم  الرد  والعمال  الداهم  في بالد المسيمين في . جي لمواجو  الصاهل العدوان الخار 
  يى اسدوداف كبار االقدصار و.  رغم قنا دنا برددوم . ثوراع شامي  وفق الدصوراع الدديم  ليديار الجوادي  

  الجوود  يى دةر والارض من ذلك جم. المرددين من أهم  الكفر لدعاونوم م  قوى اإلةدالل والاحو الخارجي 
 .الذي سدنوار بعد النصر  يي  بإذن ا  كاف  الدوى العميي  الدابع  ل  في بالدنا إن شاء ا , العدو الصاهل 
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   23الماد: 

في الدصدي بالددال  االنشاالدد و د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  المجاهدين والمداومين إلى  دم    
في أوسار المسيمين بأ مال , إل  ... والعصيان والبدع  ومظاهر اإلنةراف الديني  لمظاهر الفساد والفسوق 

 واالندباه. فوذه مظاهر لداء ةكم الراغوع الذي دفرض  ودثبد  قوى الكفر الااحي  الخارجي  الصاهي .. جوادي 
 : ألمور ثالث  هام  

 .لك ما لم يكفرةرم  دم المسيم ولو كان فاسدا   اصيا  موما ديبس ب  من ذ -(5)
و . أن دنفيذ الةدود واألةكام الشر ي   يى مردكبيوا مرن أفرراد المسريمين هرو لإلمرام الشرر ي الممكرن   -( 4)

نما هدف المداوم   بعد دف  الصاهل هو إقامد . هو ليس موجود اآلن   .واى
 .المسيمين هو دف  الصاهل الكافر  ن ديار, الشر ي  األولى  أن الودف اآلن و والفريض  -( 1)

  
   28الماد: 

دعدمد الةمالع الصييبي  الااحي  في بالدنا باإلضاف  إلى الدوى العسكري  الدا م  لوا المدادي  معوا  يى  
 :د امدين هامدين 

 .وينددون باإلسالم ود اد  , يرةبون بوا و يد ون ألفكارها وةضاردوا  لالةداللد ا    -(5) 
الحنرررررا والفررررواةش برررررد وى الةريررررر   و االخرررردالرونشرررررر , والفسرررررق والمجررررون  والرذييرررر  لالنةررررراللد ررررا    -(4) 

 .  والعيش  يى النموذج األمريكي , الشخصي  
ورجال ,  وأكةر هةالء هم من   اع المةقفين و الكتاب والمفكرين والفنانين والصحفيين والشعراء واالدباء

 ...اتلالم 
 االسدعماريينرؤوس هؤالء الد ا   كبار ي إلى دصف, اهدين المجودد و د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  

 .يعميون  يى أن دشي  الفاةش  في اليذين يمنوا  وكذلك كبار د ا  الرذيي  واإلنةالل الذين. ورؤوسوم
َقات لاوا أَو   : قال دعالى   َِ مأ  ين كا ِ ي د  مأ َوَطَعناوا  ه  د  ْأ د  َع نأ َبعأ ْامأ م  َماَن ُاوا أَيأ ر  َوإ نأ َنَك فأ َة الأكا   (54: الدوب )  من

ينَ  : عالىدوقال  ِ ي النذ  يَع الأَفاح َشةا  بهوَن أَنأ َتش  يَن ياح  ْامأ َعَذاب  أَل يم   إ نن النذ    .(54: النور)  آَمناوا لَ
مأ َمَرض  َوا : وقال  ح من قاهل   ْ ِ ي قالاوب  يَن  ِ قاوَن َوالنذ  َنا َته  الأما يَنة  لَو نأ لَمأ َينأ ِ ي الأَمد  فاوَن  ج  لأمارأ

ا إ   َْ ِ ي وَنَك  را ُامن ال ياَجاو  مأ   ْ َك ب  َينن ر  ت يال   * َقل يال   اللَناغأ لاوا َتقأ وا َوقاتِّ ُاق فاوا أاخ ذا َنَما  ون يَن أَيأ  . (10/15: األةحاب)  َملأعا
ومن أهم العاميين . ي بالدنا اإلسدعمار ف هم من أهم ركاهح الخبي  المنافق المجاهر بالكفر فوذا الرابور
( كبار أئمة الكفر والفساد( المريوب اغديال : ونعيد الدوضيأ .  لوذه األم   واالندماءالمداوم    يى قر  جذور

 .أ يان فساق المسيمين خدموم والعاميون المردحق  بالفجور معوم وال وليس . ودصفي  مؤسسادوم . 
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   31الماد:  

في كل شبر وذر  دراب من أرض , اإلسالمي  العالمي  الوجود اإلسراهييي الصويوني دعدبر د و  المداوم  
ومثل ذلك كل اةدالل ألراضي المسيمين أينما . وما جاورها من أراضي المسيمين بارال  وغير شر ي , فيسرين 

األرض من  وكيان مسدعمر دخيل يجب إحالد  و دروير وج , ودعدبر دول  إسراهيل دول  غير شر ي  . كان 
 .وجوده
. الشر ي  ليشعب الفيسريني المسيم أو ادفاقي  دفرر بأي ةق من الةدوق. وال دعدرف بأي معاهد  سالم  

 .قضي  إسالمي  وليسع  ربي  وال فيسريني  فدر , ودعدبر المسأل  الفيسريني  
ةكم كاف  األنظم  العربي   ودعدبرها سير  مارق  ةكموا, وال دعدرف بمشرو ي  السير  الورني  الفيسريني   

و مالء لييوود و بيد لشووادوم , مجمو   خون  ودجار دماء  ودعدبر معظم أركانوا الكبار. واإلسالمي  في الرد 
 .ومصالةوم 

و دشد  يى أيدي المجاهدين المسيمين من . ودعدبر أن الجواد المسيأ هو الةل الوةيد لدةرير فيسرين  
وا كاف  المناضيين والمداومين في المنظماع الفيسريني  المسية  من الدوميين ودد . المنظماع المجاهد  

اإلسالم ونبذ مبادئ الكفر والضالل  الدي أدع داهما وما حالع  والورنيين واليساريين إلى الجواد دةع شعار
لى  دم قبول الشواد   ند ا  , دؤدي إلى هحيم  األم   اتل لتكون كلمة من   )قال صيى ا   يي  وسيم . واى

ومن  اتل تحت راية لميه يدلو للعصبة وينصر العصبة )   (.أخرج  الخمس  ) (  اهلل هي العليا فهو في سبيل اهلل
, و دد وا شباب فيسرين أن ال يفرروا بدماهوم بالعمل دةع ديك الراياع الجاهيي   .(  فمات فميتته جاهلية

نما م  من رف  شعار اإلسالم والجواد  . يبارك ا  في  مي  وال. ن من ماع ميد  جاهيي  فوو في النار أل . واى
 .ودد وا المسيمين في كل مكان إلى جواد الصواين  وأ وانوم وأشيا وم في فيسرين وفي كل مكان

 
   31الماد:  

اع د و , ( إسراهيل)دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  د و  الدربي  م  اليوود والكيان السرراني  
وخاص  إذا كان من  يماء المسيمين . ودعدبر من يد وا إليوا خاهنا  كافرا  مرددا   ميال  لالسدعمار. باري  

 .أو ةكاموم العمالء  .المح ومين 
ورجال  ود اد  واسدوداف , ومؤسساد  , ودد و المجاهدين في كل مكان إلى جواد كاف  أشكال الدربي  

لعدم أذى  واالندباه. وددميرها واغديال الداهمين  ييوا . وغيرها ... واالقدصادي  كل منشآد  السياسي  والثدافي  
 .المسيمين خرأ  أثناء ذلك
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   32الماد:  

دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  كاف  مؤسساع الدنصير والدبشير الصييبي في بالد المسيمين من   
إلى  ودعدبرها أهدافا  مشرو   ودد و المجاهدين.   ليمسيمينأخرر مردكحاع االسدعمار و أخرر مكامن الفدن

وأمانا  .بارال اودعدبر كل أمان ودرخيم لوذه المؤسساع في بالد المسيمين درخيص. اسدودافوا وددمير منشآدوا 
 .غير شر ي 

صارى وبين الكناهس ودور  باد  الن, ودد و المجاهدين والمداومين إلى  دم الخير بين هذه المؤسساع  
. وكذلك الدميح بين مؤسساع الدنصير والدبشير األجانب . والمسيةيين من الموارنين المديمين بين المسيمين 

وال يعميون في فدن  المسيمين , وبين رجال الدين والرهبان المةييين المشرفين  يى إدار  شؤون رواهفوم الديني  
 .ومعاون  الاحا  المسدعمرين ,  ن دينوم 

  
   33الماد:   

ال إله إال اهلل محمد )دلو  المقاومة اتسالمية العالمية دلو  أممية ال تعتبر هوية وال انتسابا  إال إلم 
 ..أي فارق أو..اللغة  أو, اللون والو ن  أو, بصرا النظر لن الجنس و القوم ( . رسول اهلل 

 يس يكون أداةه أجد  وأنفب و ح, م ويتحرك يوحيس يق, ر ساحة لمل كل مجاهد ومقاوم حيس هوبوتعت 
 .أنكم اللداء اهلل و

 
   43الماد: 

دربي  وهو . دعمرين األمريكان  في بالد المسيمين سيجري اآلن إرالق  ميي  دربي  م  الصييبيين والم  
ةي  ددشعب مكوناع هذه الظاهر  اليوم في كاف  . أشد خررا  بكثير من مسأل  الدربي  م  إسراهيل والصويوني  

مشاري  معين  كثير  .. وغير ذلك..  الع الةيا  والنشاراع السياسي  واالجدما ي  والثدافي  والعيمي  والرياضي مجا
 : وأخرى بأغري  شدى ومن ذلك 

مرن , فري بالدنرا وفري أمريكرا , العمل  يى إنشاء مراكح ومؤسساع بإشرافوم مباشرر     :في المجال السياسي  -
لددرروم  يررى ديررك المشرراري  فرري غضررون السررنواع , الفكريرر  الدرري دةمررل مشرررو وم أجررل دخررري  النخررب السياسرري  و 

 . العشر الدادم  ليوصول لمراكح الدرار والدياد  
يدروم  ييورا رجرال أ مرال أمريكران ومؤسسراع ( مةيي   -أمريكي  ) مشاري  مشدرك     :في مجال اال تصادي  -

 ..وسماسر  مالق  ويشاركوم فيوا رجال أ مال مةييون و دجار 
وادي )ه قبرل فدرر   فري ؤو مرن قبيرل مرا أنشر)إنشاء جامعاع ومعاهد ومراكح بة   يمي    :في المجال العلمي  -

سراهيل واألردن ,  (  رب   .بالدعاون م  الةكوم  األردني  والمؤسساع العيمي  فيوا وهو مشروع بين أمريكا واى
الثدافير  والفنير  والرياضري  وغيرهرا مرن وجروه النشرار الثدرافي  إنشاء الكثير من المراكرح   : في المجال الةقافي  -

 . بإشراف أمريكي ومشارك  مةيي  
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نشر الكثير من المؤسساع دةع غرراء ومسرا داع اجدما ير  ومراكرح دو ير  دةرع   :في المجال االجتمالي  -
والمؤسسررررررررراع ..  ونشرررررررررر الديمدراريررررررررر.. ور ايررررررررر  الرفولررررررررر  ..وةريررررررررر  المررررررررررأ ..واألقييررررررررراع ..مرررررررررحا م الةريررررررررراع 

 ..ال .....الصةي 
, شوارحكوف ) من ةمالع , وهذا الاحو الخرير الواهل أشد خررا  في ددمير األم  ودفكيك مكونادوا 

 . وأسارييوم العسكري ,  ..( وجون أبي حيد, وفرانكس 
وكبار , وللم المجاهدين والمقاومين استهداا هذه االهداا كلها ونسفها وتصفية إداراتها االجنبية 

العاملين فيها حتم و , جدا  إلم تحاشي سفك دماء المسلمين من روادها  االنتباه و. العاملين لليها محليا  
 .الن أكةريتهم من المسلمين الجهال بأهدافها ومقاصدها

مجهود في , ويجب أن يرافق المجهود الحربي في مواجهة مراك  الت بيب الصهيوني و الصليبي  
 .العلماء والدلا  بشكل مرادا لعمل  خاليا المقاومة في تدمير هذه االهدااالتولية يقوم به 

 
   35الماد:  

 يى ثالث  , هي  كما بينوا الفدواء , دعدبر د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  أن األةكام الشر ي  ليديار
 :أقسام

 .وهي البالد الدي دةكموا الشريع  اإلسالمي    :ديار اتسالم  -أ
 .وهي البالد الدي دةكموا شراه  الكفر وال دةكم بما أنحل ا      :ديار الكفر  -ب
ومراحال أهيورا . بعرد أن كانرع دار إسرالم . وهي ديار اإلسالم الدي غيب  ييوا ةكم الكفار  :الحالة الخاصة -ج

 . مسيمون 
 

 :و يي  فإن الديار دندسم في واق  العالم اليوم إلى أربع  أقسام بناء  ذلك
 :ديار إسالم أهلها مسلمين -1
وهرذا الصرنف غيرر موجرود اليروم وسريدوم قريبرا  برإذن . وهي البالد الدي دةكموا شرريع  ا  وأكثرر أهيورا مسريمون  

 . ا 
  :ديار إسالم أهلها كافرون -2
ون األواهرل ولرم وهري كرالبالد الدري فدةورا المسريم. وهي البالد الدي دةكموا شريع  ا  وأكثر أهيوا غير مسريمين  

 . يدخل أهيوا في اإلسالم 
  :ديار كفر أهلها مسلمون -3
 . والمسيمون أكثري  شعوبوا. مثل ةال جمي  بالد المسيمين الدي دةكموا األنظم  المردد  اليوم بدوانين الكفر   
 :ديار كفر أهلها كافرون   

 .مثل  موم بالد الدنيا غير بالد العالم اإلسالمي اليوم 
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نظرررا  لايرراب الكيرران السياسرري ليمسرريمين و رردم , دررب  يررى هررذا اليرروم أةكررام شررر ي  كثيررر  دجررب معرفدوررا ويدر 
 :ومن أهم ديك األةكام . وجود اإلمام المسيم 

  إلاه ال)بشروادد  أن  في كل مكان   حصانة الادم والماال والعار ,  للمسلم في أي من تلك الديار  -أ
 . ح ذمد  وال يعددي  يي ال دةف( . إال اهلل محمد رسول اهلل

  ورا د   في المعروف ةي  وجد يجب العمل للم نصب اتمام المسلم في ديار المسلمين  -ب. 
  أمانوأي ذم  أو  ليس للحكام بغير ما أن ل اهلل في ديار المسلمين اليوم أي شرلية وأي  الة  -ج .

والعمررل  يررى .  إلررى ا  بعصرريانوم  ويجررب الددرررب. ويةرررم الدعرراون معوررم وجبايرر  األمرروال إلرريوم رو ررا  
 .ودوفرع الددر   يي . واسدبدالوم باإلمام المسيم ةي  أمكن ذلك . خيعوم 

 

   36الماد: 
وبين ظهراني المشركين محرمة , تعتبر دلو  المقاومة اتسالمية العالمية إ امة المسلم في بالد الكفار

 .المفصي  بالنوي  ن ذلك  وقد جاءع نصوم السن  الصةية  الصرية . إال لضرور 
". من جامب المشرك وسكن معه ف نه مةله"ففي الةدي  الةسن الذي رواه أبو داوود  ن سمر  مرفو ا 

 . " ال يقبل اهلل من مشرك لمال بعدما أسلم أو يفارق المشركين: " وفي الةدي  الةسن الذي رواه النساهي 
 (. مب المشركين في ديارهم أ امرئت الذمة ممن ب ): و ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال 

الةرب دشدعل   واليوم. مفاسد  ظيم   ييوم في دينوم ودين ذراريومإقام  المسيمين هناك  وقد دردب  يى  
ودصل  مييادوا  , سرايا المداومين المجاهدين في سبيل ا  جيوش الصييبيين في بالدنا دجاهد  و,  الصييبي  

وقد دردب  يى هذا ردود فعل من ديك المجمعاع أدع إلى ظيم المسيمين ودعرضوم ليفدن  في . بالدهم إلى 
صار بعض المسيمين يمييون إلى درك أساسياع من دينوم خوفا  من قد و . .دينوم  ومظاهره وةجاب نساهوم 

 : وبناء  يى ذلك . والبراء  من المجاهدين في سبيل ا  . ويظورون مواالدوم لوم . الكفار
تدلو دلو  المقاومة اتسالمية العالمية المسلمين المقيمين في بالد الغرب وديار الكفر والكافرين إلم 

 :أمرين اةنين
, لك إلى خسار  في األمور الدنيوي ولو أدى ذ,  الهجر  من بالد الكفر والشرك إلم بالد المسلمين  :أوال  

 .مددم   يى ةفظ الدنيا ورفاه العيش , ين ودين األبناء فإن مصية  ةفظ الد.  والدعرض لظيم ةكوماع الرد  
  .لمن لم يكن مضررا أمنيا لذلك 

بأن فريض  جواد , وحتم من أهلها االصليين دذكر د و  المداوم  كل مسيم مديم في ديار الارب   :ةانيا  
مثي  مثل كل ,  ن لليهفر  ليهو , ةكوماع ديك الدول الكافر  الااحي  الداخي  في ةيف األمريكان واليوود 

أسول  يي  من المجاهدين غير المديمين الذين يدصدون ديك البالد لردع ةكومادوا أداؤه  و.  مسيم في كل مكان
فعييوم مداوم  ديك الةكوماع وجوادها وضرب مصالةوا واسدوداف ةكاموا وقواها   . ن العدوان  ن المسيمين

 . يسدةد ومن ال االسدودافيع  والدميح بين من يسدةق بضوابر أةكام الشر . واالقدصادي السياسي  
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وةفظ أنفسوم وأ راضوم , إن كل مسيم مسؤول أمام رب   ن دين  ودين  يال  .. لوم  النذير ونكرر
 . فال دوردوا أنفسكم موارد الوالك  .والنجا  النجا  .. فالسالم  السالم 

  َوا أ را يَن َخس  يَن النذ  ر  ب ينا قالأ إ نن الأَخاس  َرانا الأما سأ َو الأخا َم الأق َياَمة  أاَل َذل َك ها مأ َيوأ  ْ ل ي ْامأ َوأَهأ فاَس   .(51 : الحمر )نأ
 
 .انتهم 
 

************* 
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 تفاصيل وأدلة شرعية في بعض النقاط األساسوية للعقيودة الجهاديوة لودعوة المقاوموة      :   ثالثًا
 .اإلسالمية العالمية

 
 وجهادهم فار  لاين للام . من  بل االلداء مباشر أو غير مباشر في حالة احتالل يوم البالد اتسالم :  أوال

 . المسلمين باتجماع

  
 ووالئهاا للكفاار .   حكومات بالد المسلمين اليوم مرتد  كافر  لتبديلها الشرائب وحكمها بغيار ماا أنا ل اهلل :ةانيا

 .و خيانتها هلل ورسوله والمةمنين
  

 لحاكم إن ارتد لن اتسالم أو كان كافرا فر  للم المسلمين باتجماعالخروج للم ا :ةالةا . 
  

 تقاارر باتجماااع كفاار ورد  ماان تعاااون مااب الكفااار وألااانهم للاام المساالمين اتسااالمية أحكااام الشااريعة  :رابعااا
 .وتوجب  تاله

  
 و ألراضااهم أو أحكاام الشاريعة تقارر وجااوب أو جاوا   تاال الصاائل للاام ديان المسالمين أو أنفساهم أ :خامساا

 .لو كان مسلماو حتم .  أموالهم
******** 

 تواجاد المعتادين   وتقارر أن جمياب أشاكال.أحكام الشريعة تقرر حرمة دمااء وأماوال وألارا  المسالمين:سادسا
 .في كل مكان حالل هدر للمسلمين( دماءهم وأموالهم )الكفار 

  
 يهم بصرا النظر لماا تلبساوا باه مان المعاصاي وجوب نصر  المسلمين في الدين إن التد  الكفار لل: سابعا

  . والجهاد المشروع  ائم مب كل بر وفاجر من أئمة المسلمين ولامتهم. والنقائش
  

 فيها  اتسالميةمسألة الديمقرا ية و تجارب حركات الصحو   :ةامنا. 

  
  ضمن أهل السنة يمسألة الخالا العقدي والمذهب: تاسعا . 

  

  و ضية تكفير المعين, أحكام التكفير العامة , ( فير التك) مسالة : لاشرا. 
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 :ولندناول هذه األةكام بشيء من الدفصيل في أدلدوا  
 

وجهواد الغوزاة اليووم فورض عوين علوى       , بالد اإلسالم في حالة احوتالل وعودوان وموزو مون قبول األعوداء      : أوال
 :المسلمين باإلجماع 

فإن  قد صار من المسيم ب  اليوم لدى كل (  اق  المسيمين اليومو  )كما أثبدنا في الفصل األول دةع  نوان 
ما بالنياب  من قبل  .أن بالدنا كيوا من أقصاها إلى أقصاها مةدي  إما مباشر  من قبل األ داء, اقل مبصر واى

 اقدصاديم  اةدالل .ندشار قوا دهم في جمي  أرجاهواام  دواجد  سكري كثيف ليصييبيين ب,نوابوم المرددين
 .وباندشار شبكاع اسدخبارادوم ومراكحهم األمني .اإلقدصادي   االةدكاراعامل  بر سيرر  ك

 .فدد اةديع أفاانسدان مباشر   .وهاهي أمريكا اليوم دعيد اةدالل العالم اإلسالمي من جديد جوارا نوارا
ف الجنود في جحير  مهاع يال ع ووح , العراق  قد اةديعوهاهي  .وبسرع سيرردوا  يى باكسدان ووسر يسيا 

العرب ودركيا وجنوب الشام فضال  ن ما دنشره في مصر والدرن اإلفريدي وشمال أفريديا وما ةول هذه المنارق 
وهاهو بوش يعين أن  يدود  يى بالد المسيمين ةمي  صييبي  ومع  ةيفاه  في ةيف النادو من البالد .من بةار

ودسدعد لودم المسجد األقصى وررد من  ,الدي دةدل فيسرين( لإسراهي)األوروبي  باإلضاف  ليةييف الرهيسي 
 .دبدى فيوا من المسيمين

 وماذا دفرض أةكام الدين  يى كل مسيم دجاهوا؟ فما ةكم الشريع  في مثل هذه األةوال؟
وهي ثابد  بدوادر اآلياع في كداب ا  واألةادي  في . فرضوا ا   يى المسيمين, الجواد  باد  وفريض 

فوي أشور من أن دذكر وأكثر من أن , رسول ا  صيى ا   يي  وسيم بما ياني  ن إيراد الشواهد هنا سن 
 .دةصر

ا   حام  ليشي  المجاهد الشويد  بد(  الدفاع  ن أراضي المسيمين أهم فروض األ يان )جاء في كداب 
 :ا نددرف من  ما يييم –رةم  ا   –أيام جواد الروس  أفاانسدانشي  المجاهدين العرب في 

 :وجواد الكفار نو ان )
فالددرال . ال يةدشردون لددرال المسريمين, بةير  يكرون الكفرار( ريرب الكفرار فري بالدهرم)جواد الريرب  -5

ثرم قرال رةمر  ا  .( الر ...ا  وأقرل فررض الكفاير  سرد الثارور برالمؤمنين إلرهراب أ رداء.فرض كفاير 
 : وهو مكان الشاهد

ويدعرين فري , برل أهرم فرروض األ يران, وهرذا يكرون فررض  رين( فرار مرن بالدنرادفر  الك)جواد الدف   -4
 : ةاالع

 .إذا دخل الكفار بيد  من بالد المسيمين :أوال  

 .الصفان وددابل الحةفان الددىإذا  :ةانيا  
 .إذ اسدنفر اإلمام أفرادا أو قوما وجب  ييوم النفير :ةالةا  
 (.ينإذا أسر الكفار مجمو   من المسيم :رابعا  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  838  [  
 

ا  رةم  ا   ن الةال  األولى وهي نحول الكفار في أرض من أراضي المسيمين  ثم دةد  الشي   بد
 : فدال

والمحدةون والمفسرون في جميب , السلا والخلا وفقهاء المذاهب االربعة اتفقففي هذه الحالة  )
أهل هذه البلد  التي هاجمها أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فر  لين للم . إ ال ا اتسالميةالعصور 
والمدين دون إذن , وال وجة دون إذن  وجها, بحيس يخرج الولد دون إذن والده. وللم من  رب منهم, الكفار
, يتوسب فر  العين للم شكل دوائر. أو  عدوا, أو تكاسلوا, ف ن لم يكا أهل تلك البلد  أو  صروا. دائنه

 (.حتم يعم فر  العين االر  كلها. فعلم من يليهم ةم من يليهم, ف ن لم يكفوا أو  صروا. باال رب فاال ر 
   :ثم أوجح الشي  رةم  ا  مخدصر األدل   يى ذلك  ند مذاهب أهل السن  و يماهوم فدال

 :فقهاء الحنفية: أوال  
, وفر  لين إذا هجم العدو للم ةغر من ةغور اتسالم  :]419م 1قال ابن  ابدين في ةاشيد  ج

. فأما من ورائهم ببعد من العدو فهو فر  كفاية إذا لم يحتج إليهم.   لين للم من  رب منهفيصير فر 
ولم , أو لم يعج وا ولكنهم تكاسلوا. ف ن احتيج إليهم بأن لج  من كان بقرب العدو لن المقاومة مب العدو

إلم أن ,  م وةموة, ال يسعهم تركه, فر  لين كالصال  والصوم, ف نه يفتر  للم من يليهم, يجاهدوا
 .إهر [يفتر  للم جميب أهل اتسالم شر ا وغربا للم هذا التدريج

 1وكذلك ابن نجيم في البةر الراهق ج. 14م 1وبمثل هذا أفدى الكاساني في بداه  الصناه  ج.
 .من أهم  األةناف. وكذلك ابن الومام في فدأ الددير. 545م
 :لند المالكية: ةانيا  

أي توجه الدفب بفج  : العدو بفج ويتعين الجهاد  ]ٍ:512الثاني م  الجحء. يجاء في ةاشي  الدسوق 
ن ( أي مفاجأ )  .[وال وج ورب الدين الوليويخرجون ولو منعهم , أو لبدا أو صبيا امرأ للم كل واحد وا 

 :لند الشافعية: ةالةا  
وصار بينهم وبيننا , د  لناف ن دخلوا بل] : 19في الجحء الثامن الصفة  . جاء في نواي  المةداج ليرميي

 .[من فقير وولد ولبد ومدين وامرأ , حتم من ال جهاد لليه, فيل م أهلها الدفب, دون مسافة القصر
 :لند الحنابلة: رابعا  

 : ويتعين الجهاد في ةالس مواضب] :  121جاء في الماني البن قدام  في الجحء الثامن الصفة  
 .فانإذا التقم ال حفان وتقابل الص  -1
 .إذا ن ل الكفار ببلد يتعين للم أهله  تالهم ودفعهم  -2
 .[ إذا استنفر اتمام  وما ل مهم النفير  -3
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 :يقول شيخ اتسالم ابن تيمية
وأما  تال الدفب فهو أشد أنواع دفب الصائل لن الحرمة والدين واجب إجمالا فالعدو الصائل الذي  )

بل يدفب , ( كال اد والراحلة )فال يشتر  له شر  , اتيمان من دفعه يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد
 (. بحسب اتمكان ونش للم ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم

إذا دخل العدو بالد اتسالم فال ريب أنه  :)109ويدول ابن ديمي  في الجحء الراب  من الفداوى الصفة  
وأنه يجب النفير أليه بال إذن والد , لها بمن لة البلد  الواحد إذ بالد اتسالم ك, يجب دفعه للم اال رب فاال رب

 .( وال غريم ونصوش أحمد صريحة بهذا
 :ا   حام إثر هذه األدل  قول  ثم أضاف الشي   بد

  :وهذا يعرف بالنفير العام ثم قال وأدل  النفير العام ]
ُ َقاال  َوجَ   : وجل  ال اهلل ل . 1  َفاِا  َو وا خ  ف را اتامأ انأ نأ امأ إ نأ كا ار  لَكا امأ َخيأ ِ اي َساب يل  هللان  َذل كا مأ  اكا فاس  مأ َوأَنأ َوال كا وا ب أَمأ دا اه 

لَماونَ    (25:الدوب )  َتعأ

وال  ررذاب إال  يررى درررك واجررب أو فعررل , جررحاءا لدرررك النفيررر واالسرردبدالوقررد جرراءع اآليرر  قبيوررا دردررب العررذاب   
وها  : 14  قال دعالى في سور  الدوب  اآلير, ةرام اره مأ َوال َتضا اَركا ماا  َغيأ لأ َقوأ د  اَتبأ مأ َعاَذابا  أَل يماا  َوَيسأ كا بأ وا ياَعذِّ ف را إ الّ َتنأ

ير   ٍء َقد  لِّ َشيأ ا َعلَى كا وا  َوهللان   .   َشيأ
وك لددرال أمر ا  دعالى بالنفير العام م  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ام غرحو  دبر: قال ابن كثير رةم  ا   

باب وجوب النفير ومرا يجرب مرن الجوراد :)أ داء ا  من الروم الكفر  من أهل الكداب وقد بوب البخاري رةم  ا 
وكرران النفيررر العررام بسرربب أنرر  درامررى إلررى أسررماع المسرريمين أن الررروم يعرردون  يررى دخرروم , وأورد هررذه اآليرر ( والنيرر 

أفررال يكررون النفيررر أولررى؟ قررال أبررو ريةرر  رضرري ا  , د المسرريمينفكيررف إذا دخررل الكفررار بررال. الجحيررر  لاررحو المدينرر 
مرررن . 522الجرررحء الثرراني م( كوررروال وشررباب مرررا سررم  ا   رررذر أةررد{, خفافرررا وثدرراال}قولررر  دعررالى  نرر  فررري معنررى

 .في العسر واليسر: وقال الةسن البصري, مخدصر دفسير ابن كثير
ف نه يصاير دفعاه واجباا , اد العدو الهجوم للم المسلمينفأما إذا أر  ) 119م  49ويدول ابن ديمي  في الجحء 

 :للم المقصودين كما  ال تعالم 
  را ما الننصأ كا ََِعلَيأ ين   ِ ي الدِّ مأ  وكا َصرا َتنأ كماا أمار النباي صالم اهلل للياه وسالم بنصار المسالم  .(14: ألنفرالا)  َوإ ن  اسأ

جاب بحساب اتمكاان للام كال أحاد بنفساه ومالاه ماب هاذا ي,  سواء كان الرجل من المرت  ة للقتاال أو لام يكان
لام ياأذن اهلل فاي تركاه . كما كان المسلمون لما  صدهم العادو لاام الخنادق,  الركوب و المشي القلة والكةر  و

 )فدررال , فديررل لرر  إنررك لعييررل, خرررج سررعيد بررن المسرريب إلررى الاررحو وقررد ذهبررع إةرردى  ينيرر : وقررال الحهررري(  الحااد
 9رواه الدرربري فري الجرام  ألةكرام الدرررين ج(  فررإن لرم يمكنري الةررب كثرررع السرواد وةفظرع المدرراع, والثديرلا  الخفيرف  إسردنفر

 .[510م

 :ا   حام رةم  ا  أدل  النفير العام فيدول ثم يداب  الشي   بد
ِنة    وجل ويقول اهلل ل  -2] مأ َكا َقات لاوَنكا ِنة  َكَما يا يَن َكا ك  ر  ق ينَ  َوَقات لاوا الأماشأ تن َ َمَع الأما وا أَنن هللان لَما  .(11: الدوب ) َواعأ

 .510 – 9.رواه الدرربي في الجام . كاف  يعنى مةيرين بوم من كل جانب وةال : قال ابن العربي 
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ن    :وجل  ويقول ل  -3 لهها ل  ينا كا وَن الدِّ َنة  َوَيكا ِ تأ وَن  مأ َحتنى ال َتكا كما . والفدن  هي الشرك .( 14: لألنفاا)  َوَقات لاوها
واسديالهوم  يى الديار فاألم  مودد  , و ند هجوم الكفار.4-411ذكره الدرربي الجحء . السدي قال ابن  باس و

 . فيجب الددال لةماي  الدين والنفس والعرض والمال, و رض  ليشك في  ديددوا. في دينوا
ذا اساتنفرتم فاانفروا ال هجار  بعاد الفاتح) ال صالم اهلل للياه وسالم  -4 فيجرب , رواه البخراري (ولكان جهااد ونياة وا 

ومررردار الواجرررب  يرررى ةاجررر  . وفررري ةالررر  هجررروم الكفرررار فاألمررر  مسررردنفر  لةمايررر  دينورررا.النفيرررر إذا اسررردنفرع األمررر 
, (40م -1)جراء فري فردأ البراري الجرحء, كما قال ابن ةجر فري شررح هرذا الةردي . اسدنفار اإلمام المسيمين و

كررل مررن  يررم بضررعف المسرريمين  ررن  رردوهم و يررم أنرر  يرردركوم ويمكنرر  غيرراثوم لحمرر  أيضررا الخررروج )درربرري قررال ال
 )....(.(.إليوم

ال نعيرم خالفرا أن رجرال لرو شرور سريف   يرى رجرل ليددير  :) 424م 5قال اإلمرام الجصرام فري أةكرام الدررين ج
قدررل الصررراهل فوررو فرري النرررار ولررو كررران  إذا –الصرريال  –وفررري هررذه الةالررر  (. أن  يرررى المسرريمين قديرر . بايررر ةررق

ذا قدرررل العرررادل فورررو شرررويد, مسررريما ةيررر  , فكيرررف إذا صرررال الكفرررار  يرررى أرض المسررريمين. هرررذا ةكرررم الصررراهل. واى
أال يجررب فرري هررذه الةالرر   يررى المسرريمين دفرر  الصرراهل ! يدعرررض الرردين والعرررض والررنفس والمررال ليررذهاب والررحوال؟

 .)....(الكافر والدول  الكافر 
ْاَمااا وجررل  يدررول ا   رح :ل الفئااة الباغيااة تااا -5 َن وا َبيأ اال حا َِأَصأ َتَتلاااوا  ن يَن اقأ م  ااؤأ ااَن الأما ااإ نأ َبَغااتأ   َوإ نأ َطاو َفَتااان  م  َِ

وا َبيأ  ال حا َِأَصأ َِااَءتأ  َِإ نأ  ر  هللان   ي َحتنى َتف يَء إ لَى أَمأ غ  َقات لاوا النت ي َتبأ َِ َرى  اخأ َما َعلَى األأ َداها وا إ نن نَ إ حأ
اطا س  ل  َوأَقأ ْاَماا ب الأَعادأ

ينَ  ط  قأس  َ ياح به الأما   (4:الةجراع)  هللان
فرررإذا فررررض ا   يينرررا قدرررال الفهررر  الباغيررر  المسررريم  ةفاظرررا  يرررى وةرررد  كيمررر  المسررريمين وةمايررر  دينورررا وأ راضررروا 

 .رفكيرررررررررررف يكرررررررررررون الةكرررررررررررم فررررررررررري قدرررررررررررال الررررررررررردول الكرررررررررررافر  الباغيررررررررررر ؟ ألررررررررررريس هرررررررررررذا أولرررررررررررى وأجرررررررررررد. وأموالورررررررررررا
لااوا أَوأ  :قال دعرالى :حد الحرابة  -3 َقتن ََِساادا  أَنأ يا ض   َرأ ِ اي األأ َن  اَعوأ ولَها َوَيسأ َ َوَرسا باوَن هللان يَن ياَحار  َما َجَزاءا النذ  إ نن

ْا  ض  َذل َك لَ َرأ َن األأ ا م  َفوأ نأ نأ خ الٍف أَوأ يا ْامأ م  لا جا مأ َوأَرأ  ْ ي د  َع أَيأ خ َرة  َعَذاب  ياَصلنباوا أَوأ تاَقطن ِ ي الأ ْامأ  َيا َولَ نأ ِ ي الده ي   مأ خ زأ

يم     (11:الماهد )  َعظ 

هررذا ةكررم المةرراربين مررن المسرريمين الررذين يخيفررون  امرر  المسرريمين ويفسرردون فررى األرض ويعبثررون بررأموال النرراس  
لورررا أوجرررب  يرررى ألررريس قدا, دفسرررد  يرررى النررراس ديرررنوم ومرررالوم و رضررروم الدررريفكيرررف بالررردول الكرررافر  , وأ راضررروم

 !.المسيمين وأةرى؟
أن دف  العدو الكافر هو أوجب , إذا دخل الكفار أرض المسيمين, هذه بعض األدل  والمبرراع لينفير العام

 . فيا باختصار. النقل لن كتاب الدفاع لن أراضي المسلمين انتهم.[ الواجباع بعد اإليمان
في كل . نا أن الجواد قد دعين  ييوم من الوجوه األربع لوجد. فإذا دأمينا أةوال المسيمين اليوم: وأقول 

 (.وهو نحول األ داء في أكثر بالد المسيمين) وأوضأ وجوه فرضيد  هو الباب األول . األرض
من اليوود كبالد فيسرين وأجحاء , إال وهو مةدل من قبل أنواع الكفار, فما من بيد من بالد المسيمين اليوم

والجموورياع اإلسالمي  ,  الدفداس الشيشان و و, كبالد البوسن  والبيدان, بينيبل الصيأو من ق, من بالد الشام



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  842  [  
 

يةديوا الوندوس ودركسدان الشرقي   الديأو من قبل الوثنيين مثل كشمير . وغيرها ... في وسر يسيا والفيبين
 .وغير ذلك...وأجحاء من جنوب شرق يسيا الدي دةديوا الصين

 جحوا أو , ثم جمي  من دالهم وجاورهم. ثم من جاورهم, أهيوا ومن جاورهموكل هذه البالد قد  جح 
 . اإلسالمالعيني  بالجواد كل أهل  الفريض فعمع . دكاسيوا أو فرروا

ومسجد نبيوم صيى ا   يي  ,  كعبدوم بما فيوا  در دار اإلسالم و. وأما باقي البالد اإلسالمي  والعربي 
وأ وانوم المنافدين الذين , بنياب  الةكام المرددين, شر  من قبل الصييبيين واليوودفمةدي  بصور  غير مبا. وسيم

الذين ميؤوا البالد , بح ام  أمريكا وسيددوا إسراهيل وةيفاهوم الصييبيين. وضعوا جيوشوم في خدم  الكفار
بدجمي  قوادوم فيوا في قوا د  ,واةديوا البالد بوذه الرريد  الةديث . بالدوا د العسكري  البري  والبةري  والجوي 

الذين ... الجوال والمكرهين والضاهعين واكدفوا بنشر المرددين لجيوشوم من المنافدين و, بدل نشرها, مركح 
ويكفى أن نعيم أن ألمريكا . ةي  يخرج الصييبيون قوادوم من مراكحها وقع الةاج , يدومون بدور المةدل بالنياب 
وسالةا و دادا مخحنا يكفي لمييون .ألف جندي يماهدض جحير  العرب أكثر من وةيفاهوم الصييبيين فوق أر 

, بدجمي  الدواع في قوا د مركحي . وبوذه الرريد  الخبيث ... يمكن نديوم خالل أسابي  وقع الةاج  , جندي
. ليجوادالمسيمين  اسدفحاحيدفادى المةديون الجدد .  يى قواع المرددين في الخدماع الدفصييي  واال دماد

ولعيماء السالرين بصرف الناس  ن الجواد ود ودوم لرا   . ويسمةون ليةكام المرددين باد اء اإلسددالل
 !أولياء األمور المرددين

 أيديوالكافرون يسومون المؤمنين ألوان الذل والووان  يى , والثرواع منووب , فالبالد مةدي , فالمآل واةد
والناظر . والصالةون نحالء السجون وأقبي  الدعذيب, وكيم  الكفار هي العييا, ي وشريع  ا  معر, أ وان المرددين

يرى ذلك بأوضأ  وأسبابواالباكسدان وأفريديا  في أةوال بالد الةرمين والشام ومصر وشمال أفريديا ودركيا و
 .صوره
(. بصف الكافرينصف المؤمنين  الدداء)وهي . من فريض  الجواد العيني الثانيوأما إذا جهنا ليبند  

فدد نشر الكافرون , ولكن بصور  خبيث  أيضا, لوجدناها مدةدد  في كل بالد المسيمين بأشرس صورها
 بر . قوادوم ورصوا صفوفوم وأكدوا ةضورهم في كل شبر من بالد المسيمين, والكفار المرددون, الصييبيون

ناهيك  من ذكرنا من ...جواسيس والمخبرينمهاع اآلالف من الجيش والشرر  واإلسدخباراع ورجال األمن وال
بةي  أن  ما من مسيم يدف . يالف الجنود الصييبيين المجمعين في مراكحهم وقوا دهم العسكري  في كل بيد

درصدد   يون  إال ودخرفد  أيدي ديك العساكر و, ب  والدفاع  ن قضايا أمد  وااللدحامموقف الدفاع  ن دين  
دى صف الكافرين بصف المؤمنين أم ليس بعد؟ أم يةداج مشايخنا ةدى يبصروا ذلك فول الد!! أولهك الجواسيس

أن يدجم  كل أولهك العساكر والمخابراع والجواسيس في صف واةد أمام المساجد وأمام أبوب , ويفدون ب 
 !بيودوم؟

فييس . ةال ول  الةمد  يى كل ىالمشدكفيي  ( اإلمام اسدنفار )وأما إذا جهنا إلى البند الثال  وهو 
وما فيوم اليوم إال مةارب   ورسول  ساع في األرض , ليمسيمين  يى وج  األرض اليوم إمام شر ي واةد

فييس . ذمدوم من المنافدين اشدرىومن , فكيوم معدمد  يى ألوان الكفار من اليوود الصييبيين والوثنيين. الفساد
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فول سدر !! والرد  يسدنفرون األراذل  يى المؤمنين بل هناك أهم  الكفر. هناك إمام شر ي يسدنفر ليجواد
 فمن يدف  الصاهل اذن؟! الجواد لاياب اإلمام الشر ي؟

فما من بيد من بالد المسيمين إال . والةديد  أن ةج  ا  قد قامع  يى  باده المسيمين في أكثر بالد الدنيا
د وا الناس ليجواد واألمر . مراء جواد مخيصينأو د ا  صادقين أو أ, من  يماء  اميين. وقام في  د ا  ليودى

وأمراء الجواد , وةدى لو خال بيد من البالد  ن مثل هؤالء األهم . واسدنفروهم, بالمعروف والنوي  ن المنكر
رسموا  الديوال إ دبار من وجو  نظر اإلسالم ليةدود . فأم  اإلسالم واةد .  يى فرض ذلك. الصالةين

فأم  اإلسالم واةد  ودبدى ... وما اخدر وه من جنسياع ودابعياع وأ الم وجواحاع سفر ,الصييبيون بين بالدنا
. و يى المسيمين إجابدوم والنفير معوم لدف  الصاهل. ولم دخل  ن أمراء جواد د وا المسيمين واسدنفروهم. واةد 

الد و  لينفير  فين وقف مع  وم. الروس ألفاانسدان الشي   بد ا   حام رةم  ا  ومن أمثال هؤالء وقع غحو
ومنوم كاف  شيوخ وأمراء الجما اع و الد واع الجوادي  . انسدان وغيرهماأف العام بالجواد من  يماء باكسدان و

يسدنفر المسيمين لجواد  الذي, ومن هؤالء اليوم الشي  أسام  بن الدن ةفظ  ا .. في مخديف البالد اإلسالمي  
 في العراق وومثي  العديد من العيماء ود ا  الجواد ضدهم من بالد العرب والعجم ,  األمريكان واليوود اليوم

ندونيسياالشيشان وفيسرين والفيبين   .و يى المسيمين إجابدوم لينفير. وغيرها واى
فماذا ندول؟ , (إذا أسر العدو بعض المسيمين)وأما إذا جهنا ليوج  الراب  من فريض  الجواد العيني  وهو 

 يد؟ وأين نعد؟ وماذا نحيد؟وماذا نع
  قرد جراوح اليروم  المخرحيفأسرى الشباب المسيم المخروف من مخديف برالد الردنيا إلرى سرجن غواندانرامو األمريكري

السرجون األمريكير  فري  فريومثرل هرذا العردد .أسير من مخديرف الجنسرياع بةسرب المصرادر األمريكير  ذادورا 100
 .أفاانسدان وباكسدان

 ألمانيرا -أسربانيا -فرنسرا-بريرانيرا)مجموع أسررى الشرباب المسريم فري سرجون أوروبرا الاربير  وأكثر من هذا العدد- 
 ...(.-إيراليا-بيجيكا

 (وبرررالد وسرررر  يسررريا وبرررالد . وبرررالد إفريديرررا إردريرررا وقرررل مثيورررا فررري كشرررمير والفيبرررين و. وأمرررا فررري روسررريا فبررراآلالف
 ..(.الدركسدان

  أمثرال ةكرام السرعودي  ومصرر وبرالد الشرام وشرمال أفريديرا ودركيرا ووأما سجون راا  بالد العررب والمسريمين مرن 
وددررارير منظمرر  العفررو الدوليرر  دررذهب إلررى  شررراع , فاألرقررام المنشررور   بررر منظمرراع ةدرروق اإلنسرران.. الباكسرردان

فرررال شرررك أن األرقرررام  رررن أسررررى الشرررباب المسررريم فررري ديرررك الررربالد يجررراوح مهررراع !! اآلالف فرررى البيرررد الواةرررد أةيانرررا
 .وهذه ةديد  موثد  وليسع مبالااع موهوم !! آلالفا

 فدرد أسرر اليورود فري يروم . وأما  ن فيسرين فاألخبار العالمي  درالعنا في كرل يروم  رن قدرل المهراع وأسرر اآلالف
 .!أكثر من ألف أسير اإلندفاض واةد من أيام 

 .وقد رال األسر في  موم ديك البالد النساء والفدياع وةدى األرفال
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فول !! فال دكاد دخيوا بيد منوا. وهدك أ راض الرجال والنساء واالغدصاب ن ةواد  الددل والدعذيب  وأما
المشرق وجب  يى أهل  فيمسيم   امرأ و يماء المسيمين قد أفدوا بأن  إذا سبيع ! وجب الجواد أم لم يجب بعد؟

 .ك جمي  أموالومفي ذل اسدنفذواوأن  يى المسيمين إنداذ أسراهم ولو . المارب دخييصوا
ويحارم مقاتلاة , ينفي حالة اتحتالل لن بعا  باالد المسالمين , ولعل بع  المنافقين أو بع  الجهال 

فينبغاي أن نةبات لهاةالء أن هاذا ال يجاو  . الغ ا  بدلو  أنهم  دموا بموجب اتفا ات مب حكام بالد المسالمين 
كام  د فقدوا شرليتهم بكفارهم وردتهام وخاروجهم مان وأن نبين لهم أن هةالء الح. لحاكم مسلم لو كان مسلما 

 .ملتنا 
 

 : وهو ما ستبينه الفقر  التالية 

 
 .ه حكومات بالد المسلمين اليوم مرتدة كوافرة لتبوديلها الشورائع وحكمهوا بغيور موا أنوزل اللو        :  ثانيا

 :ووالئها للكفار و خيانتها لله ورسوله والمؤمنين
  فورو يعدررف , ((أشرود أن ال إلر  إال ا  وأن مةمردا رسرول ا ))ددردا بديبر  قراهال مع,  ندما يشود كرل مسريم بيسران

وأنرر  يعبررد هررذا اإللرر  األوةررد بمددضررى مررا أنررحل ا   يررى نبيرر  , بأنرر  يعددررد أن ال إلرر  يعبررد بةررق إال ا : باخدصررار
 .مةمد رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

والخرررروج مرررن ميررر  , هرررا قررروال أو  مرررال مرررن مددضرررياع الكفرررر برررا ولورررذه الشرررواد  الخريرررر  مددضرررياع يعدبرررر جةود
فالةديدر  أن كثيررا , وقرد غ يبرع كثيرر مرن هرذه المددضرياع  رن النراس ةدرى جويورا الكثيررون. اإلسالم والعيراذ برا 

مرنوم ولكرن األقرل . ةدرى ولرو أنكرروه أةيانرا بيسرانوم, من الناس يعيمون أن لوم ربرا  ويعددردون بر  فري قررار  قيروبوم
ولمرن شراء الدفصريل أن يعرود ليكدرب . وفي هذه الفدر  ندناول شيها من مةدوى هذه الشواد  بإيجاح. يعبد هذا اإلل 

 : الدي فصيع في  داهد الدوةيد
 وقرد .. وأن أكثر الكافرين ب  إلوا ال ينكرون ربوبيدر . لدد أخبرنا سبةان  أن أكثر المؤمنين ب  إلوا مشركون ب  ربا

وقد دلنا سبةان   يى .. إلوا ال ينكرون ربوبيد  اال ينف  صاةب  إن لم يعبدو ,  يى أن اإليمان ب  ربا دلنا سبةان 
 :قال دعالى.إلوا وال يشرك ب  شيها  اينف  صاةب  إن لم يعبدو  ال, أن اإليمان ب  ربا

  َكاون ر  مأ ماشأ مأ ب الن  إ الن َوها ها را َُ نا أَكأ م    . (501:يوسف)  َوَما ياؤأ
, ةفنر  مرن الميةردين وباسردثناء. لدد يمن معظم البشر برأن لورم ولورذا الكرون ربرا قرد خيرق ورحق وهرو يردبر ويرنعم 

ولكررن . فررإن معظررم بنرري يدم  يررى مررر العصررور يمنرروا بوررذا الرررب . الشرراكهين بإلةررادهم والسرريما فررى وقررع الضرريق 
ثرم ,الوندوس و اليوود وسواهم يمنوا با  ربرا  فالنصارى والمجوس و,اخديفع مذاهب شركوم وكفرهم ب  إلوا يعبد 

وقرد أثبرع الدرران ليكفرار هرذا اإليمران بر  ربرا والشررك بر  ,وأشركوا و بدوا غيره مرن دونر  أو معر  , كفروا ب   باد  
َ   :إلوا فخاربوم قاهال َع َواألأ امأ ل اكا السن نأ َيمأ ض  أَمن َرأ َماء  َواألأ َن السن مأ م  قاكا زا اَن قالأ َمنأ َيرأ أا الأَحاين م  ار  َصااَر َوَمانأ ياخأ بأ

قاونَ  َِال َتتن َِقالأ أَ ا  ََِسَيقاولاوَن هللان َر  َمأ َن الأَحيِّ َوَمنأ ياَدبِّرا األأ أا الأَميَِّت م  ر   . (15:يونس)   الأَميِّت  َوياخأ
 :ل واإلنكار في قول ودكرر هذا السؤا !.ب  كما دفعيون؟ فدعبدون  وال دشركوا, كم سبةان  أي أفال دددون رب
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    َلَماون تامأ َتعأ نأ ا إ نأ كا َْ ِ ي ضا َوَمنأ  ونَ  *   قالأ ل َمن  األَرأ را َِال َتَذكن ن  قالأ أَ ع   *َسَيقاولاوَن ل  ابأ اَماَوات  السن قالأ َمانأ َربه السن
يم   ش  الأَعظ  قاوَن * َوَربه الأَعرأ َِال َتتن ن  قالأ أَ اه  إ نأ قالأ *َسَيقاولاوَن ل  يارا َوال ياَجاارا َعلَيأ اَو ياج  ٍء َوها الِّ َشايأ ه  َملَكاوتا كا َمنأ ب َيد 

لَماونَ  تامأ َتعأ نأ ونَ *  كا َحرا َِأَننى تاسأ ن  قالأ   . (94- 92)المؤمنون   َسَيقاولاوَن ل 

 تذكرون أفال ؟ تتقون فالأ ؟ فأنم تسحرون ؟ أي كيف دؤمنون ثم دشركون ؟! 

 
إلى معددداع الكثير من المسيمين م  ددالي األحمان ةدى وصينا  الشرك با  العديد من أنواعلدد دسرب 

 .  الدعيس  المدأخر  األحمن هذه إلى 

نكار أةكام  م  را   غيره ,  باد  غيره من دون ومن ذلك ما ةصل من الكثيرين من   ومعصيد  واى
 .الي  أ داه  من دون أولياه  و ثم , ووالي  أولياه   ودرك واليد , ورا   أةكاموم

وأن   , وأن  هو المةيي , وأن  هو الرحاق ,ويد ى اإليمان بأن ا  هو الخالق   فكل مسيم يعددد و يعدرف
. إلى يخر أسماء ا  وصفاد , ..  وأن  الةكم العدل , وأن  الخافض الراف ,  وأن  الضار الناف  , هو المميع

, والخوف والرجاء, وريب الرحق اقعوم يدوجوون في جيب النف  ودف  الضرولكن كثيرا من المسيمين في و 
وخاص  من الةكام .  إلى البشر من أمثالوم,  يى غير ما أمر ا  ب  ..والدةييل والدةريم, والدةاكم والدشري 

 ! ومن يعدددون فيوم من الرجال, واألةبار والرهبان والعيماء والمشاي ,  والكبراء
الرب الذي .  وند اإليمان بالرب الخالق كما يح موم الدي دندض ,    العباد  وةديد  الرا  وهذه هي ةديد

اإليمان ب  دماما كما يجب , في أةكام  ورا د  وةده ال شريك ل  , ال يدم اإليمان ب  إال بمالحم   بادد  إلوا
 ...   ربا خالدا راحقا

فول ثم  ... م  وأوامره ونواهي  وشراهع  وهذا بديويالدحام أةكا, من أ ظم وجوه  باد  ا  ورا د إن 
!  ي  دم صالةيدوا ليعصرويد  !  يدندصوا ثم ينكر دشريعاد  و , دكذيب أكبر من أن يد ي رجل اإليمان با 

ويةكم الناس بوا ويدورهم  يى قوانينوا ! ويددم غيرها من شراه  البشر  ييوا  مييا!! وأنوا سبب دخيف المسيمين
 ! بالدو 

فول يدبل رب  وال خادم  ر و  المثل األ يى ر , وال ولده, إن هذه الرا   ال يددبيوا أةدهم من حوجد  
وهل يدبل من ولده اد اء را د  ثم ! البيع من حوجد  اد اء ةب  وهي دري  غيره ودنفذ أوامر غيره في بيد ؟

ثم يدةرك وفق ,  أن يد ي سيادد ,  رحق  وهل يدبل من خادم  و امي  الذي يأكل من  ؟ يعصي  يري  جاره و
أفال ! ؟ ولوذا جاءهم الخراب أفال دددون.  فوم ال يدبيون ذلك  يى أنفسوم و  المثل األ يى!  دوجيواع غيره

 .فوذا اد اء بارل و مل منكر! ؟ دذكرون

وأن , ما أةي  ا وأن الةالل , وأن الرا   ل  وةده. وأن الدشري  من  وةده. إن كون الةاكمي    وةده
هي أمور من صميم دوةيد األلوهي  و باد  ا  . وأن ما نوى  ن  ي درك, وأن ما أمر ب  نافذ, الةرام ما ةرم 

وساد   يماهوا , كما أثبدد  السن  واسددر  يي  إجماع هذه األم . وأثبع الكفر لمنكره, وقد أثبع الدرين هذا. وةده
واآلياع مدوادر   يى هذه المعاني , وال يكون الدين كي    في الةديد  إال هكذا. وفدواهوا  بر األحمان والعصور

 :ومن ذلك قول  دعالى. مدعاضد 
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     َر النناس َُ نن أَكأ َقيِّما َولَك  ينا الأ اها َذل َك الدِّ وا إ الن إ ين بادا ن  أََمَر أاَلن َتعأ ما إ الن ل  كأ لَماونَ  إ ن  الأحا  .( 20:فيوس)   ال َيعأ

    َل ين را الأَفاص  َو َخيأ ن  َيقاصه الأَحقن َوها ما إ الن ل  كأ  .( 11:األنعام)  إ ن  الأحا

    َا َوال َتكانأ ل لأَخاو ن ين َن النناس  ب َما أََراَك هللان َم َبيأ كا َتاَب ب الأَحقِّ ل َتحأ َك الأك  َزلأَنا إ لَيأ ا أَنأ يما    إ نن  .501النساء    َخص 

     يعا الأح َساب َو َسر  ه  َوها م  كأ َعقَِّب ل حا ما ال ما كا ا َيحأ  .25الر د     َوهللان

    َلَماون يَن ال َيعأ َواَء النذ  ب عأ أَهأ َْا َوال َتتن ب عأ َِاتن ر   َمأ َن األأ يَعٍة م  َناَك َعلَى َشر   .59الجاثي    ُامن َجَعلأ

    ْامأ وا لَ ْامأ شاَرَكاءا َشَرعا ا  أَمأ لَ ين  َما لَمأ َيأأَذنأ ب ه  هللان َن الدِّ  .45الشورى [  م 

    ض  َما ت ناوَك َعنأ َبعأ مأ أَنأ َيفأ ها َذرأ مأ َواحأ َواَءها ب عأ أَهأ ا َوال َتتن َزَل هللان ْامأ ب َما أَنأ َن مأ َبيأ كا ا َوأَن  احأ َِإ نأ َتَولنوأ َك  ا إ لَيأ َزَل هللان أَنأ
ي َما يار  لَمأ أَنن قاونَ َِاعأ َن النناس  لََفاس  مأ َوإ نن َكُ يرا  م   ْ ناوب  ض  ذا ْامأ ب َبعأ يَب ا أَنأ ياص  َسنا *  دا هللان وَن َوَمنأ أَحأ غا ة  َيبأ ل ين َم الأَجاه  كأ َِحا أَ

ٍم ياوق ناونَ  ما  ل َقوأ كأ َن هللان  حا  . 10ر  24الماهد    م 

أي فاةكم يا (.  بينهم بما أن ل اهلل وال تتبب أهواءهم وأن احكم  ] :في دفسيره  قال ابن كثير رةم  ا  
 ) ]: ثم قال[  بما أنحل ا  إليك في هذا الكداب العظيم, وكدابيوم, وأميوم,  و جموم, بين الناس  ربوم,  مةمد

 ) : الىولوذا قال دع. أي يراءهم الدي اصريةوا  ييوا ودركوا بسببوا ما أنحل ا   يى رسي (:  وال تتبب أهواءهم
ثم قال ر [.  بأهواء هؤالء الجوي  األشدياء  أي ال دنصرف  ن الةق الذي أمرك ا  ب (.  وال تتبب أهواءهم

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن  وقول  دعالى :] واندب  إلى هذا األثر العظيم الوام ر قال ابن كثير رةم  ا 
, المشدمل  يى كل خير, من خرج  ن ةكم ا  المةكم ينكر دعالى  يى:   من اهلل حكما لقوم يو نون

الدي وضعوا الرجال بال مسدند من  واالصرالةاع, و دل إلى ما سواه من اآلراء واألهواء, الناهي  ن كل شر
مما يضعونوا بآراهوم وأهواهوم وكما , الجواالع كما كان أهل الجاهيي  يةكمون ب  من الضالالع و. شريع  ا 
وهو  بار  ( الياسق)الذي وض  لوم ( جنكيح خان)لددار من السياساع الميكي  المأخوذ  من ميكوم يةكم بوا ا

ومنوا .  ن كداب مجموع من أةكام قد اقدبسوا من شراه  شدى من اليوودي  والنصراني  والمي  اإلسالمي  وغيرها
يددمون   يى الةكم بكداب ا  فصارع في بني  شر ا مدبعا , كثير من األةكام أخذها من مجرد نظره وهواه

فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب  تاله حتم يرجب إلم حكم اهلل . وسن  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
و ن ,  أي يبداون ويريدون(  أفةكم الجاهيي  يباون :)قال دعالى .ورسوله فال يحكم بسواه في  ليل وال كةير

ومن أ دل من ا  في ةكم  لمن : أي( ةسن من ا  ةكما لدوم يوقنونومن أ:)ةكم ا  يعدلون؟ وقول  دعالى
هو  فإن  دعالى,  دل  ن ا  شر   ويمن ب  وأيدن و يم أن ا  أةكم الةاكمين وأرةم بخيد  من الوالد  بولدها

  .اهر[ يء العادل في كل ش. يءالدادر  يى كل ش يءالعالم بكل ش

, (الياسا)ثم ذكر الجويني ندفا من :] قال, (البداي  والنواي )في داريخ   (الياسق)ومما قال  ابن كثير  ن 
ومن , قدل ومن دعمد الكذب قدل. وكذلك من الر, مةصنا كان أو غير مةصن, أن  من  حنى قدل: من ذلك

وفي ذلك كي  مخالف  لشراه  ا  )...( ومن انامس في  قدل ,  ومن بال في الماء الواقف قدل,  دجسس قدل
فمن درك الشرع المةكم المنحل  يى مةمد بن  بد ا  خادم لمنحل   يى  باده األنبياء  ييوم الصال  والسالم ا

من فعل ذلك . فكيف بمن دةاكم إلى الياسا وقدموا  يي . ودةاكم إلى غيره من الشراه  المنسوخ  كفر, األنبياء
 .اها[  كفر بإجماع المسيمين
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 : لت
ورأى , لما اجداح المشرق( الميك الددري) ,وضعوا جنكيح خان, جمو   قوانينهو دسدور وم(: الياسا)و

مما اسدةسنوه بعدولوم ومن وةي , فوض  بمشاور  المشر ين  نده هذا الدسدور,  األديان والفيسفاع دعدد
 . وأديانوم الوثني   النصراني وخيروها بأةكام من اإلسالم و, دجاربوم

ةي  بنوها أساسا  يى , اليوم ةكام المسيمين بمسا د  مشر يوم وبرلمانادوموهو نفس الفعل الذي يدوم ب  
وما أميد   ييوم , وخيروا فيوا شيها من الشريع  اإلسالمي , ذاع األصل الروماني, الدوانين الفرنسي  واإلنجييحي 

مصدر األساسي ليدشري  الشريع  اإلسالمي  هي ال:)ثم كدبوا في أ الها كما في بعض البالد اإلسالمي ! أهواؤهم 
 .وفي بعض البالد بخيوا ةدى بوذه العبار  الشركي  الكاذب !!( والددنيين

فكيف , فإذا كان ابن كثير قد ندل إجماع المسيمين  يى كفر من ةكم بالياسا أو سواه من جواالع البشر
 !!بمن ةكم بوذه الشراه  الوضعي  في المسيمين وأجبرهم  ييوا بدو  وقور السالح

أن , وادخاذ يياع ا  هحوا, ودبديل الشراه , ويكفي لكل من أراد أن يري   يى ةجم الكفر والفسق والظيم
والمراسيم الدشريعي  الدي دصدر  ن , والدوانين المعمول بوا في المةاكم, يري   يى نسخ  من دسدور بالده

دماما كما أخبر صيى ا   يي  وسيم . مينوهذه هي الةال  في باكسدان وكاف  بالد المسي. ةكوم  بالده كل يوم
. ليندضن  رى  اإلسالم  رو  فكيما انددضع  رو   رو  دشب  الناس بالدي دييوا :)فيما روى  ن  األمام أةمد

  .فال شك أن من ةّكم هذه الدوانين كافر يجب قدال  بإجماع المسيمين(.  وأولون ندضا الةكم ويخرهن الصال 
وَن أَنأ أَ  :وفي قول  دعالى يدا ل َك يار  نأ َقبأ َل م  ز  َك َوَما أانأ َل إ لَيأ ز  ْامأ آَمناوا ب َما أانأ ماوَن أَنن عا يَن َيزأ لَمأ َتَر إ لَى النذ 

يدا   ْامأ َضالال  َبع  لن َطانا أَنأ ياض  يأ يدا الشن وا ب ه  َويار  فارا وا أَنأ َيكأ را وت  َوَقدأ أام  اغا وا إ لَى الطن  . (10:نساءال)  َيَتَحاَكما
 :يدول ابن كثير رةم  ا  

.  يى من يد ي اإليمان بما أنحل ا   يى رسول  و يى األنبياء األقدمين, هذا إنكار من ا   ح وجل] 
 –أي اآلي  -فانوا :]ثم قال[  وهو م  ذلك يريد أن يدةاكم في فصل الخصوماع إلى غير كداب ا  وسن  رسول 

ولوذا قال . داب والسن  ودةاكموا إلى ما سواهما من البارل وهو المراد هنا بالراغوعذام  لكل من  دلوا  ن الك
 :   وت اغا وا إ لَى الطن وَن أَنأ َيَتَحاَكما يدا أي كما قال في نفس سور  النساء بعد بض  يياع في قول  دعالى  :   يار 
:   َيَما ش ِ وَك  ما ناوَن َحتنى ياَحكِّ م  َت َوياَسلِّماوا َِال َوَربَِّك ال ياؤأ ا َقَضيأ من مأ َحَرجا  م   ْ فاس  ِ ي أَنأ وا  ُامن ال َيج دا ْامأ  َن َجَر َبيأ

ل يما   أي إذا ةكموك يريعونك في بوارنوم فال يجدون في أنفسوم ةرجا مما ةكمع ب  ويندادون ل  في  : ]  َتسأ
والذي  :)كما ورد في الةدي . ال مناح  الظاهر والبارن فيسيمون لذلك دسييما كييا من غير ممانع  وال مدافع  و 

 .اهر([نفسي بيده ال يةمن أحدكم حتم يكون هواه تبعا لما جئت به
را  أَنأ  : 11وفي قول  دعالى من سور  األةحاب اآلي   ولاها أَمأ ا َوَرسا َنٍة إ َذا َقَضى هللان م  ؤأ ٍن َوال ما م  ؤأ َوَما َكاَن ل ما

نأ  َيَرةا م  ْاما الأخ  ب ينا  َيكاوَن لَ ََِقدأ َضلن َضالال  ما ولَها  َ َوَرسا ص  هللان مأ َوَمنأ َيعأ ه  ر   .  أَمأ
وذلك أن  إذا ةكم ا  ورسول  بشيء فييس ألةد . فوذه اآلي   ام  في جمي  األمور:] قال ابن كثير رةم  ا  

ومن يعم ا  ورسول    :]فدالولوذا َشدد في خالف ذلك ).....( مخالفد  وال اخديار ألةد هنا وال رأي وال قول 
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[ فييةذر الذين يخالفون  ن أمره أن دصيبوم فدن  أو يصيبوم  ذاب أليم] وكدول  دعالى [  فدد ضل ضالال مبينا
 .اهر

 وفري هرذه اآلير   :)اآلير  السرابد ...[ فرال وربرك ال يؤمنرون] :قال اإلمام أبو بكرر الجصرام فري دفسرير قولر  دعرالى
, فوررو خررارج مررن ميرر  اإلسررالم, ها مررن أوامررر ا  دعررالى أو رسررول  صرريى ا   ييرر  وسرريمداللرر   يررى أن مررن رد شرري

وذلرك يوجرب صرة  مرا .  رن الدسرييم االمدناع و االندياد أو من جو  درك الدبول و, سواء رده من جو  الشك في 
 . 454ر م 4أةكام الدرين ج (ذهب إلي  الصةاب  في ةكموم باردداد من امدن   ن أداء الحكا 

 وقال اإلمام ابن ديمي  رةم  ا  دعالى: 

  ََنا و عأ ْامأ أَنأ َيقاولاوا َسم  َن َم َبيأ كا ول ه  ل َيحأ وا إ لَى هللان  َوَرسا عا ن يَن إ َذا دا م  ؤأ َل الأما َما َكاَن َقوأ ونَ إ نن ل حا فأ ما الأما َنا َوأاولَو َك ها   أََطعأ
  .(  15النور ) 

وأن . ى  ررن را رر  الرسررول وأ رررض  ررن ةكمرر  فوررو مررن المنررافدين ولرريس بمررؤمنفبررين سرربةان  أن مررن دررول :]قررال
فرإذا كران النفراق يثبرع ويرحول اإليمران بمجررد اإل رراض  رن ةكرم الرسرول . المؤمن هو الذي يدول سرمعنا وأرعنرا

راد  الدةاكم إلى غيره م  أن هذا درك مةرض الصرارم ). اهرر[  وقرد يكرون سربب  قرو  الشروو  فكيرف برالدندم ونةروه, واى

  (.19م , المسيول

 واإلنسران مدرى ةيرل الةررام ر المجمر   يير  ر أو ةررم الةرالل المجمر  ) :كذلك ندل شي  اإلسالم ادفاق الفدواء فدال
 .411م 1الفداوى ج(  يي  ر أو بدل الشرع ر المجم   يي  ر كان كافرا مرددا بادفاق الفدواء

 بما يخالف شرع ا  ورسول  وهو يعيم ذلك فورو مرن جرنس ومن ةكم :)201م 11وقال رةم  ا  في الفداوى ج
 (.الددار الذين يددمون ةكم الياسق  يى ةكم ا  ورسول 

 لمرا  إدبراعفمرن اسردةل أن يةكرم برين النراس بمرا يرراه  ردال مرن غيرر  :)44م 1ويدول أيضا في منوراج السرن  ج
 (.أنحل ا  فوو كافر

 ضررار مرن ديرن المسريمين وبادفراق جمير  المسريمين أن مرن سروغ ومعيوم باإل:)151م 2وفي الفداوى الكبرى ج
 (. غير شريع  مةمد صيى ا   يي  وسيم فوو كافر  إدباعغير دين اإلسالم أو  إدباع

  ند قول  دعالى: ويدول اإلمام ابن الديم رةم  ا  : 

  او سا اوا الرن يعا َ َوأَط  اوا هللان يعا يَن آَمنااوا أَط  ا الناذ  َْ وها إ لَاى هللان  َيا أَيه ده َِارا ٍء  ِ اي َشايأ تامأ  اإ نأ َتَنااَزعأ َِ مأ  كا انأ ار  م  َمأ َل َوأاول اي األأ

يال   و 
َسنا َتأأ ر  َوأَحأ خ ر  َذل َك َخيأ م  الأ ناوَن ب الن  َوالأَيوأ م  تامأ تاؤأ نأ ول  إ نأ كا سا  . 14النساء    َوالرن

من الدين كي , إلى ا  ورسرول  , ع في كل ما دناحع في  الناسوهذا دليل قار   يى أن  يجب رد موارد النحا:] قال
فدرد ضراد , فمرن أةرال الررد إلرى غيرهمرا, ال إلى أةد غير ا  ورسول  صيى ا   يي  وسريم. صيى ا   يي  وسيم

اإليمران فدد د ا بد وى الجاهيي , فال يدخل العبرد فري , ومن د ا  ند النحاع إلى ةكم غير ا  ورسول ,  أمر ا 
[ إن كنرردم دؤمنررون بررا  واليرروم اآلخررر:] ولوررذا قررال دعررالى, ةدررى يرررد كررل مررا دنرراحع فيرر  المدنرراح ون إلررى ا  ورسررول 

فردل  يرى أن مرن ةّكرم غيرر ا  ورسرول  فري مروارد النرحاع , أنر  شررر ينفري المشررور باندفاهر , وهذا ممرا ذكرر ينفرا
فإنوررا .وةسرربك بوررذه اآليرر  العاصررم  الداصررم  بيانررا وشررفاء.خررركرران خارجررا  ررن مددضررى اإليمرران بررا  واليرروم اآل

 (.الرسال  الدبوكي )اهر  [المدمثيين ما أمرع ب , قاصم  لظوور المخالفين لوا,  اصم  ليمسدمسكين بوا
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   فرردل  يررى أن مررن لررم يدةرراكم فرري مةررل النررحاع إلررى :] قررال ابررن كثيررر رةمرر  ا ( 14النسرراء )وفرري نفررس هررذه اآليرر
 (.دفسير ابن كثير)اهر [ لسن  ولم يرج  إليوما في ذلك فييس مؤمنا با  وال باليوم اآلخرالكداب وا

  ثررم أخبررر سرربةان  أن مررن دةرراكم إلررى غيررر مررا جرراء برر  الرسررول فدررد ةكررم الررراغوع  :)ويدررول ابررن الدرريم رةمرر  ا
رررراغوع كرررل قررروم مرررن ف, والرررراغوع كرررل مرررا يدجررراوح بررر  العبرررد ةرررده مرررن معبرررود أو مدبررروع أو مرررراع.ودةررراكم إليررر 

إ رالم المروقعين  (.يدةاكمون إلي  غير ا  ورسرول  أو يعبدونر  مرن دون ا  أو يدبعونر   يرى غيرر بصرير  مرن ا 
 . 1م 5ج

 إن ا ددرد أن الةكرم بمرا أنرحل ا  غيرر واجرب وأنر  مخيرر فير  (:  111م 5كين لوقال رةم  ا  فري مردارج السرا
 (.م  ديدن  ةكم ا  فوذا كفر أكبر

  أو مررن , ةرررم ا  بررالنم الصررريأ ومررن ا ددررد دةييررل مررا :)415يدررول الداضرري أبررو  يعيرري فرري أصررول الرردين م
وكرذلك . كمن أباح شرب الخمر ومن  الصال  والصيام والحكرا ,فوو كافر, رسول  أو أجم  المسيمون  يى دةريم 

والوجر  فير  أن فري ذلرك دكرذيب   . وجرل من ا ددد دةريم ش  ةيي  ا  أباةر  برالنم الصرريأ أو أباةر  ا   رح
  (. ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسيمين. ودكذيب ليمسيمين في خبرهم, دعالى ولرسول  في خبره

 ن نكثوا أيمانوم من بعد  وردهم ورعنروا فري ديرنكم فدراديوا أهمر  :] قال اإلمام الدرربي في دفسيره  ند قول  دعالى واى
اسرددل بعرض العيمراء بورذه اآلير   يرى وجروب قدرل مرن  :)قرال. 54الدوبر  [ م يندورونالكفر إنوم ال أيمان لوم لعيور
 يررى مررا هررو مررن  باالسرردخفافأو يعدرررض , والرعررن أن ينسررب إليرر  مررا ال يييررق برر , رعررن فرري الرردين إذ هررو كررافر

 .94م 9ج ( الدين لما ثبع من الدليل الدرعي  يى صة  أصول  واسددام  فرو  

 . وما فيوا من رعن بالدين واسدخفاف بشعاهره,باع ودصريةاع هؤالء الرؤساء وأ وانومفانظروا اليوم في خرا 

 .545م 1ج ( إن ةكم بما  نده  يى من أن  من  ند ا  فوو دبديل ل  يوجب الكفر :)وقال رةم  ا 

 .دفسير الدرربي ( إن ريب غير ةكم ا  من ةي  لم يرض ب  فوو كافر :)وقال
 

 . من أقوال األهم  والعيماء ونصوم الكداب والسن , والشواهد كثير  جدا. ارونكدفي بوذه اآلث

 .من أقوال األهم  والعيماء ونصوم الكداب والسن , والشواهد كثير  جدا
 :ددل بكل نصا    يى أن الدضي  َدم سُّ ربددين من الناس هما ,فوذه اآلياع البيناع واآلثار الواضةاع 

 .ا المحكوم 2. ا الحاكم 1
 

 :فأما المحكوم
وأن ال يجد في نفس  أي . بنديجد  سواء ل  أم  يي  الرضا و.واخديار الةكم ب . لشرع ا  االنديادفواجب   

م  بداء ةكم اإلسالم في )وأن إيمان المسيم يندم ويجرح .. وأن يسيم دسييما مريدا لةكم ا . غضاض 
وأن هذا الندم في اإليمان قد يكبر بددر , أو غضاض  بددر ما يجد في هذا الةكم من كراه ( الظاهر  يي 

أو , ةدى إذا ما بي  في المةكوم أن يرفض ةكم ا  لعدم اإليمان ب , دم دسييم  لشرع ا  ونوع رفض  ل 
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ويفضي , فوذا يندض اإليمان بالكيي , وددديم ودفضيل أةكام البشر  يي , أو  دم قنا د  بصالةيد , اندداصا ل 
 . بصاةب  والعياذ با  إلى الكفر
 : وأما الحاكم

ما . فإن  شخم يفدرض في  العيم و دم الجول. وأشرك  ا  في ةكم , الذي دولى رقاب الناس إما بذاد  واى
فوو ليس . كما يفدرض في  الددر  ألن  صاةب السيران. بوجود األمر والنوي واإلرشاد من أهل العيم والدين

وهذا الةاكم ليمسيمين يسدمد مشرو يد  أصال من كون  األمين  يى دربيق . الر ي مكرهاكما قد يكون ةال يةاد 
, واآلياع والسن  واآلثار مدوادر   يى أن المسدبدل لشرع ا  بأةكام البشر والراغب  نوا. شرع ا  في المسيمين
كما مر . قييل وال كثير فإن  كافر يجب قدال  ةدى يرج  إلى شرع ا  فال يةكم سواه في,مسدعيضا بوا غيرها

وقد جم  ا  لفا ل ذلك في الدران كل صفاع الكفر ب  فدال دعالى في سور  . معنا في قول ابن كثير رةم  ا 
 :الماهد 

   َون ِ را ما الأَكا اولَو َك ها َِأ ا  َزَل هللان مأ ب َما أَنأ كا  . (22/الماهد )   َوَمنأ لَمأ َيحأ
  مأ ب َما كا قاونَ  َوَمنأ لَمأ َيحأ ما الأَفاس  اولَو َك ها َِأ ا  َزَل هللان  .(21/الماهد )  أَنأ

   َال ماون ما الظن اولَو َك ها َِأ ا  َزَل هللان مأ ب َما أَنأ كا  . (21/الماهد )  َوَمنأ لَمأ َيحأ

 مررن الديبرريس,كفررر الةرراكم بايررر مررا أنررحل ا  المبرردل لشرررع ا )وقررد نالررع هررذه الةديدرر  العدديرر  الوامرر  وهرري 
خراجوررا  ررن مضررمونوا, والجةررود والدال ررب بآيرراع ا  إرضرراء لرغبرراع السررالرين والميرروك النرراكبين  ررن شرررع , واى

. وذلك منذ بردأ يرررأ الرندض والرندم  يرى شرعير  الةكرم بمرا أنرحل ا . ما لم دني  غيرها من اآلياع واألةكام, ا 
بشرررع ا  يدوربررون مررن دربيررق بعررض  الةرراكمونن يفبرردأ الميرروك والسررالر. دمامررا كمررا أخبررر صرريى ا   ييرر  وسرريم

وبردأ هرذا الرندم يكبرر ويكبرر إلرى . أو مةابا  شخصي ,  يى أنفسوم و يى المدربين منوم ألهواء نفسي , األةكام
إلرى . ووصرل العردوان  يرى سريران ا  العظريم. كيرى لشررع ا  اسردبدال أن وصل بسردور الخالفر  اإلسرالمي  إلرى

ويبررردلون الشررررع , فصرررار ةكرررام المسررريمين يشرررر ون مرررن دون ا  أصرررال . ي  واى راهررر  ليبشرررراسررردالب ةرررق الدشرررر 
 .ويأخذون ما يشاؤون ويد ون ما يشاؤون, ويةرفون  ددنينا ودشريعا

مرر  ةكموررم بالشررريع  , مررن ذلررك الجررور والضررالل الررذي اردكبرر  الميرروك األواهررل,وهررذه قفررح  جديررد  إلررى الكفررر
وقد دناول  العيماء المعاصررون والكدراب المسريمون وفصريوا فير  وردوا  رن الةديدر   .وهذا الموضوع رويل.  موما

السرالرين وأجورح  النفراق والمؤسسراع الدينير   ديبيسراع المبريرين مرن بعرض  يمراء و, الشر ي  مماةكاع الجورال
 . اإلسالمسوهم حورا وبودانا سربال أن ييبأرادوا أن يرقعوا كفر ةكاموم المعاصرين و  الذين, الرسمي 

, إال أني ألفع نظر الدرارئ المسريم, بمحيد من الشواهد والدفاصيل, وال يسمأ اإليجاح الذي يةكم هذا الكداب
 :إلى ندار موم  لفوم ةديد  كفر ةكام بالد المسيمين اليوم

لفظررر   فيمررراذا أريرررق الدررررين الكرررريم ,إذا كررران الةررراكم بايرررر مرررا أنرررحل ا  كرررافرا: فيدرررول, قرررد يسرررأل سررراهل: أوال
ومررن لررم يةكررم بمررا أنررحل ا      : نررد قولرر ( الكررافرون) ييرر  ولررم يددصررر  يررى قولرر  ( الظررالمون)و( الفاسرردون)

 :؟ وجواب هذا من وجوين وا  دبارك ودعالى أ يم...فأولهك هم
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كفرر وقرد غيرر مخررجين مرن مير  اإلسرالم إلرى ال, وقرد يكرون ظيمرا, قد يكرون فسردا, أن الةكم باير ما أنحل ا  .1
وذلرك إذا كانرع واقعر  . قال هذا بعض السيف في ةكاموم األواهل من أمثال بعض خيفاء بني أمير  وبنري العبراس

, أسرربابوا الورروى أو المةابررا  مرر  الدسررييم بةكررم ا  ومعرفدرر , هرري فرري ةرراالع مةرردود , الةكررم بايررر مررا أنررحل ا 
من دون أن يصرح أةد منوم بالةكم بايرر مرا , نب  مدصروا دداد ذلك الفا ل بأن  مذ, وا دداد أفضييد  ووجوب 

إال , فورذا الرذي يةصرل اليروم لريس لر  سرابد  فري دراري  المسريمين كير , أو باسدبدال   يى سبيل الدشري , أنحل ا 
الحنرا والددرل سرواها مرن أةكرام  في هذه األحمن  الدي نصع فيوا دسادير الةكام وقوانينوم  يى أن أةكرام السررق  و

ليسررع المنصرروم . إلرر ... وقرروانين اإلدار  فرري السرريم والةرررب والدضرراء والسياسرراع, لرردماء واألمرروال واأل ررراضا
نما أةكام وضعوها هم و.  يي  في الشريع  اإلسالمي  فورذا الةرال هرو دبرديل لشررع .سوها مرن قروانين الكفرارباقد واى

فدرد كران ذاك  نرد السريف فسرق . ي واقعر  مةردود وليس فدر ةكم بايرر مرا أنرحل ا  فر, ودشري  من دون ا , ا 
كفررر يندررل . كمررا ندررل ابررن كثيررر وغيررره ممررن ذكرنررا. وظيررم وأمررا هررذا الدبررديل والدشررري  فوررو  نرردهم كفررر باإلجمرراع

وهرو ةالر  .. والدفسرير وأهرل الةردي    ند السيف والخيرف وأهمر  الفدر, صاةب   ن المي  ويوجب قدال  بال خالف
ومرن المعيروم اليروم أن . ألن دساديرهم وقوانينوم مصرة  بال مواربر  بدبرديل شررع ا  واسردبعاده .ةكام بالدنا اليوم

, معظم الةدود الشر ي  قد اسدبدلع بأةكام من السجن والاراماع المالي  في الدانون الوضرعي فري برالد المسريمين
ةكومير  باإلضراف  إلرى بنراء السياسر  بإجراحاع ودرراخيم , كالحنرا والربرا والخمرر, هذا غير ما أةل مرن المةرمراع

وبنرراء السررير  الدضرراهي   يررى دسررادير مسرردمد  مررن فيسررفاع , الداخييرر  والخارجيرر   يررى أةكررام دضرراد مررا أنررحل ا 
وهررذا هررو ةررال دسررادير الرردول , السررير  الدشررريعي   يررى أسرراس ةررق الدشررري  مررن دون ا  وبنرراء, أوروبررا الرومانيرر 

 .اإلسالمي 
وح مروا , د  في الداري  الدديم إال ما فعي  جنكيح خان وأةفراده المارول لمرا ةكمروا برالد المسريمينوهذا ليس ل  ساب

 .ولكنوم ةكموا بالياسا فكفرهم  يماء المسيمين وقاديوهم. وصيوا وأذنوا, اإلسالم

, ا العصروقد دكيم في هذه المسأل  جم  من  يماء المسيمين المعاصرين الذين  اشوا واق  كفر ةكامنا في هذ*
ونندرل هونرا راهفر  . وبينوا أن ما يصدر  نوم من دشري  ودبديل لشرع ا  وةكم باير مرا أنرحل ا  هرو كفرر أكبرر

 :من أقوالوم
اول   :يدول الشي  مةمد رضا رةم  ا   ند دفسير قول  دعرالى* سا ا َوإ لَاى الرن َزَل هللان ا إ لَى َما أَنأ ْامأ َتَعالَوأ َوإ َذا ق يَل لَ

ودا  رَ  دا َك صا وَن َعنأ ده ِ ق يَن َيصا َنا َت الأما  : 14النساء  أَيأ

نارد  بأن من صد وأ رض  ن ةكرم ا  ورسرول   مردا والسريما بعرد د ودر  إلير  ودرذكيره بر  فإنر  يكرون  اآلي  و)
 .441م 1 ج المنار دفسير (ال يعدد فيما يح م  من اإليمان وما يد ي  من اإلسالم. منافدا

, ي هذه المسأل  جم  من  يماء المسيمين المعاصرين الرذين  اشروا واقر  كفرر ةكامنرا فري هرذا العصرروقد دكيم ف
ونندرل هونرا راهفر  . وبينوا أن ما يصدر  نوم من دشري  ودبديل لشرع ا  وةكم باير مرا أنرحل ا  هرو كفرر أكبرر

 :من أقوالوم
ويدرول , سن الدانون ويفضري   يرى الشررعةمن يسدال شك في كفر  ) : قال الشي  مةمود اآللوسي في دفسيره  *

كمرا شرودنا .  ويدميح غيظا  ويدعصب غضبا إذا قيل ل  في أمر الشرع في  كرذا, وأصيأ لألم , هو أوفق بالةكم 
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فرال ينباري الدوقرف فري دكفيرر مرن يسدةسرن مرا هرو برين . ذلك في بعض من خذلوم ا  فأصموم وأ مى أبصرارهم
 . [40 م 49 روح المعاني ج]  ( يددم   يى األةكام الشر ي  منددصا ليةقو , المخالف  ليشرع منوا

برراال ألةكرام ا   :) ا  وقال الشي  مةمد أمين الشنديري رةم  * ومن لم يةكم بما أنحل ا  معارض  ليرسل واى
 [.502م4البيان ج أضواء]  ( فظيم  وفسد  وكفره كي  مخرج من المي 

ألام يحرماوا للايكم ماا أحال اهلل  :)   دي بن ةادم وقول النبي صريى ا   يير  وسريموقال في دعييد   يى ةدي*
أن كرل :وهرذا الدفسرير النبروي): قرال رةمر  ا  (. ال فتلك لباادتهم,  ال بلم ويحلوا لكم ما حرم اهلل فتبعتموهم ؟

هررو دفسررير .   كررافر بررا مشرررك برر,مدخررذه ربررا, فررا لدشررري  ا  أنرر   ابررد لرر لمررن يدبرر  مشررر ا بمررا  أةررل وةرررم مخا
واإلشراك ب  في  بادد  كيوا بمعنى , وا يموا أيوا األخوان أن اإلشراك با  في ةكم , صةيأ ال شك في صةد 

, وقانونرا مخالفرا لشررع ا , ودشرريعا غيرر دشرري  ا , فالذي يدبر  نظامرا غيرر نظرام ا ,  واةد وال فرق بينوما البد
ور السماء الذي أنحل  ا   يرى لسران رسرول  صريى ا   يير  وسريم مرن كران يفعرل معرضا  ن ن. من صن  البشر

, كالهما مشرك برا , بوج  من الوجوه فوما واةد  ال فرق بينوم البد, هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد ليوثن
 .أضواء البيان (وهذا أشرك في ةكم , هذا أشرك في  بادد 

ه النصوم السماوي  الدري ذكرنرا يظورر غاير  الظورور أن الرذين يدبعرون الدروانين وبوذ:)ويدول في نفس الدفسير *
أنر  ال يشرك , الوضعي  الدي شر وا الشيران  يى لسان أولياه  مخالف  لما شر   ا  جل و رال  يرى ألسرن  رسري 

 (. في كفرهم إال من رمس ا   يى بصيرد  وأ ماه  ن نور الوةي مثيوم
أما النظام الوضعي المخالف لدشري  خالق السمواع واألرض فدةكيم  كفر بخالق السمواع و  ) ويدول رةم  ا *

أنومررررا ييررررحم إسرررردواؤهما فررررى  و,  يررررى األنثررررى فرررري الميرررررا  لرررريس بإنصرررراف كررررد وى أن دفضرررريل الررررذكر. واألرض
وةشرري  ال  أ مررال,وأن الرررجم والدررر  ونةوهمررا , ود رروى أن دعرردد الحوجرراع ظيررم وأن الرررالق ظيررم ليمرررأ ,الميرررا 

فدةكرريم هررذا النرروع مررن النظررام فرري أنفررس المجدمرر  وأمرروالوم وأنسررابوم و دررودهم , يسرروغ فعيوررا باإلنسرران ونةررو ذلررك
 . 92م2أضواء البيان ج ( كفر بخالق السمواع واألرض, وأديانوم

وكرران قررد  مررل فرري مجررال , 5419وهررو إمررام مةررد  معاصررر درروفى سررن   , قررال الشرري  أةمررد شرراكر رةمرر  ا  *
ومرن :)1121قال في دعييد  ودةديد  لمسند اإلمام أةمرد  نرد الةردي  رقرم , الدضاء الشر ي في مصر ثم ا دحل 

سررواء أةكررم بمررا يسررمي  , ومررن رضرري  ررن ذلررك وأقررره فوررو كررافر .ةكررم بايررر مررا أنررحل ا   امرردا  ارفررا فوررو كررافر
  (.أ اذنا ا  من ذلك, مي فكي  كفر وخروج من ال. شريع  أهل الكداب أم بما يسمي  دشريعا وضعيا

أفيجرروح مرر  هررذا فرري شرررع ا  أن يةكررم المسرريمون فرري بالدهررم بدشررري  مددرربس  ررن :) وممررا جرراء  نرر  رةمرر  ا 
وال يبرالي  . يايرون  ويبيون  كما يشراؤون.واألهواء الباري  اآلراءبل بدشري  ددخي  , با الوثني  الميةد ر دشريعاع أو 

مرا أظرن )إلرى أن قرال  (إن المسريمين لرم يبديروا بورذا قرر إال فري  ورد الددرار, م خالفر واضع  أوافرق شررع اإلسرالم أ
برأن والير  ,  ما أظن  يسدري  إال أن يجرحم غيرر مدرردد وال مدرأول)...( رجال يعرف دين  ويؤمن ب  جمي  ودفصيال

فري هرذه الدروانين الوضرعي  إن األمرر .الدضاء في هرذه الةالر  بارير  برالنرا أصرييا ال ييةدر  الدصرةيأ وال اإلجراح 
واضأ وضوح الشمس هي كفرر برواح ال خفراء فير  وال مردارا  وال  رذر ألةرد يندسرب ألهرل اإلسرالم كاهنرا مرن كران 

 .515م2 مد  الدفاسير ج (في العمل بوا أو إقرارها
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, الصررريأ يعبررر بوررا فرري كثيررر مررن المواضرر   ررن الكفررر, فرري لارر  الدرررين الكررريم( الظيررم)و (الفسررق)لفظرر   إن .2
 :ومن ذلك, وشواهد هذا في الدرين كثير . لإليمانالمناقض 

 49اآلير , مثل قول  دعالى في سرور  الكورف, إرالق لفظ الفسق  يى صريأ الكفر:   وا دا اجا َناا ل لأَمالو َكاة  اسأ َوإ ذأ قالأ

ا ار  َربِّ َفَساَق َعانأ أَمأ َِ انِّ  اَن الأج  ل يَس َكاَن م  وا إ الن إ بأ ََِسَجدا َدَم  ومعيروم أن إبيريس كفرر بفسرد  هرذا واسردةق اليعنر    ه  ل 
 (.فسدا)والررد فسمى كفره 

اامأ  : ومثير  قولرر  دعررالى مأ َوال ها  ْ ف  َعلَاايأ َِااال َخااوأ االََح  ََِماانأ آَمااَن َوأَصأ يَن  ر  ااذ  نأ يَن َوما اار  َبشِّ َساال يَن إ الن ما رأ االا الأما س  َوَمااا نارأ

َزناوَن  باوا ب  * َيحأ يَن َكذن قاونَ َوالنذ  سا ْاما الأَعَذابا ب َما َكاناوا َيفأ  . 24 -29 األنعام  َيات َنا َيَمسه
 (يفسدون)فدال  نوم , وواضأ أن الذي كذب بآياع ا  قد كفر

اقاونَ   :44 اآلي وفي سور  البدر   اا إ ال الأَفاس  َْ فاارا ب  َنااٍت َوَماا َيكأ اَك آَيااٍت َبيِّ َنا إ لَيأ َزلأ ا ال يةدراج الرى وهرذ.   َولََقدأ أَنأ
 .شرح

 قال دعالى في سور  لدمان: إرالق لفظ الظيم  يى الشرك والكفر:   ايم ام  َعظ  لأ َك لَظا ارأ كأ ب الن  إ نن الشِّ ر   َيا باَنين ال تاشأ
 وقول  دعالى .فسمى الشرك ظيما,  وهذا واضأ 51لدمان:    لأما ْامأ ظا فاسا ا أَنأ َْ َقَنتأ َتيأ ا َواسأ َْ وا ب  لاّوا   َوَجَحدا -النمرل  َوعا

 .والجةود كفر فسماه ظيما .52

 كما جم  ا  صفاع الظيم والفسق م  الكفر والنفراق فري أكثرر مرن موضر  منورا:   اوا لَامأ وا َوَظلَما يَن َكَفارا إ نن الناذ 

يقا   ْامأ َطر  َي د  ْأ ْامأ َوال ل َي ف َر لَ ا ل َيغأ ن  هللان َزلأ   .519/النساء  َيكا اقاونَ َولََقدأ أَنأ اا إ الن الأَفاس  َْ فاارا ب  َنااٍت َوَماا َيكأ اَك آَيااٍت َبيِّ   َنا إ لَيأ
 .44-البدر 

 اَما اَن السن ازا  م  جأ اوا ر  يَن َظلَما َنا َعلَى الناذ  َزلأ أَنأ َِ ْامأ  ي ق يَل لَ َر النذ  ال  َغيأ وا َقوأ يَن َظلَما َل النذ  َبدن اقاونَ َِ سا    ء  ب َماا َكااناوا َيفأ
 .14-البدر 

   11قال في اآلي   11وفي سور  الدوب  بعد ةكم  بالكفر  يى المنافدين المسدوحهين بالدين في اآلي: 

  قاوَن ما الأَفاس  ِ ق يَن ها َنا ْامأ إ نن الأما َي ََِنس   َ وا هللان ينَ  *َنسا َم َخال اد  انن َْ فنااَر َنااَر َج ِ َقاات  َوالأكا َنا ِ ق يَن َوالأما َنا ا الأما اا َوَعَد هللان َْ   ِ ي
: والصررواب أنوررم. ح مرروه مررن أن كفررر الةكررام الةرراليين هررو مجرررد فسررق أو ظيررم مررردود ومررا , وشررواهد الدرررين كثيررر 

 .وا  دعالى أ يم. ظالمون فاسدون في ين واةد,كافرون

,  يررى كفررر مررن أ رررى نفسرر  ةررق الدشررري  مررن الدةييررل والدةررريم, ومررن األدلرر  الناصررع  فرري الدرررين والسررن  :ةانيااا
مررا أخبررر برر  سرربةان   ررن كفررر اليوررود , وجعررل نفسرر  بررذلك ربررا يعبررد, ودبررديل الشررراه  والعرردوان  يررى ةاكميرر  ا 

ون  هللان    :في قول , والنصارى انأ دا َبابا  م  ْامأ أَرأ َباَن هأ مأ َورا َباَرها وا أَحأ َخذا أةمرد والدرمرذي  اإلمرامفدرد روى . 15الدوبر    اتن
أن  ررديا لمررا جرراء , فسرريرهدكمررا ندررل ذلررك ابررن كثيررر فرري , ن ةررادم رضرري ا   نرر وابررن جريررر  ررن رريررق  رردي ابرر
: فدال لرسول ا  صيى ا   يي  وسريم.وجده يدرأ هذه اآلي , ليسيم وكان نصرانيا, رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

. فاااتبعوهم. م الحاارامبلاام إنهاام حرمااوا للاايهم الحااالل وأحلااوا لهاا ) :فدررال صرريى ا   ييرر  وسرريم. إنورم لررم يعبرردوهم
وداللرر  اآليرر  والةرردي  . ومعيرروم أن دفسررير الدرررين بالسررن  الثابدرر  هررو مررن أصررأ الدفاسررير (فااذلك لبااادتهم إياااهم

وهرذه هري , و يرى أن مرن أرا ر  فدرد  برده. فدد جعل نفس  ربرا, ددل  يى أن من شرع فةيل وةرم,واضة  دماما
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ي  :فورو لمرا قرال لورم .  براد  قروم فر رون لفر رون ار  انأ إ لَاٍه َغيأ اامأ م  اتا لَكا ااما  .19 –الدصرم   َماا َعل مأ كا َقااَل أََناا َربه َِ

لَى  .42 –الناح اع  األَعأ
فدررد كرران ليمصررريين فرري  وررده يلورر  , لررم يريررب مررنوم أن يعددرردوا أنرر  هررو الررذي خيدوررم ورحقوررم وخيررق الكررون ودبررره

نمررا  برردوه إلوررا مشررر ا بالرا رر , يعبرردونوا بوررذه الصررف  وهررو نفررس الرردور الررذي يدرروم برر  ةكررام المسرريمين اليرروم . واى
ق ينَ  :وقد قال دعالى. وبرلمانادوا الكافر  الظالم  الفاسد , ومشر وهم َِاس  ما   ْامأ َكاناوا َقوأ وها إ نن َِأََطاعا َمها  َتَخفن َقوأ  َِاسأ

 12-الحخرف. 
, تصاانيعا وبيعااا وترخيصااا, مااوروهاام فااي مراساايمهم وبرلماناااتهم يحلااون الخ! يحكاام بكفاارهم ؟ كيااا ال ف

ويسااااوون فاااي حاااق التصاااويت للااام , وكاااذلك دور ال ناااا وبناااوك الرباااا, ويقبضاااون لليهاااا الرساااوم والمكاااوس
ويعقاادون ... وبااين العااالم والجاهاال, الماارأ  وبااين الرجاال و, وبااين الباار والفاااجر, بااين المااةمن والكااافر,التشااريب

ويسااعون فااي , يمنعااون مساااجد اهلل أن يااذكر فيهااا اساامهو , ويبرمااون المعاهاادات البا لااة, االحااالا المحرمااة
, واالحتساااب, والجهاااد, والنهااي لاان المنكاار, االماار بااالمعروا. ويحرمااون فااي مقاباال ذلااك ممااا أحلااوا, خرابهااا

وتقاانن لقتاال وسااجن وتشااريد , ناهيااك لاان القااوانين التااي تباايح المكااوس الظالمااة... وأنوالااا ماان البيااب الحااالل
 . اتلهم اهلل أنا يةفكون, الم آخر ما شرلوا و ننوا وأحلوا وحرموا...الناس ظلما ولدوانا

 
وندفا من أةكاموا ري . وهو أن بداء رسوم من أثار الشريع . يجدر بنا لفع النظر الى أمر هام :ةالةا

في بعض البالد , والحواج والرالق والميرا , كبعض أةكام األةوال الشخصي , سجالع الدوانين الوضعي 
كما أن الدحوير والضةك  يى  دول البسراء بعنون  . ال يجعل الةكم يوصف بأن  ةكم الشريع , مي اإلسال

الشريع  )أو ( الشريع  اإلسالمي  هي مصدر الدشري  والددنيين) وهي قولوم, الدسدور بالكيم  الفارغ  الخاد  
الشريع  )بالا  بالدجل بالدول أو ةدى بالم, كما في بعض البالد( اإلسالمي  هي المصدر األساسي ليدشري 

كما في .ثم الدشري  والددنيين من دون ا  دةع هذا العنوان(. اإلسالمي  هي المصدر الوةيد ليدشري  والددنيين
و  المشدكى كم يسدخفون بعدول , فوذا ال يجعل الةكم شر يا...بعض البالد كالسعودي  والسودان واليمن

( ةييب)كدب  ييوا , فمن يدبل أن يشدري قارور  خمر. من  مالء السيرانباسدخدام بعض العيماء , شعوبوم
فإن من المعيوم , ومن جو  أخرى. هذا من جو !. وهل يرور الخمر بالكداب   يي ؟!!! أو حيع,  يى أنوا ةييب

ال في وق, كما أخبر  ن نفس  جل جالل , وا  أغنى األغنياء  ن الشرك, في ديننا أن النجاس  دياى الروار 
يدبل إال أن يكون  وا  ال. رواه مسيم( من  مل  مال أشرك في  معي غيري دركد  وشرك :)الةدي  الددسي

ن    :قال دعالى, الدين كي    لهها ل  ينا كا َنة  َوَيكاوَن الدِّ مأ َحتنى ال َتكاوَن ِ تأ ا   :وقال دعالى (.14/األنفال)  َوَقات لاوها إ نن

َنا إ   َزلأ يَن أَنأ ل صا  لَها الدِّ َ ماخأ باد  هللان َِاعأ َتاَب ب الأَحقِّ  َك الأك  ينا الأَخال صا * لَيأ ن  الدِّ  .1-الحمر  أاَل ل 
نما . أو بةجم ما خير بالةكم باير ما أنحل ا , والعبر  ليسع في كبر و ظم هذا الشرك بالدشري  واى

وا إ ال   :ةاكمي  ا  الذي قال  والعدوان  يى, باسدةالل هذا الفعل واإلقدام  يي  بادا ن  أََمَر أاَلن َتعأ ما إ الن ل  كأ إ ن  الأحا

اها  :قال ابن كثير في قول  دعالى. والفدن  الدي نةن فيوا هي أن الدين في بالدنا لم يعد كي   . 11-يوسف  إ ين
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  ينا َنة  َوَيكاوَن الدِّ ِ تأ مأ َحتنى ال َتكاوَن  ن   َوَقات لاوها لهها ل  , [يعني ال يكون شرك:  ن ابن  باس:] 14-األنفال  كا
ويكون : و ن مةمد بن اسةق],[ةدى ال يفدن مسيم  ن دين [: ةدى ال دكون فدن ]و ن  رو  وغيره من  يماهنا ]

 [.ويخي  ما دون  من األنداد. الدوةيد خالصا   ليس في  شرك
ن قيع بدشري  حاهد أو ناقم أو دكل بد ): ال اتمام الشا بي رحمه اهلل كل , ير لألصل الصةيأاي   واى
لو فعل أةد مثل هذا في نفس الشريع   امدا . فيكون قادةا في المشروع, ذلك قد يكون ميةدا بما هو مشروع

 .اال دصام( الندصان فيوا أو الداير قل أو كثر كفر فال فرق بين ما قل أو كثر إذ الحياد  و. لكفر
 :ابن تيمية و ال اتمام

يا أيوا ]ولوذا قال دعالى . فإذا كان بعض الدين   وبعض  لاير ا  وجب الددال ةدى يكون الدين كي    )
وهذه اآلي  [الذين يمنوا اددوا ا  وذروا ما بدي من الربا إن كندم مؤمنين فإن لم دفعيوا فأذنوا بةرب من ا  ورسول 

ولكنوم إمدنعوا  ن درك الربا وبين ا  , والدحموا الصال  والصيام, اإلسالم نحلع في أهل الراهف لما دخيوا في
فكيف بمن يدرك كثيرا من , فإذا كان هؤالء مةاربين   ورسول  يجب جوادهم. دعالى أنوم مةاربون ل  ولرسول 

امدنعع  ن بعض  إذا, وقد إدفق  يماء اإلسالم  يى أن الراهف  الممدنع ! وأكثرها كالددار؟ اإلسالمشراه  
أو صيام رمضان أو , إذا دكيموا بالشواددين وامدنعوا  ن الصال  والحكا , فإن  يجب قدالوم, الواجباع اإلسالمي 

, ة  البيع العديق أو  ن الةكم بينوم بالكداب والسن  أو  ن دةريم الفواةش أو الخمر أو نكاح ذواع المةارم
أو  ن ضربوم الجحي  , أو الجواد ليكفار, أو الربا أو الميسر, الةقذواع النفوس واألموال باير  اسدةاللأو 

 .451مسأل   49ج  . (يداديون  ييوا ةدى يكون الدين كي    بأنوم, ونةو ذلك من شراه  اإلسالم... يى أهل الكداب
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 : فالخالصة

 
كانت الفتنة لن دين , هوحكمه  بحكم غير , وتشريعه بتشريب غيره, أنه اذا ما اختل  دين اهلل بدين غيره

. وهذا هو الحاصل اليوم وما جناه حكامنا للينا من فساد في الداخل. ووجب القتال حتم ال تكون فتنة, اهلل
 .االلداء وذل للم يد. ولدوان من الخارج وضنك في الحيا  العامة

فجاء من لمالء , (الظالمون, الفاسقون, الكافرون) ولقد سمم ربنا سبحانه وتعالم أمةال هةالء الحكام
وكأن لندهم  رآنا خاصا بهم . نيوأولياء أمور شرلي, نين صالحيمسلم  السال ين من يسمم هةالء الحكام 

 !!!.ومن لم يحكم بما أن ل اهلل فأولئك هم المسلمون المةمنون الصالحون : كتبوا فيه
ف نه يجب للينا [. ليلنَّاسي ووال توْكُتُمونوُه  لوُتبويُِّننَّهُ  :]وبحق الشهاد  هلل الذي أمرنا بقوله, فبصراحة ووضوو

 :أن نقول
إن ال بع  العلماء مقولة بع  السلا لن سال ين المسلمين االوائل الذين كانوا , إن من الخ أ 

وينهون لن المنكر وكان فيهم جور , ويأمرون بالمعروا, ويجاهدون في سبيل اهلل, يحكمون بما أن ل اهلل
كفر )أنها , فقالوا لن بع  حاالت حكمهم بغير ما أن ل اهلل, ني أمية و بني العباسكبع  ملوك ب, وظلم

الذين وصفنا فيما , إن من ألظم الغل  إن ال هذا القول للم حكام المسلمين اليوم(. كفر أصغر)أو ( دون كفر
 !!وسل اتهم التشريعية, سبق حالهم وحال  وانينهم

, درسوا في بالد الصليب الكافر  في الغرب, بالقانون الوضعي كيا و د أوجدوا مختصين!! سبحان اهلل
 .. هكذا باللفظ الصريح(  عمشرِّ  )وأسموا واحدهم

بما في ذلك حل , ناهيك لن ما يفعله هةالء الملوك والرةساء واالمراء من سن القوانين وتشريب المراسيم
 !.اذا خ ر لهم ذلك( البرلمان)أجه   التشريب ذاتها 

ذا أراد , وتار  يسجنه, تار  يعبد المشرع وي لب من الناس لبادتهفالحاكم   كما كان !!! ن يقتله  تلهأوا 
 !أو إلها من خشب ةم يحر ه لي بخ لليه! لباد االصنام يصنب واحدهم إلها من تمر ةم يأكله

وا   وأوجه ن, و تل المةمنين , ناهيك لن وجوه الكفر االخر  التي تلبسوا بها من والء الكافرين 
 .اتيمان من اال وال واالفعال

 
 

وفر ر يخرون ةدى أسيموا . دررح  يينا مسأل  هام  اشدر فيوا قوم وأفرروا ةدى كفروا المسيمين واآلن
 :هذه المسأل  هي.الكافرين وشودوا  يى المرددين باإلسالم
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 من هم المرتدون الكفار في حكومة الحاكم الكافر أو المرتد؟

فإن , و كما هو معيوم من لا  العرب[. ومن لم يحكم بما أن ل اهلل فأولئك هم الكافرون:]لىيدول ا  دعا
دعني الذي لم ( من لم يةكم)فدول  . وهي من صي  العموم والشمول, (الذي)بمعنى , موصول اسم( من)لفظ  
 .ودشمل كل من لم يةكم, يةكم

وكما هو , كما كان ةكم الفر ون, ع ةاكم  مع بدون مؤسسا, فإذا كان النظام قاهما  يى ةكم فرد مريدا
وأما أ وان  المنفذون فوم . دخص  وةده( الذي)أي ( من)فالكافر هو الةاكم وةده ولفظ  . ةكم الةكام المسدبدين

 .يأثمون بددر مشاركدوم الدي قد دصل ليكفر وقد دكون إثما. بشكل  ام(  ائفة كفر أو رد )
, كما هو ةال معظم ةكوماع العالم اليوم, دباشر الةكم بشكل جما ي, وأما إذا كان الةكم  بر مؤسساع

 .ن  ييوا كفاريالداهم فالمؤسساع المباشر  ليةكم وكبار
 :ددوم  يى سيراع ثالث , فالةكوماع الدسدوري , وفي الةال  المعروف  اليوم 

 . والو راء ونوابهم. وهم الرئيس ونوابه: السل ة التنفيذية.1
 .أو من يعادلهم من المختصين بتشريب المراسيم وسن القوانين, وهم نواب البرلمان: تشريعيةالسل ة ال. 2
, العامااة: والمحاااكم المختلفااة, وأنااواع القضااا , العااام أو النيابااة العامااة االدلاااءوهاام : الساال ة القضااائية. 3

 .الخ...التميي  المحكمة العليا, االستئناا
فالةكومر  ددروم  يرى مؤسسر  واةرد  مؤلفر  ....( أو ةحبير , أو أسرري ,  سكري )دكدادوري , وأما إذا كانع الةكوم 

 .ادور وأ وان  المباشرين ليةكم والسير  والدشري  والدضاءدمن الةاكم الديك
 [.ومن لم يحكم بما أن ل اهلل فأولئك هم الكافرون :]فالدا د  هي ذادوا. وفي كيدا الةالدين

 
 :ولليه 
 :فالكفار المرتدون هم ,  (من) وبةكم  موم اليفظ,   الدسدوري كوماعففي الة

 .الو راء ونوابهمو , ونوابه( أو الملك ) الرئيس: السل ة التنفيذية -1. 1
أو , الذين يشرلون مواد الدساتيرمن ), وألضاء مجلس الشور , نواب البرلمان: السل ة التشريعية -2 .1

 .( أو يقبلونها . أو يصاد ون لليها. هاأو يقرون. للم غير ما أن ل اهلل, نصوش القوانين

 . القضا  الذين يحكمون بغير ما أن ل اهلل: السل ة القضائية -3 .2

 :فالكفار المرتدون هم,  وبةسب نفس الدا د ,  وفي الةال  الدكدادوري 

 .الحاكم الدكتاتور ونوابه -1 .1
حكم وتشريب من , شرين للسل ةألوانه المباشرين وألضاء حكومته أو إدارته أو و رائه المباكبار  -2 .2

 . و ضاء
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: يمكن دسميدوا, أنظم  ةكم جديد . العسكري   يى ةكوماع دسدوري  االندالباعوقد نشأع بسبب 

ودسدوري  . فوي دكدادوري   يى وج  الةديد (. نريد  ليس  يى سبيل الفكاه  اسموهذا !!( )دكدادورياع دسدوري )
 (.وهذه هي الةال  في بيدان العالم العربي واإلسالمي)الشعوب  والضةك  يى  دول االد اءمن ةي  

 : وفي هذه الةال  دبدى الدا د  هي ذادوا
وألوانه , الحاكم الدكتاتور: فالكفار المرتدون هم[. من لم يحكم بما أن ل اهلل فأولئك هم الكافرون] 

 . المباشرون للسل ة والحكم بالكفر وللتشريب وللقضاء بغير ما أن ل اهلل
 

,  يى كفر من أ رى نفس  ةق الدشري  من الدةييل والدةريم, ومن األدل  الناصع  في الدرين والسن 
ما أخبر ب  سبةان   ن كفر اليوود , وجعل نفس  بذلك ربا يعبد, ودبديل الشراه  والعدوان  يى ةاكمي  ا 

 :في قول , والنصارى
  ْامأ َباَن هأ مأ َورا َباَرها وا أَحأ َخذا وا إ لَْا  َواح دا  ال إ لََه اتن بادا وا إ الن ل َيعأ را َيَم َوَما أام  َن َمرأ يَح ابأ ون  هللان  َوالأَمس  نأ دا َبابا  م  أَرأ

كاونَ  ر  ا ياشأ َحاَنها َعمن بأ َو سا  . (31:التوبة)  إ الن ها
ا ندل ذلك ابن كثير كم, أةمد والدرمذي وابن جرير  ن رريق  دي ابن ةادم رضي ا   ن  اإلمامفدد روى  

فدال .وجده يدرأ هذه اآلي , ليسيم وكان نصرانيا, أن  ديا لما جاء رسول ا  صيى ا   يي  وسيم, فسيرهدفي 
بلم إنهم حرموا لليهم الحالل  :)فدال صيى ا   يي  وسيم. إنوم لم يعبدوهم: لرسول ا  صيى ا   يي  وسيم

 (لبادتهم إياهم فذلك. فاتبعوهم. وأحلوا لهم الحرام
ددل ,ودالل  اآلي  والةدي  واضة  دماما. ومعيوم أن دفسير الدرين بالسن  الثابد  هو من أصأ الدفاسير

وهذه هي  باد  قوم فر ون , و يى أن من أرا   فدد  بده. فدد جعل نفس  ربا,  يى أن من شرع فةيل وةرم
 –الناح اع [ فقال أنا ربكم االللم. ]19 –لدصم ا[ ما للمت لكم من إله غيري]فوو لما قال لوم . لفر ون

فدد كان ليمصريين في  وده يلو  , لم يريب منوم أن يعدددوا أن  هو الذي خيدوم ورحقوم وخيق الكون ودبره.42
نما  بدوه إلوا مشر ا بالرا  , يعبدونوا بوذه الصف  وهو نفس الدور الذي يدوم ب  ةكام المسيمين اليوم . واى

فاستخا  ومه فأ الوه إنهم كانوا  وما :]وقد قال دعالى. برلمانادوا الكافر  الظالم  الفاسد و , ومشر وهم
 .12-الحخرف[ فاسقين

ويقبضون لليها الرسوم , تصنيعا وبيعا وترخيصا, كيا ال وهم في مراسيمهم وبرلماناتهم يحلون الخمور
وبين , بين المةمن والكافر,ت للم التشريبويساوون في حق التصوي, وكذلك دور ال نا وبنوك الربا, والمكوس

ويبرمون المعاهدات , ويعقدون االحالا المحرمة... وبين العالم والجاهل, المرأ  وبين الرجل و, البر والفاجر
. ويحرمون في مقابل ذلك مما أحلوا, ويسعون في خرابها, ويمنعون مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه, البا لة

ناهيك لن ... وأنوالا من البيب الحالل, واالحتساب , والج ية  ,والجهاد, نهي لن المنكروال, االمر بالمعروا
آخر ما شرلوا  إلم...وتقنن لقتل وسجن وتشريد الناس ظلما ولدوانا, القوانين التي تبيح المكوس الظالمة

 . اتلهم اهلل أنا يةفكون, و ننوا وأحلوا وحرموا
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وندفا من أةكاموا ري سجالع . وهو أن بداء رسوم من أثار الشريع  .أمر هام إلىيجدر بنا لفع النظر و 
ال , في بعض البالد اإلسالمي , والحواج والرالق والميرا , كبعض أةكام األةوال الشخصي , الدوانين الوضعي 

 كما أن الدحوير والضةك  يى  دول البسراء بعنون  الدسدور بالكيم . يجعل الةكم يوصف بأن  ةكم الشريع 
الشريع  اإلسالمي  هي )أو ( الشريع  اإلسالمي  هي مصدر الدشري  والددنيين)وهي قولوم, الفارغ  الخاد  

الشريع  اإلسالمي  هي )أو ةدى بالمبالا  بالدجل بالدول , كما في بعض البالد( المصدر األساسي ليدشري 
كما في بعض البالد .ا  دةع هذا العنوانثم الدشري  والددنيين من دون (. المصدر الوةيد ليدشري  والددنيين

باسدخدام , و  المشدكى كم يسدخفون بعدول شعوبوم, فوذا ال يجعل الةكم شر يا...كالسعودي  والسودان واليمن
أو ,  يى أنوا ةييب( ةييب)كدب  ييوا , فمن يدبل أن يشدري قارور  خمر. بعض العيماء من  مالء السيران

فإن من المعيوم في ديننا أن , ومن جو  أخرى. هذا من جو !. بالكداب   يي ؟ وهل يرور الخمر!!! حيع
وقال في الةدي  , كما أخبر  ن نفس  جل جالل , وا  أغنى األغنياء  ن الشرك, النجاس  دياى الروار 

ين كي  يدبل إال أن يكون الد وا  ال. رواه مسيم( من  مل  مال أشرك في  معي غيري دركد  وشرك :)الددسي
إنا أنزلنا إليك  :]وقال دعالى(. 14/األنفال[)وقاتلوهم حتى ال تكون ِتنة ويكون الدين كله ل: ]قال دعالى,  

 .1-الحمر[  أال ل الدين الخالص* الكتاب بالحق ِاعبد هللا مخلصا له الدين
نما . ما أنحل ا  أو بةجم ما خير بالةكم باير, والعبر  ليسع في كبر و ظم هذا الشرك بالدشري  واى

إن الحكم إال ل أمر أال تعبدوا إال :]والعدوان  يى ةاكمي  ا  الذي قال , باسدةالل هذا الفعل واإلقدام  يي 

 :]قال ابن كثير في قول  دعالى. والفدن  الدي نةن فيوا هي أن الدين في بالدنا لم يعد كي   . 11-يوسف[إياه
و ن ], [يعني ال يكون شرك:  ن ابن  باس.:]14-األنفال [ ويكون الدين كله لوقاتلوهم حتى ال تكون ِتنة 

ويكون : و ن مةمد بن اسةق],[ةدى ال يفدن مسيم  ن دين [: ةدى ال دكون فدن ] رو  وغيره من  يماهنا 
 [.ويخي  ما دون  من األنداد. الدوةيد خالصا   ليس في  شرك

ن قيع بدشري  حاهد أو ناقم أو دفير لألصل الصةيأ كل :)قال اإلمام الشاربي رةم  ا  كل , بد   واى
لو فعل أةد مثل هذا في نفس الشريع   امدا . فيكون قادةا في المشروع, ذلك قد يكون ميةدا بما هو مشروع

 .لكفر
 . اإل دصام (الندصان فيوا أو الداير قل أو كثر كفر فال فرق بين ما قل أو كثر إذ الحياد  و 

. فإذا كان بعض الدين   وبعض  لاير ا  وجب الددال ةدى يكون الدين كي    :)مام ابن ديمي وقال اإل
ن ينَ  :ولوذا قال دعالى  م  تامأ ماؤأ نأ با إ نأ كا َن الرِّ وا َما َبق َي م  َ َوَذرا قاوا هللان يَن آَمناوا اتن ا النذ  َْ َعلاوا (ِإن لم  َيا أَيه َِإ نأ لَمأ َتفأ

أأَذنا  ول ه  َِ َن هللان  َوَرسا ٍب م   . (414:البدر ) وا ب َحرأ

, والدحموا الصال  والصيام, وهذه اآلي  نحلع في أهل الراهف لما دخيوا في اإلسالم [بةرب من ا  ورسول  
فإذا كان هؤالء مةاربين   ورسول  . ولكنوم إمدنعوا  ن درك الربا وبين ا  دعالى أنوم مةاربون ل  ولرسول 

 يماء اإلسالم  يى أن  ادفقوقد ! وأكثرها كالددار؟ اإلسالمفكيف بمن يدرك كثيرا من شراه  , جب جوادهمي
إذا دكيموا بالشواددين وامدنعوا , فإن  يجب قدالوم, إذا امدنعع  ن بعض الواجباع اإلسالمي , الراهف  الممدنع 

ن الةكم بينوم بالكداب والسن  أو  ن دةريم أو صيام رمضان أو ة  البيع العديق أو  ,  ن الصال  والحكا 
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, أو الربا أو الميسر, ذواع النفوس واألموال باير الةق اسدةاللأو , الفواةش أو الخمر أو نكاح ذواع المةارم
يداديون  ييوا  بأنوم, ونةو ذلك من شراه  اإلسالم...أو  ن ضربوم الجحي   يى أهل الكداب, أو الجواد ليكفار

 .451مسأل   49ج (ين كي   ةدى يكون الد

 
 : فالخالصة

, كانع الفدن   ن دين ا , وةكم   بةكم غيره, ودشريع  بدشري  غيره, أن  اذا ما اخدير دين ا  بدين غيره
و دوان . وهذا هو الةاصل اليوم وما جناه ةكامنا  يينا من فساد في الداخل. ووجب الددال ةدى ال دكون فدن 

 .األ داء وذل  يى يد. الةيا  العام  من الخارج وضنك في
فجاء من  مالء , (الظالمون, الفاسدون, الكافرون) ولدد سمى ربنا سبةان  ودعالى أمثال هؤالء الةكام

وكأن  ندهم قرينا خاصا بوم كدبوا . وأولياء أمور شر يون, السالرين من يسمى هؤالء الةكام مسيمون صالةون
 !!!. فأولهك هم المسيمون المؤمنون الصالةون ومن لم يةكم بما أنحل ا : في 

, درسوا في بالد الصييب الكافر  في الارب, كيف وقد أوجدوا مخدصين بالدانون الوضعي!! سبةان ا 
ناهيك  ن ما يفعي  هؤالء الميوك والرؤساء واألمراء من سن .. هكذا باليفظ الصريأ( مشرع)وأسموا واةدهم

فالةاكم دار  يعبد !. اذا خرر لوم ذلك( البرلمان)بما في ذلك ةل أجوح  الدشري  ذادوا  ,الدوانين ودشري  المراسيم
ذا أراد , ودار  يسجن , المشرع ويريب من الناس  بادد  كما كان  باد األصنام يصن  واةدهم !!! يددي  قدي  أنواى

الكفر األخرى الدي ديبسوا بوا  ناهيك  ن وجوه! أو إلوا من خشب ثم يةرق  ليرب   يي ! إلوا من دمر ثم يأكي 
 .وأوج  نواقض اإليمان من األقوال واألفعال, وقدل المؤمنين , من والء الكافرين

 
 .ن اهلل والحكم بغير ما أن ل اهللهذا لن كفر حكام بالد اتسالم في هذا ال مان من باب التشريب من دو

, فأضاافوا إلياه كفارا أشاد وضاوحا, ه ا الوجاولكن هاةالء المحااربين هلل ورساوله لام يكتفاوا بكفارهم مان هاذ
فلنتأمال . وهو والةهم اللداء المسلمين ومعاونتهم للكفار ومظاهرتهم للم شعوبهم وأهل ملتهم . وأسهل إةباتا

 .في بع  التفصيل الموج  في الحكم الشرلي في جريمتهم االخر  هذه 
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 وحكووم قتووال المسوولمين إلووى جانووب . اوحكووم مووواالة الكووافرين وأنواعهوو. البووراء عقيوودة الوووالء و
 الكفرة والمرتدين

أو أي ا دبررار ,  وغنرراهم وفدرررهم,  واخرردالف لاررادوم وشررعوبوم,  بصرررف النظررر  ررن أجنرراس البشررر وألرروانوم
 :فدد ا دبرع الشريع  لوم نسبدان فدر هما. يخر

ويشكيون أم  , إخو  أن أهل اإليمان,  وقررع بالنصوم الواضةاع من الكداب والسن (. كافر)و ( مؤمن)
 .50الةجراع [ إنما المؤمنون إخو :]فدد قال دعالى. واةد 
وبورررذا (. ميررر  واةرررد )ولارررادوم , وشرررعوبوم, وأجناسررروم, كمرررا قرررررع أن الكفرررار  يرررى اخررردالف مرررذاهب كفررررهم 

 (.أهل الكفر)و ( أهل اإليمان)الوضوح ددرر أن أهل الدكييف إنسوم وجنوم في هذه األرض أمدان 
ن هذه أمتكم أمة واحد   :وجل حوقال   وقرررع . واجبادورا وقررع بينوم رابر  الروالء و .14 –المؤمنرون   وا 

البدرر   اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلم النور :وقرررع أن. أن الدفاضل بينوم  يى أساس الددوى

وبوررذا (. ملااة واحااد )ولاررادوم , شررعوبومو , وأجناسرروم, كمررا قررررع أن الكفررار  يررى اخرردالف مررذاهب كفرررهم .411 –
 (.أهل الكفر)و ( أهل اتيمان)الوضوح ددرر أن أهل الدكييف إنسوم وجنوم في هذه األرض أمدان 

و يرى هرذا , والبرراء  مرن الكرافرين, وقد أمر ا  سبةان  ودعالى بكل وضوح المؤمنين بمرواال  بعضروم بعضرا
, برل هري قضري  أساسري . قضري  فر ير  مرن قضرايا اإليمران, ه الدضري وليسرع هرذ(. الباراء لقيد  الاوالء و)بنيرع 

 .ونسب  اإلنسان إلةدى هادين األمدين, إذ يبنى  ييوا اإليمان أو الكفر, مردبر  بأساس الدوةيد
فدرد قرر  ا  . ةدرى وال أشرد أواصرر الدربرى.. البرراء ولرم دعدبرر أي رابرر  أخررى ولم ددم أمام  ديرد  الروالء و

َن فدر  الربر  بين سيدنا إبراهيم  يي  السالم وأبي  الكافر فدبرأ من  . صر م  أصةابوا الكفر ديك األوا اا َتَباين َِلَمن

اه  َحل ايم   يَم أَلَون اَراه  اها إ نن إ بأ نأ أَ م  ن  َتَبارن وٌّ ل  اها َعادا وقرر  الرابرر  برين سريدنا نروح صريى ا   يير  وسريم . 552-الدوبر  لَها أَنن
را َصال حٍ  فدال وابن   ها َعَمل  َغيأ ل َك إ نن نأ أَهأ َس م  ها لَيأ كما قرعوا بين يسي  المؤمن  وحوجوا . 21-هود  َقاَل َيا ناوما إ نن

ِ اي  :فر ون الكافر تا   َدَك َبيأ نأ ن  ل ي ع  َن إ ذأ َقالَتأ َربِّ ابأ َعوأ ِ رأ َرأََت  يَن آَمناوا امأ َُال  ل لنذ  ا َم ن اي  َوَضَرَب هللان اة  َوَنجِّ الأَجنن

ينَ  ااال م  م  الظن َقااوأ ااَن الأ ن ااي م  َن َوَعَمل ااه  َوَنجِّ َعااوأ ِ رأ اانأ  كمررا قرعورا بررين سريدنا نرروح و لرور  ييومررا السررالم  .55-الدةرريم   م 
ااَرأََت لاااوٍط َكاَنَتااا وحوجديومرا الكررافردين  ااوٍم َوامأ ااَرأََت نا وا امأ يَن َكَفاارا َُال  ل لنااذ  ا َماا َنااا َضااَرَب هللان َباد  اانأ ع  ن  م  ااَديأ ااَت َعبأ َتحأ

ل ينَ  اخ  اَر َمَع الدن ال النن خا وا  َوق يَل ادأ َن هللان  َشيأ ْاَما م  ن َيا َعنأ َِلَمأ ياغأ َما  ََِخاَنَتاها ن    .50 –الدةريم   َصال َحيأ

و يرى هرذا  ,والبرراء  مرن الكرافرين, وقد أمر ا  سبةان  ودعالى بكل وضوح المؤمنين بمرواال  بعضروم بعضرا
, بررل هرري قضرري  أساسرري . قضرري  فر يرر  مررن قضررايا اإليمرران, وليسررع هررذه الدضرري (. البررراء  ديررد  الرروالء و)بنيررع 

 .ونسب  اإلنسان إلةدى هادين األمدين, إذ يبنى  ييوا اإليمان أو الكفر, مردبر  بأساس الدوةيد
ناوَن ب الن  وَ    :وقد قال دعرالى  م  ما  ياؤأ خ ر  ياوَ ال َتج دا َقوأ م  الأ مأ االأَيوأ ولَها َولَوأ َكااناوا آَبااَءها َ َوَرسا وَن َمنأ َحادن هللان ده

ما ا  ْ ِ ي قالاوب  ْامأ أاولَو َك َكَتَب  يَرَت ْامأ أَوأ َعش  َواَن مأ أَوأ إ خأ َناَءها انأ إلأَوأ أَبأ ي م  ار  ااٍت َتجأ ْامأ َجنن لا خ  ادأ ها َويا نأ وٍم م  مأ ب را َدها يَماَن َوأَين

ااا اتَ  َْ ت  ااما الأ ألَ حأ َب هللان  ها اازأ با هللان  أاَل إ نن ح  اازأ ااها أاولَو ااَك ح  ااوا َعنأ ْامأ َوَرضا ا َعاانأ ااَي هللان ااا َرض  َْ ِ ي يَن  ااارا َخال ااد  َْ ااونَ نأ ل حا فأ   ما
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اء والذين كفروا بعضْم أولي .95 –الدوب   والمؤمنون والمؤمنات بعضْم أولياء بعض :وأخبر بدول   (44:المجادل )

 .11 –الدوب    والمناِقون والمناِقات بعضْم من بعض  .11 –األنفال  بعض

ق اينَ  : وقال دعالى تن ا َول يه الأما ٍض َوهللان ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا يَن َبعأ ال م  , فومرا نسربدان وجنسريدان .54: الجاثرري   َوإ نن الظن
 (.كافر ومنافق يوالون بعضوم بعضا)و(...مسيم يوالي مسيما), يصردان ورابردان فدر و

 .11 :األنفرال  دكرن فدنر  فري األرض وفسراد كبيرر  وأخبرر أننرا إن لرم نفعيورا, ا  با دداد هذه العديد  وقد أمر
والنوي  ن والير  , يجد أنوا غرع مسأل  األمر بوالي  المؤمنين وما يدردب  ييوا, والناظر في يياع الدرين الكريم

ويمكرن أن نرورد ررفرا مرن ذلرك باإليجراح . بكرل الدركيرح والوضروح, بالبراء  منوم وما يدردب  ييوا الكافرين واألمر
 :راع الدريني  كما ييييالددر  من خالل اسدخالم األةكام و

 :المةمن ولي المةمن  .1
وَن ب االأ   :قال دعالى را اٍض َياأأما ل َيااءا َبعأ ْامأ أَوأ ا ضا َنااتا َبعأ م  ؤأ نااوَن َوالأما م  ؤأ اوَن َوالأما َكار  َوياق يما نأ َن َعان  الأما اوأ َْ وف  َوَينأ را َمعأ

ولَها  َ َوَرسا وَن هللان يعا َكاَة َوياط  تاوَن الزن الَة َوياؤأ  . (15: الدوب )  الصن

 :الكافر ولي الكافر .2

المناااِقون والمناِقااات بعضااْم ماان بعااض  .14 –األنفررال   والااذين كفااروا بعضااْم أولياااء بعااض : قررال دعررالى

 .11 –الدوب   بالمنكر وينْون عن المعروفيأمرون 

 :النهي لن والية الكافرين .3

يل  ال يتخذ المؤمنون الكاِرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلاك ِلايس مان هللا ِاي شايء :قال دعرالى 

 .522-ساءالن أيْا الذين آمنوا ال تتخذوا الكاِرين أولياء من دون المؤمنين يا  :وقال دعالى  , 49: مران

 :والية المةمن للمةمن هي والية هلل ورسوله وهي نصر وغلبة .4

ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا ِإن حزب  .11 –الماهد    إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا  :قال دعالى

 .11 –الماهد   هللا هم الغالبون

 :ودخول في ح به,والية المسلم للكافرين هي والية للشي ان .5
اَب   :قال دعرالى : وهي خسار  وسخر من ا  دعالى يوجب الخيود في النار  ماا  َغض  ا َقوأ يَن َتَولناوأ أَلَمأ َتَر إ لَى الناذ 

لَماونَ  مأ َيعأ ب  َوها ل فاوَن َعلَى الأَكذ  ْامأ َوَيحأ نأ مأ َوال م  كا نأ مأ م  مأ َما ها  ْ ا َعلَيأ   (52:المجادل )  هللان

َطان    :إلى قول  دعالى ايأ َب الشن ازأ َطان  أاَل إ نن ح  ايأ با الشن ازأ اَر هللان  أاولَو اَك ح  كأ مأ ذ  َسااها أَنأ َِ َطانا  ايأ ما الشن  ْ َوَذ َعلَايأ َتحأ اما  اسأ ها

ونَ  را مَ   :كما قال دعرالى  (54:المجادل )  الأَخاس  َس َما َقدن وا لَب وأ يَن َكَفرا َن النذ  ْامأ َيَتَولنوأ نأ ُ يرا  م  ْامأ أَنأ َتَرى َك ا فاسا ْاامأ أَنأ تأ لَ

ونَ  مأ َخال دا ِ ي الأَعَذاب  ها مأ َو  ْ ا َعلَيأ ل َيااَء *    َسخ َط هللان مأ أَوأ وها َخاذا اه  َماا اتن َل إ لَيأ از  ب ايِّ َوَماا أانأ نااوَن ب االن  َوالنن م  َولَوأ َكااناوا ياؤأ

قاونَ  َِاس  ْامأ  نأ ُ يرا  م  نن َك اَرانا    :دعرالى وقال  .(90:الماهد )  َولَك  سأ اَر خا َقادأ َخس  َِ ون  هللان   انأ دا َطاَن َول ّيا  م  يأ َوَمنأ َيتنخ ذ  الشن

ب ينا     (554: النساء)  ما
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 :والية المسلم للكافرين واهية وسيتبرأ الشي ان من واليتهم بعد أن ور هم في الكفر .6

ون  هللان    :قررال دعررالى اانأ دا وا م  َخااذا يَن اتن االا النااذ  َُ ااتا َم ياااوت  لََبيأ با َهااَن الأ تااا  َوإ نن أَوأ َخااَذتأ َبيأ َكباااوت  اتن اال  الأَعنأ َُ ل َياااَء َكَم  أَوأ

لَماونَ  َكباوت  لَوأ َكاناوا َيعأ ِ اي   :وقال دعرالى  (25:العنكبروع)  الأَعنأ مأ  ان كا َة َبيأ اناا  َماَودن َُ ون  هللان  أَوأ انأ دا تامأ م  َخاذأ َماا اتن َوَقااَل إ نن

اارا الأحَ  ما النن ضاا  َوَماأأَواكا مأ َبعأ اكا ضا ٍض َوَيلأَعانا َبعأ مأ ب اَبعأ اكا ضا فارا َبعأ ق َياَمة  َيكأ َم الأ ُامن َيوأ َيا  نأ ينَ َياة  الده ار  انأ َناص  امأ م    َوَماا لَكا
َطان  إ ذأ َقاَل ل   :وقال دعالى  (41:العنكبوع) يأ ل  الشن َُ ا َكَفَر قَ ل  َكَم َِلَمن فارأ  َسان  اكأ َ َربن نأ اَك إ نِّاي أََخاافا هللان نأ يء  م  اَل إ نِّي َبار 

ينَ   . (51:الةشر)  الأَعالَم 
 

 :والية المسلم للكافرين تجعله منهم وتحب  لمله وتفضي به إلم الرد . 5
ْااوَد َوالننَصااَرى أَ   : في سور  الماهرد : قال دعالى  َي وا الأ اذا يَن آَمناوا ال َتتنخ  ا النذ  َْ اٍض َيا أَيه ل َيااءا َبعأ ْامأ أَوأ ا ضا ل َيااَء َبعأ وأ

ينَ  ال م  َم الظن ي الأَقوأ د  ْأ َ ال َي ْامأ إ نن هللان نأ ها م  إ نن َِ مأ  كا نأ ْامأ م   .( 15:الماهد )  َوَمنأ َيَتَولن
مَ   :ةم  ال بعدها  َد أَيأ ْأ وا ب الن  َج َسما يَن أَقأ الء  النذ  يَن آَمناوا أََهؤا وا َوَيقاولا النذ  َبحا َِأَصأ ْامأ  َمالا مأ َحب َطتأ أَعأ ْامأ لََمَعكا مأ إ نن  ْ ان 

ينَ  ر  وَنا*  َخاس  به ْامأ َوياح  به ٍم ياح  ا ب َقوأ َف َيأأت ي هللان ََِسوأ ين ه   مأ َعنأ د  كا نأ َتدن م  يَن آَمناوا َمنأ َيرأ ا النذ  َْ ن يَن َيا أَيه م  اؤأ لناٍة َعلَاى الأما ها أَذ 

ٍة َعلَى الأ  زن ا أَع  ت يه  َمنأ َيَشاءا َوهللان لا هللان  ياؤأ َِضأ َمَة الو ٍم َذل َك  ِ ي َسب يل  هللان  َوال َيَخاِاوَن لَوأ وَن  دا يَن ياَجاه  ِ ر  ع  َعل ايم  َكا   َواس 
   15-12 –الماهد.  

ا  :وبعد أن قرال ل َيااَء م  يَن أَوأ ِ ر  وا الأَكاا يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ مأ َيا أَيه كا ن  َعلَايأ َعلااوا ل  وَن أَنأ َتجأ يادا ن يَن أَتار  م  اؤأ ون  الأما نأ دا

ب ينا   لأَطانا  ما يرا:قال بعدها (522:النساء)  سا ْامأ َنص  َد لَ ار  َولَنأ َتج  َن النن َفل  م  َسأ ك  األأ رأ ِ ي الدن ِ ق يَن  َنا  .521 –لنساء ا إ نن الأما
 

 :وم والعشير  أولياء إن كانوا كافرينوالق اال رباء اتخاذالنهي لن .3
مأ :قال دعالى: وأن ودهم م  كفرهم بسبب الدراب  مناقض لإليمان َواَنكا مأ َوإ خأ وا آَباَءكا يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ َيا أَيه

مأ َِ  كا نأ ْامأ م  َر َعلَى األأ يَمان  َوَمنأ َيَتَولن فأ َتَحبهوا الأكا ل َياَء إ ن  اسأ ال ماونَ أَوأ ما الظن اولَو َك ها مأ (  ( ) *أ كا َناؤا مأ َوأَبأ كا قالأ إ نأ َكاَن آَباؤا
نا تَ  َن َكَساَدَها َوَمَساك  َشوأ تاماوَها َوت َجاَرة  َتخأ ِأ َتَر َوال  اقأ مأ َوأَمأ يَرتاكا مأ َوَعش  كا َواجا مأ َوأَزأ َواناكا َن َوإ خأ مأ م  كا َْا أََحبن إ لَيأ َن َضوأ رأ

و ق ينَ هللان  َوَرسا َم الأَفاس  ي الأَقوأ د  ْأ ا ال َي ه  َوهللان ر  ا ب أَمأ وا َحتنى َيأأت َي هللان َتَربنصا َِ ِ ي َسب يل ه   اٍد  َْ  .( 41-42 –الدوب  ) ل ه  َوج 
َ َوَرسا   :وقال دعالى  وَن َمنأ َحادن هللان خ ر  ياَواده م  الأ ناوَن ب الن  َوالأَيوأ م  ما  ياؤأ مأ ال َتج دا َقوأ َناَءها مأ أَوأ أَبأ ولَها َولَوأ َكاناوا آَباَءها

ْامأ  لا خ  ادأ ااها َويا نأ وٍم م  مأ ب اارا اَدها ما األأ يَماااَن َوأَين  ْ ِ ااي قالااوب  ْامأ أاولَو اَك َكَتااَب  اايَرَت ْامأ أَوأ َعش  اَواَن ااا أَوأ إ خأ َْ ت  اانأ َتحأ ي م  ار  اااٍت َتجأ  َجنن

ا  َي هللان ا َرض  َْ ِ ي يَن  ارا َخال د  َْ َنأ ونَ  األأ ل حا فأ ما الأما َب هللان  ها با هللان  أاَل إ نن ح زأ ها أاولَو َك ح زأ وا َعنأ ْامأ َوَرضا   .(44:المجادل )  َعنأ
 

 :النهي لن اتخاذ الكفر  ب انة وألوانا و د بدت البغضاء من أفواههم. 8 
نأ  :قال دعالى  وا ب َطاَنة  م 

يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ انأ  َيا أَيه َضااءا م  مأ َقدأ َبَدت  الأَبغأ وا َما َعن ته مأ َخَباال  َوده مأ ال َيأألاوَنكا ون كا دا

ق لاونَ  تامأ َتعأ نأ يات  إ نأ كا ما الأ ا لَكا نن َبرا َقدأ َبين مأ أَكأ ها ورا دا ف ي صا مأ َوَما تاخأ  ْ َواه  ِأ   (559:يل  مران)  أَ
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 :يارناالنهي لن والية من  اتلنا وأخرجنا من د.11
ا :قال دعرالى وا َعلَاى إ خأ مأ َوَظااَهرا كا َياار  انأ د  مأ م  اوكا َرجا ين  َوأَخأ ِ اي الادِّ مأ  يَن َقااَتلاوكا ا َعان  الناذ  ما هللان اكا َْ َما َينأ مأ أَنأ إ نن َراج كا

ال ماونَ  ما الظن اولَو َك ها َِأ ْامأ  مأ َوَمنأ َيَتَولن ها  . (4:الممدةن )  َتَولنوأ
 

 :والية من اتخذ ديننا ه وا ولعبا النهي لن. 11 
َتا :قال دعرالى يَن أاوتااوا الأك  اَن الناذ  باا  م  وا  َولَع  ازا مأ ها ياَنكا وا د  َخاذا يَن اتن وا الناذ  اذا يَن آَمنااوا ال َتتنخ  اا الناذ  َْ مأ َيا أَيه ل كا انأ َقابأ اَب م 

ن   م  ؤأ تامأ ما نأ َ إ نأ كا قاوا هللان ل َياَء َواتن فناَر أَوأ  . (11:الماهد )  ينَ َوالأكا
 

 :التشديد في النهي لن والية اليهود والنصار  خاصة من بين الكافرين. 12 
يجد أنوا نحلع في النوي  ن والي  اليوود و , النوي  ن والي  الكافرين يياعإن الناظر في أسباب نحول معظم 

يا  :]نوي  ن واليدوم جميعا قال دعالىوم  ذلك فدد سمدوم يياع الدرين صراة  من بين الكافرين الم. النصارى

أيْا الذين آمنوا ال تتخذوا  يا :]وقال دعالى.  15 –الماهد  [  أيْا الذين آمنوا ال تتخذوا اليْود والنصارى أولياء

 .11-الماهد  [ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
  :ة إبراهيم بالبراء  الكاملة من الكافرين وبغضهم ومعاداتهماالمر باالخذ بمل. 13

مأ وَ  :قال دعالى كا انأ اَرآءا م  اا با مأ إ نن  ْ م  يَن َمَعها إ ذأ َقاالاوا ل َقاوأ يَم َوالنذ  َراه  ِ ي إ بأ َوة  َحَسَنة   مأ أاسأ انأ َقدأ َكاَنتأ لَكا وَن م  ادا با اا َتعأ من م 

اامأ َوَباادَ  َنااا ب كا ون  هللان  َكَفرأ يَم دا ااَراه  َل إ بأ ااَدها إ الن َقااوأ ااوا ب ااالن  َوحأ نا م  ااى تاؤأ َضاااءا أََباادا  َحتن َبغأ ما الأَعااَداَوةا َوالأ ااَنكا َنَنااا َوَبيأ َب يااه  ا َبيأ أل 

َنا وَ أل َك أََنبأ َنا َوإ لَيأ لأ َك َتَوكن َنا َعلَيأ ٍء َربن نأ َشيأ َن هللان  م  ل كا لََك م  ف َرنن لََك َوَما أَمأ َتغأ يرا سأ َك الأَمص    (2:الممدةن )  إ لَيأ
 

حددت اآليات القرآنية ألذار من يتولم الكفار من المسلمين ويقعون في النفاق أنها إما من أجل  لب . 14 
 : والدوائر االذ الع   أو للخوا من 

وذلررك بسرربب , وةكررم  يررى أصررةابوا بالنفرراق والرررد  واالندسرراب ليكفررار, وقررد رد الدرررين  يررى هررذه األ ررذار وأبريوررا
بشار المنااِقين باأن لْام  :قرال دعرالى. مرض قيوبوم وأن  اقبدوم الندم في الدنيا واآلخر  وأن مصيرهم إلرى النرار

-النسراء  الذين يتخذون الكاِرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ِإن العزة ل جميعا * عذابا أليما

 :وقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال دعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالى .519-514
   ْامأ َيا أَيه ٍض َوَمنأ َيَتَولن ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا ل َياَء َبعأ ْاوَد َوالننَصاَرى أَوأ َي وا الأ يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ َ ْامأ إ نن هللان نأ ها م  إ نن َِ مأ  كا نأ م 

يَن  ال م  َم الظن ي الأَقوأ د  ْأ ونَ  *ال َي عا مأ َمَرض  ياَسار   ْ ِ ي قالاوب  يَن  ََِعَساى  ََِتَرى النذ  ايَبَنا َداو اَرة   َشاى أَنأ تاص  مأ َيقاولااوَن َنخأ  ْ ِ ي

ينَ  م  مأ َناد   ْ فاس  ِ ي أَنأ وا  وا َعلَى َما أََسره ب حا َِياصأ ه   د  نأ نأ ع  ٍر م  ح  أَوأ أَمأ
َفتأ ا أَنأ َيأأت َي ب الأ  . 14-15 -الماهد  هللان
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   : مواال  الكافرين  ومن أخ ر مظاهر

  
  واالستحسانالتشبه بهم في الملبس والسلوك والعادات واالسماء للم سبيل اتلجاب  -1
اهلل ال شريك له وجعل ر  ي تحت  بعةت بالسيا حتم يعبد) وقد روي  ن  صيى ا   يي  وسيم. والتبعية

 .رواه أةمد(.و منهمظل رمحي وجعل الصغار والذلة للم من خالا أمري ومن تشبه بقوم فه
 
ال .)قال صيى ا   يي  وسيم. السكن مب المشركين في ديارهم ومساكنهم من غير ضرور -2

 .رواه الدرمذي (تساكنوا المشركين وال تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مةلهم
 
اء اتسالم و د شدد للم: وتبادل الهدايا معهم, وتهنئتهم بها, بأليادهم ومناسباتهم االحتفال -3

 .في  ضايا الوالء والمحبة للكافرين

واإلةدفال بأ ياد , مساكندوم باير ضرور  شر ي  معدبر  وهذه األمور السالف  الذكر من الدشب  بالكافرين و
ال يدردب  وكأن , قد أصبةع مدفشي  في المسيمين ةدى وكأنوا من  ادادوم ودينوم, والنصارى, المجوس واليوود

وأنوا من محايا , فأكثر المسيمين اليوم يظنوا من مظاهر الدمدن والةضار : الاضب من ا  دعالى ييوا اإلثم و 
و اداع الرعام , وموديالع قم الشعر, فاليباس األجنبي والصر اع الاربي  في األحياء.  يي  الدوم وأكابرهم

قد صارع مةل , وروبي واألمريكيوالسيوك األ, والموسيدي والرقم, والديام والدعود, وهيآع الفرش, والشراب
 .سباق ودنافس بين مخديف ربداع المسيمين إال من رةم ا 

, والمديمين معوم. فالناظر في أ داد المواجرين لبالد الكفار, وأما السكن واإلقام  في بالد الكافرين
بل لدد أصبأ . ن كثردوميدهش م, والداضين ةيادوم وممادوم وةيا  ذريدوم في بالد الكافرين, والمدحوجين منوم

, فالناس يدسابدون والسيما الشباب. الناس في بالدنا ينظرون اليوم  يى أنوم من أصةاب الةظ والفوح اليوم
.  مل أو هجر ( فيحا)ليةظى واةدهم بر, ويصرفون  يى أبواب سفاراع الكفار والسيما أوروبا وأمريكا وأسدراليا

, والسيما في أوالدهم وأةفادهم, يرى العجب العجاب, لمسيمين في الاربوالناظر في ةيا   شراع الماليين من ا
ووجدوا من  يماء , فدد فشا فيوم الحواج بالكافراع بل لدد فشا حواج بنادوم برجال الكافرين, مما يدفرر الديب ل 

 .!  المسيمين من يفدى لوم بوذا السفاح
بل صار بعضوم يدخل , عرفون لااع يباهوم المسيمينوال ي, كما يربى األوالد دربي  الكافرين في مدارسوم

يجد , في أمريكا وأسدراليا نصفوم ونةو , مييون مسيم في أوروبا 20والناظر في أةوال ! جيوش الكفار وأةحابوم
نما لكسب العيش ودةسين مسدوى , أن الاالبي  منوم لم يذهبوا إلى هناك لضرور  سياسي  أو أمني  أو إكراه واى

وما اهدموا إلنسالخوم أو . وارمأنوا بوا, ورضوا بالةيا  الدنيا, اسدرابوا العيش, ما إندضع ةاجدومفي. الةيا 
والسيما , اةدفال المسيمين في بالدنا بأ ياد الكفار وأماأكثرهم في  داد الكافرين  النخراروال , ذراريوم من دينوم
, بعيد الميالد النصراني فاالةدفال. ين في بالدنافدد صارع  اد  راهج   ند أكثر المسيم, النصراني  والاربي 
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 و يد, األب و يد, و يد األم,مثل  يد ميالد الشخم, واأل ياد الدي اخدر وها, و يد رأس السن  المسيةي 
بوا من قبل المسيمين وةكومادوم  االةدفالفدد أصبأ .. العمال و يد, و يد العشاق, الحواج و يد, الشجر 

ويددموا , وبي  ببعض المسيمين أن ينصبوا في بيودوم شجر   يد الميالد المحين , را  ادياووساهل إ الموم أم
 ...ويةدفيون بوا مثل أ يادنا الفرر واألضةى وأكثر, ألوالدهم الودايا لييدوا

وقد جاءنا نديج  ليوحيم  . يأثم فا ي  وهو من مظاهر الفسوق والعصيان, وكل ما سبق مةرم في الشريع 
 . أمام الارب الكافر واالقدصادي الروةي  والعددي  والسياسي  والعسكري   النفسي 

قال : ن بآياع ا  وشعاهر ديني  و باده المؤمنينهو الجيوس م  الكفر  والمرددين والمنافدين وهم يسدوح  -2
تامأ آَيات  هللان    :دعالى عأ َتاب  أَنأ إ َذا َسم  مأ ِ ي الأك  كا َل َعلَيأ وا َوَقدأ َنزن وضا ْامأ َحتنى َيخا وا َمَع دا عا َِال َتقأ ا  َْ  ب 

َزأا ْأ َت ا َوياسأ َْ َفرا ب  ياكأ

يعا   َم َجم  نن َْ ِ ي َج يَن  ِ ر  ِ ق يَن َوالأَكا َنا عا الأما َ َجام  ْامأ إ نن هللان لا ُأ مأ إ ذا  م  كا ه  إ نن ر  يٍث َغيأ  .( 520:النساء)  ِ ي َحد 
وا   :قال دعالى في سور  مةمد صيى ا   يي  وسيم: قييل يءرا   الكفار فيما نوى ا   ن  ولو بش َتده يَن ارأ إ نن النذ 

ْامأ  لَى لَ ْامأ َوأَمأ َل لَ َطانا َسون يأ ْاَدى الشن ْاما الأ َن لَ د  َما َتَبين نأ َبعأ مأ م  ه  َبار  ا  * َعلَى أَدأ َل هللان وا َما َنزن ها يَن َكر  ْامأ َقالاوا ل لنذ   َذل َك ب أَنن

مأ  َراَرها لَما إ سأ ا َيعأ ر  َوهللان َمأ ض  األأ مأ ِ ي َبعأ كا يعا  . ( 41/41:مةمد)  َسناط 

 .قييل رريق ليرد  يءفي أمرهم ولو بش, فرا   الذين كرهوا شريع  ا  
فوذا شكل , ووض  المسيمين دةع أمرهم ونويوم, معاونين وناصةين و, مسدشارين الكفر  بران  و ادخاذ-1

 .اليدوم الدي نوى ا   نوامن أشكال و 

 .النصية  ليكفار وداللدوم  يى ما يدويوم ونصردوم بالرأي  يى المسيمين-1

قال اإلمام ابن ديمي  رةم  ا  في مجموع , هو من أكبر أشكال واليدوم, الدةاكم إلى قوانينوم وشراهعوم-1
هم  اتيمان ببع  ما, الكتاب والمنافقين ومن جنس مواال  الكفار  التي ذم اهلل بها أهل :]49/544جالفداوى 

َتاب   :كما  ال تعالم. أو التحاكم إليهم دون كتاب اهلل, لليه من الكفر َن الأك  يبا  م  يَن أاوتاوا َنص  أَلَمأ َتَر إ لَى النذ 

َن  َدى م  الء  أَهأ وا َهؤا يَن َكَفرا وت  َوَيقاولاوَن ل لنذ  اغا ت  َوالطن ناوَن ب الأج بأ م  يَن آَمناوا َسب يال  ياؤأ   .15  –النساء    النذ 

   
 : إال أن أخ ر ذلك وأوضحه رد  هو     

ةي  يضةي المرء بروة  في , وهذه أ ظم أشكال الوالي , الددال معوم ودةع رايدوم وفي خدم  مصالةوم -9
 :واندماء إليوم بنم الدرين, وهو كفر مخرج من مي  اإلسالم, سبيل الكفار

ْم منكم ِإنه منْمومن يتول   وقد برئ ا  من  .15-الماهد : ِليس من هللا ِي شيء وقد قال دعالى .49-البدر: 
أَلَمأ َتَر   :وقال دعالى .11-البدر    الذين آمنوا يقاتلون ِي سبيل هللا والذين كفروا يقاتلون ِي سبيل الطاغوت

َوان   َِقاوا َيقاولاوَن إل  خأ يَن َنا مأ أََحدا  إ لَى النذ  ِ يكا يعا  مأ َوال ناط  َجنن َمَعكا را تامأ لََنخأ جأ ر  َتاب  لَو نأ أاخأ ل  الأك  نأ أَهأ وا م  يَن َكَفرا ما النذ   ْ
مأ  َرننكا باونَ   أََبدا  َوإ نأ قاوت لأتامأ لََننأصا ْامأ لََكاذ  دا إ نن َْ ا َيشأ  . (55:الةشر)  َوهللان
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 :بع  النصوش القرآنية السابقةومن اآلةار التي وردت في تفسير 

   صأ أن قرول ا  دعرالى:)يندل اإلجماع قال ابن ةحم رةم  ا ومان يتاولْم مانكم ِإناه مانْم   إنمرا هرو  يرى
 .41م 51المةيى ج ( من المسلمين اةنانوهذا حق ال يختلا فيه ,  بأنه كافر من جملة الكفار, ظاهره

 ماان أهاال  أي, ى اليوررود والنصررارى مررن دون المررؤمنين فإنرر  مررنوممررن دررول) :411م 5قررال الربررري فرري دفسرريره ج
ذا رضرري  ,  دياانهم وملااتهم دينرر  فدررد  ورضرريفإنرر  ال يدررولى مدررول أةررد إال وهررو برر  وبدينرر  ومررا هررو  ييرر  راض واى

 (. وصار حكمه حكمه ادى ما خالف  وسخر 

 يرى ديرنوم ويظراهرهم  يرى المسريمين الكفرار أ وانرا وأنصرارا وظورورا يرواليوم  ادخرذمرن }وقال ابن جرير في دفسرير 
 .449م 1ج(.رالكف في ن دن  ودخول   بارددادها  من   قد برء أي يءفييس من ا  في ش

   إن ا  ةكرم وال أةسرن مرن ةكمر  أنر  مرن درولى اليورود ) :11م5جوقال ابن الديم في كداب  أةكام أهل الذم
 (.  ذا كان أولياةهم منهم بنش القرآن كان لهم حكمهمف{  ومن يدولوم منكم فإن  منوم}والنصارى فوو منوم

   10-11قال ابن كثير في دفسير سور  الماهد  اآلي. : 
ثرم . ينوي دبارك ودعرالى  براده المرؤمنين  رن مرواال  اليورود والنصرارى الرذين هرم أ رداء اإلسرالم وأهير  قراديوم ا ]

   .15-الماهد   ومن يتولْم منكم ِإنه منْم  :لك فدالذ يدعارىثم دودد ودو د من . أخبر أن بعضوم أولياء بعض
وكران لر  , إن  مرر أمرر أبرا موسرى األشرعري أن يرفر  إلير  مرا أخرذ وأ ررى فري أديرم واةرد])...(قال ابن أبي ةادم

هرل أنرع قرارئ لنرا كدابرا فري المسرجد جراء مرن , إن هرذا لةفريظ: فعجرب  مرر وقرال, كادب نصراني فرف  إلي  ذلك
: وضررب فخرذي وقرال, دورنيفران: قرال: برل نصرراني, فدال  مر أجنرب هرو؟ قرال ال, إن  ال يسدري : لالشام؟ فدا

 . أيْا الذين آمنوا ال تتخذوا اليْود والنصارى أولياء يا  :أخرجوه ثم قرأ
 ,يشاعر ليتق أحدكم أن يكاون يهودياا أو نصارانيا وهاو ال :]اهلل بن لتبة  ال لبد)...( حدةنا محمد بن الحسن

 [. فظنناه يريد هذه اآلية:  ال
أي  يسرار ون فريوم. أي شرك وريرب ونفراق. فتار  الاذين فاي  لاوبهم مار :وقولر  دعرالى :]قال ابن كثيرر 

يدررأولون مرروددوم : أي يدولررون نخشررى أن دصرريبنا داهررر  ومرروددوم فرري البررارن والظرراهر, يبررادرون إلررى مررواالدوم
فدكون ل  أياد  نرد اليورود والنصرارى فيرنفعوم , ظفر الكافرين بالمسيمين ألنوم يخشون أن يد  أمر من, ومواالدوم

قرال غيرره يعنرى الدضراء . يعنري فردأ مكر : قرال السردي فعسام اهلل أن ياأتي باالفتح ند ذلرك قرال دعرالى . ذلك
 أي الرذين فيصبةوايعنى ضرب الجحي   يى اليوود والنصارى : السدي: قال  أو  أمر من لنده  والفصل

أي  يرى مرا كران  نرادمينمرن المرواال    للام ماا أساروا فاي أنفساهم .والوا اليورود والنصرارى مرن المنرافدين
 فريفرإنوم فضرةوا وأظورر ا  أمررهم . برل كران  رين المفسرد . وال دفر   رنوم مةرذورا, منوم مما لم يجد  نوم شريها

فيما انعددع األسباب الفاضة  لوم دبين أمرهم . لومبعد أن كانوا مسدورين ال يدر كيف ةا, الدنيا لعباده المؤمنين
 -[ لعباد ا  المؤمنين

مشررررف وةكومدررر  ةكرررام برررالد المسررريمين الرررذين يعاونونورررا كسررربةان ا  كأنمرررا دةكرررى هرررذه اآليررر  ودفسررريرها ةالررر  ) 
 ا درذارهمو  .نر الباكسداني  في مواالدوم ألمريكا ألنوم يظنون أنورا سدندصرر  يرى المسريمين فيكرون لورم  نردهم مكا
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أمرررهم  افدضرراحومررا سرريندمون  ييرر  مررن , والرغبرر  فرري ريررب العررح منوررا,  ررن ذلررك بخرروف الررداهر  والمصرريب  منوررا
 (. المؤمنين لما يأدي نصر ا  أيديوخساردوم و دوبدوم  يى 

 ِاي شايء المؤمنون الكاِرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلاك ِلايس مان هللا يتخذال :وفي قول  دعالى 
 49-يل  مران.  

وأن يدخذوهم أولياء يسرون , نوى دبارك ودعالى  باده المؤمنين أن يوالوا الكافرين:]قال ابن كثير رةم  ا  دعالى
 ومان يفعال ذلاك فلايس مان اهلل فاي شايء :ثرم دو رد  يرى ذلرك فدرال دعرالى. إليوم بالمود  من دون المرؤمنين

يةررذركم ندمدرر  فرري مخالفدرر  : أي ويحااذركم اهلل نفسااه )...(برررئ ا  منرر ومررن يردكررب نورري ا  هررذا فدررد : أي
 [.وسرود  و ذاب  لمن والى أ داه  و ادى أولياه 

وا َماا  َيا  وفي قول  دعالى من سور  يل  مران مأ َخَبااال  َوده امأ ال َياأألاوَنكا ون كا انأ دا وا ب َطاَناة  م 
يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ أَيه

يات  إ نأ كا عَ  ما الأ ا لَكا نن َبرا َقدأ َبين مأ أَكأ ها ورا دا ف ي صا مأ َوَما تاخأ  ْ َواه  ِأ نأ أَ َضاءا م  مأ َقدأ َبَدت  الأَبغأ ق لاونَ ن ته تامأ َتعأ  .  (559 :آل عمران)  نأ
م  يرررى أي يريرررونو, المنرررافدين برانررر  ادخررراذيدرررول دبرررارك ودعرررالى ناهيرررا  بررراده المرررؤمنين  رررن  : قرررال ابرررن كثيرررر

المؤمنين خباال أي يسعون فري مخرالفدوم  بجودهم وراقدوم ال يألون. وما يضمرون  أل داهوم والمنافدون. سراهرهم
  .ويودون ما يعنع المؤمنين ويةرجوم ويشق  ييوم. وما يضرهم بكل ممكن وبما يسدريعون من المكر والخديع 

 مدضافر  بوذه المعاني وكما ذكرنا فاآلياع واألةادي  واآلثار وأقوال العيماء. 

خررراب الدرررين , الدرري ييخصرروا بكررل إيجرراح ووضرروح, وهررذه الةدرراهق هرري مررن أولويرراع اإلسررالم وأساسررياع العديررد 
 : الصريأ لكل مسيم

فمرن يدرولى الكفرار فورو كرافر . وهرذا واضرأ {ومن يفعل ذلك فيريس مرن ا  فري شريء{}من يدولوم منكم فإن  منوم}
 .من مردد مثيوم قد برئ ا  

  العشار  التاي ذكرهاا ناوا   اتساالم  مظاهرو الكفار للم المسلمين فاي الوهاب  الشيخ محمد بن لبدو د لد
 : وهي 

 .الذبأ لاير ا  وليدبر, الشرك با   -5
 .من جعل بين  وبين ا  وساهر يد وهم ويسألوم الشفا   ويدوكل  ييوم -4
 .كفر..  هبوم من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صةأ  مذ -1

, أو أن ةكم غيره أةسن من ةكم ,   من ا ددد أن غير هدي النبي صيى ا   يي  وسيم أكمل من هدي -2
 .كالذي يفضل ةكم الرواغيع  يى ةكم  فوو كافر

 .فوو كافر –ولو  مل ب   –من أباض شيها مما جاء ب  الرسول صيى ا   يي  وسيم  -1

 ال أبااهلل وآياتاه ورساوله كنات  : والردليل, بر  أو  اقبر  كفرر من اسدوحأ بشيء مرن ديرن الرسرول أو ثوا -1
 (.11:الدوب )  تسته ئون

  ومااا يعلمااان ماان أحااد حتاام يقااوال إنمااا نحاان فتنااة فااال تكفاار. فمررن فعيرر  أو رضرري برر  كفررر, السررةر -1
 .(504:البدر )
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وهاي محال  (15:د الماهر)  ومان يتاولْم مانكم ِإناه مانْم : مظاهر  المشركين ومعاونتهم للم المسالمين -9
 .الشاهد

كما خرج الخضرر  رن , أن بعض الناس يسع  الخروج  ن شريع  مةمد صيى ا   يي  وسيم ا دددمن  -4
 .شريع  موسى  يي  السالم فوو كافر

 .(1: األةداف ) والذين كفروا عما أنذروا معرضون  -ال يدعيم  وال يعمل ب –ا   من أ رض  ن دين -50

 ا يرم رةمرك ا  أن اإلنسران إذا أظورر ليمشرركين ) : الوهااب بن الشيخ محمد بن لبد اهلل  ال سليمان بن لبد
ن كررران يكرررره ديرررنوم , كرررافر مرررثيوم  فإنررر  –الموافدررر   يرررى ديرررنوم خوفرررا مرررنوم ومررردارا  لورررم ومداهنررر  لررردف  شررررهم  واى

 .إال ذلك  هذا إذا لم يد  من, يةب اإلسالم والمسيمين و يباضوم 

وأ رانوم . وأظورر الموافدر   يرى ديرنوم الباررل , ودخل فري ررا دوم , نع  واسدد ى بوم فكيف إذا كان في دار م
فرإن هرذا ال شرك مسريم أنر  كرافر مرن أشرد النراس , وقرر  المرواال  بينر  وبرين المسريمين , وواالهرم ,  يي  بالنصرر  

لعيمرراء  يررى أن مررن دكيررم و قررد أجمرر  ا.  ررداو    ورسررول  صرريى ا   ييرر  وسرريم وال يسرردثنى مررن ذلررك إال المكررره 
 .( فكيف بمن أظور الكفر خوفا ورمعا, بالكفر هاحال فإن  يكفر 

  ولاان ترضااى عنااك اليْااود وال النصااارى حتااى تتبااع ملااتْم  :وسرراق الشرري   شرررين دلرريال  يررى قولرر  منوررا
يل )( دون الماااؤمنينال يتخاااذ الماااؤمن الكااااِرين أوليااااء مااان ) (.451:البدرررر ) وال يزالاااون يقااااتلونكم  (540:البدرررر )

وقد نزل عليكم ِي الكتاب أن إذا سامعتم آياات هللا يكفار بْاا ويساتْزأ بْاا ِاال تقعادو ا معْام حتاى )( 49: مران

َمتأ ()( 520:النساء)(  يخوضوا ِي حديث غيره إنكم إذا مُلْم َس َما َقدن وا لَب وأ يَن َكَفرا َن النذ  ْامأ َيَتَولنوأ نأ ُ يرا  م  َتَرى َك

ْامأ  ونَ  لَ امأ َخال ادا ِ اي الأَعاَذاب  ها مأ َو  ْ ا َعلَايأ ْامأ أَنأ َساخ َط هللان فاسا اه  َماا  *  أَنأ َل إ لَيأ از  ب ايِّ َوَماا أانأ نااوَن ب االن  َوالنن م  َولَاوأ َكااناوا ياؤأ

ااقاونَ  َِاس  ْامأ  اانأ ُ ياارا  م  اانن َك ل َياااَء َولَك  مأ أَوأ وها َخااذا جااامب المشاارك وسااكن معااه فهااو  ماان )الةرردي   . (95-90:الماهررد )   اتن
 (.مةله

الوهاب إن الذي يد ي اإلسالم ويكون م  المشرركين فري االجدمراع  ا  بن مةمد بن  بد قال الشي  سييمان  بد
كالنراس الرذين أقراموا فري مكر  , إن اد رى اإلسرالم , والنصر  والمنحل معوم يعده المشركين منوم فوو كرافر مرثيوم 

فرأنحل ,  اإخواننرقدينرا : وخرجروا فري بردر فظرن بعرض الصرةاب  إنورم مسريمون وقرالوا, وجرر  اإلسالم بعد ال ااد و  و
 (.11:النساء)  إن الذين توِاهم المالوكة ظالمي أنفسْم : ا  دعالى

وخذالنوم  نرد اجدمراع العردو  ين من ظورع من   الماع النفاق الدال   يي  كاردداده  ند الدةحيب  يى المؤمن )
 (. الق اسم منافق  يي يجوح إر, 
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 :وللشهاد  هلل نقول, إذن

ومن . ومن أ ظم دبديل يياع ا  وادخاذها هحوا.. إن من أ ظم الديبيس والظيم واالفدراء  يى ا  الكذب
أن يةاول المدلسون أن يصوروا هذا الوالء الكامل الةاصل من , بي  الدين بالدنيا والشراء بآياع ا  ثمنا قييال

ن وسواهم من يروبيو أ من أمريكان و, وهذا الةيف المدين الداهم بينوم وبين اليوود والنصارى, لمسيمينةكام ا
ودنو ع أشكال , بعد أن دبدى النفاق منوم, أو ةاالع إكراه. الكفار  يى أن  قضي  ضروراع ومصالأ مشرو  

وم  يى المسيمين موما كيف ذلك من وبنصرد. من الددال معوم والدفاع  نوم, بل بياع أ الها. والهوم ليكفار
مما ال يمكن دسميد  إال أن  . وحهق أنفسوم وسفك دماهوم وبي  أراضيوم ونوب ثروادوم, خراب ديار المسيمين

 .خيان  و مال  لوم ووالء ليكافرين وبراء من المؤمنين
ديبس بوا أكثر ةكام  الدي, هي أن الرد  المدأدي   ن هذا الوالء ليكفار, غباش فيوا والةديد  الدي ال

هي . جودهم ورجال أمنوم والعاميين في ةكومادوم, وجروا إليوا, وجروا إليوا أنظمدوم وةكومادوم, المسيمين اليوم
 .من أوضأ وجوه كفرهم ونفاقوم

, وهي باإلضاف  لما ديبسوا ب  من الكفر الصريأ لدبدييوم شراه  اإلسالم واسدبدالوا بشراه  الكفر والراغوع
دكون شاهدين يدماان هؤالء الةكام بالرد  والكفر والخروج . الذين والوهم, يسفاع وشراه  أ داء هذا الدينمن ف

 .من مي  اإلسالم
وال يدف  هذا الةكم  نوم ددليس المدلسين الذين نصبوا من أنفسوم خصماء  ن هؤالء الخون  رغم قول  

 .{وال دكن ليخاهنين خصيما}:دعالى
 ( الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا وال تكن للخاونين خصيما إليكا أنزلنا إن :فدد قال دعالى

 ها أنتم جادلتم عنْم ِي الحياة الدنيا ِمن يجادل هللا عنْم يوم القيامة أم من يكون عليْم كفيال}: إلى قول  دعالى
 ( 504-501النساء.) 

قيوب مدفي  وال .. معا االثندين؟ وما أظنوا إال   ب أقفالْاأِال يتدبرون القرآن أم على قلو  !فسبةان ا 
مصداقا لدول  صيى ا   يي  . بسبب ما ران  يى ديك الديوب من السةع وأكل أموال السالرين.  دددبر الدرين

  (وما  اد لبد من السل ان  ربا إال ا داد من اهلل بعدا. من أتم أبواب السال ين افتتن)  :وسيم
 .. أبعدهم اهلل
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 خروج على الحاكم إن ارتد عن اإلسالم أو كان كافرا واجب على المسلمين باإلجماعال:  لثاثا: 

 :؟ ..ماذا يترتب شرلا للم كفر الحاكم للمسلمين أو ردته لن اتسالم
الةديد  إلى غياب  فيفان كاف  مصاهب المسيمين وما نحل بوم من كوار  داخيي  مردها , كما ذكرنا ينفا

ن  )فاألصل فى الشريع  أن . ووالهوم ليكفار, وكفر ةكاموم, وةكموم باير ما أنحل ا , ا   نوم شرع ( اإلمام ج 
وددف  , فددواحن األم  داخييا, وددضى ب  الةدوق, ويدوم ب  العدل والدسر, يدادل من وراه  ويدف  ب  العدوان

. وبددر فسادهم يفسد الةكام. والعيماء هم ضابر الةكام, وبددر فساد الةاكم دفسد أةوال الر ي .  دوها خارجيا
ذا فسدا فسد الناس, صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس) :جاء في األثر كما ف (. العلماء واالمراء, وا 

هي مسأل  فى , بعدما يلع األةوال إلى ما نراه اليوم, والةديد  أن بة  مسأل  إسالم ةكامنا أو كفرهم ورددوم
. فوي مسأل  ديننا ودنيانا. ألنوا بواب  البة   ن مخرج لمشاكل المسيمين اليوم.ظم  والخرور غاي  الع

أةد فدوين , يدردب  يي  من اليواحم والنداه , أو كفر الةاكم, فإن الةكم الشر ي بإسالم الةاكم. وباالخدصار
 ًٍ ًٍ  .مدناقضين دمامٍا

 فيوهو مفصل الودى والضالل , بأمر هام جدانذكر , وقبل الخوض في مدردباع إسالم الةاكم أو كفره
, أن إسالم الةاكم أو كفره مردبر دماما بدضي  ةكم  بالشريع  الدي يةكم بوا: هذا األمر هو, هذه المسأل 

 : بمعنى
   ما لم يندض إسالم , فالةاكم مسيم, والشريع  قاهم , إذا كان الةكم. 
 ذا كان الةاكم مسيما  .كم بما أنحل ا فمن لواحم ذلك أن ية, واى

فوما . وال يكون الةاكم مسيما إذا ةكم باير ما أنحل ا , فييس هناك ةكم بما أنحل ا  إن كان الةاكم كافرا
 :مدرادفدان

 .  ةكم بما أنحل ا  = ةاكم مسيم 
  :  ولكسها بعكسها 

 .ةاكم كافر= ةكم باير ما أنحل ا  
 

 .ما دكيمنا  ن الةاكمي  والوالء ند, الفدر  السالف  فيوهذا أوضةناه 
 

 من لوا م ونتائج كون الحاكم مسلما يحكم بشريعة اهلل ويوالي المةمنين ويعادي الكافرين: 
والصربر  يرى , المنشرر والمكرره فري, لرم يكرن معصري  مرا, كل ما يرأمر بر  فيوجوب السم  والرا   ل   -1

مناوا أطيعاوا هللا وأطيعاوا الرساول وأولاي األمار يا أيْا الاذين آ :قال دعالى يناح   أمره وأن ال, األثر 

 .منكم
 . مادامع فى ةدود الشريع , و دوده ومعاهداد  وادفاقاد  وأمان  وذمد , المسيمين لعووده اةدراموجوب  -4
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أو الباررررا  , لكفرررار او المردررردينضرررد ا, وجررروب النفيرررر معررر  إن اسررردنفر المسررريمين ليجوررراد فرررى سررربيل ا  -1
 .المفسدين فى األرضأو 

 يي  ما لم  االفدهاعو دم , االسدرا  والدعاون مع   يى البر والددوى والمعروف قدر , وجوب نصيةد  -2
 .يفرر باألمر بالمعروف والنوى  ن المنكر

ن أخرذ مالرك, ورا در , وجوب الصبر  يير  -1 ن ديربس بالفسرق فرى نفسر , وجيرد ظوررك, واى  فريوالجرور , واى
 .واألةادي  الدال   يى هذه األمور كثير . ما لم يديبس بكفر في  من ا  برهان. ةكم 

أو كفر في  من ا  برهان كما في , هذا كي  مادام الةاكم مسيما لم يديبس بناقض من نواقض اإليمان
د انا رسول صيى ا   يي  وسيم  :]ا   ن  قال رضي ن  باد  بن الصامع , الةدي  الصةيأ المدفق  يي 
أن بايعنا  يى السم  والرا   فى منشرنا ومكرهنا و سرنا ويسرنا وأثر   يينا وأال  :فبايعناه فكان مما أخذ  يينا

 .وهذه رواي  مسيم [إال أن تروا كفرا بواحا لندكم فيه من اهلل برهان)قال صيى ا   يي  وسيم , نناحع األمر أهي 
 

 وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المرتد: 
 يراض اإلجمراع  يرى الخرروج  الداضريم  نرد شررح هرذا الةردي   رن ندرل اإلمرام النرووي فري شررة  لصرةيأ مسري 

و يرى أنر  لرو . أجمر  العيمراء  يرى أن اإلمامر  ال دنعدرد لكرافر:  يراض الداضريقال :]فدال .  يى الةاكم إن كفر
فيو ررأ  يي  كفرر : قال الداضي  ياض. وقال وكذا لو درك إقام  الصيواع والد اء إليوا. ررأ  يي  الكفر انعحل
خرج  ن ةكم الوالي  وسدرع را د  ووجرب  يرى المسريمين الديرام  يير  وخيعر  ونصرب , ودايير ليشرع أو بد  

فإن لم يد  ذلرك إال لراهفر  وجرب  يريوم الديرام بخير  الكرافر وال يجرب فرى المبدردع إال . إمام  ادل إن أمكنوم ذلك
صةيأ مسريم بشررح ) [بدين  مسيم  ن أرض  ويفرإذا ظنوا الددر   يي  فإن دةدق العجح لم يجب الديام ويواجر ال

 .(444م-54النووي ج
  فدأ الباري شرح صةيأ البخاري فيقال الةافظ ابن ةجر  : 

ذلررك فمررن قرروي  يررى ذلررك فيرر   فرريينعررحل بررالكفر إجما ررا فيجررب  يررى كررل مسرريم الديررام -اإلمررام أي-إنرر )
 .512م51ج(ديك األرضومن  جح وجبع  يي  الوجر  من , ومن داهن فعيي  اإلثم, الثواب

 دينر  نظررع فرإن كفرر بعرد إيمانر  فدرد خررج  رن اإلمامر  وهرذا ال إشركال  فيإن ةد  من  ما يددح :)قال أبو يعيى
 (.في  ألن  خرج  ن المي  ووجب قدي 

 وأن إباةر  المجمر  ) (:اإلسرالم برين جورل أبناهر  و جرح  يماهر )كدابر  فريالدرادر  رود  رةمر  ا   قال األسداذ  بد
لم يأذن ب  ا  إنما هو كفر  دةريم  كالحنا والسكر واسدباة  إبرال الةدود ودعريل أةكام الشريع  وشرع ما  يى

ورد  وأن الخرروج  يررى الةرراكم المسريم إذا اردررد واجررب  يرى المسرريمين وأقررل درجراع الخررروج  يررى أولري األمررر هررو 
 .(   صيان أوامرهم ونواهيوم المخالف  ليشريع 

اها  :  يماء والمفسررون مرن قولر  دعرالى لسريدنا إبرراهيم صريى ا   يير  وسريمبر العنوقد اسد يَم َربه اَراه  َتلَاى إ بأ َوإ ذ  ابأ

اا ي الظن د  ْأ ت ي َقاَل ال َيَنالا َع ين رِّ نأ ذا لاَك ل لنناس  إ َماما  َقاَل َوم  ْانن َقاَل إ نِّي َجاع  َِأََتمن ينَ ب َكل َماٍت  إلمامر  أن ا . (542:البدرر )ل م 
ولان يجعال هللا للكااِرين علاى   :وكرذلك اسردنبروا مرن قولر  دعرالى. ال دنعدد لكافر بل وال لفاسق أو ظالم ابدداء
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ومررن أ ظررم السررير  واليرر  . أي ال يجعررل ا  ليكررافرين  يررى المررؤمنين سررير  وقورررا ودةكمررا.  المااؤمنين ساابيال
وكرذلك , دور بل لدد من  العيماء بير  الرقيرق المسريم لكرافروأ ظم سبيل ليرا   وال, العظمى اإلمام فوي , الةاكم

ألن , ومرن هرذا الوجر  ةررم حواج المسريم  بالكرافر, منعوا المناصب والوالياع الدي يكون فيوا المسيم دةرع الكرافر
فالخالصر  كمرا ندرل النرووي اإلجمراع . فري ةرين أبراح العكرس. وسدكون المسيم  فري أمرر كرافر. والي  البيع ليحوج

 .ى برالن والي  الةاكم الكافر أو من اردد وررأ  يي  الكفر ووجوب الخروج  يي  وخيع  ي

 رحل )الفصرل الثالر  دةرع  نروان  فري( ا  الردميجي دأليف  برد)جاء في كداب اإلمام  العظمى  ند أهل السن  
 :ماييي باخدصارما نندل من   211م  (اإلمام والخروج  يى األهم 

 رادال , العيماء أن اإلمرام مرا دام قاهمرا بواجبادر  الميدرا   يرى  اددر  فري دردبير شرؤون ر يدر  من المدفق  يي  بين]
لكن هناك أمورا  . بل ذلك مما ةذر من  اإلسالم ودو د الاادر بعذاب أليم, بينوم فال يجوح  حل  وال الخروج  يي 

وهرذه . إلى ضرور   حل اإلمام المردكب لورايؤدي   ظيم  لوا دأثير  يى ةيا  المسيمين الديني  والدنيوي  منوا ما
واآلن نسردعرض هرذه األسرباب لنررى يراء . األمور منوا مرا هرو مدفرق  يير  برين العيمراء ومنورا مرا هرو مخديرف فير 

 :العيماء فيوا
 
 : الكفر والرد  بعد اتسالم: االول  

فإذا ما اردكب اإلمام جرما  , يماناإل أول األمور وأ ظم األسباب الموجب  لعحل الوالي هو الرد  والكفر بعد
 . اإلردداد  ن الدين فإن  ينعحل بذلك وال يكون ل  والي   يى مسيم بةال  ظيما  يؤدي إلى الكفر و

سبيل أ ظم من سبيل  وأي. 525النساء { ولن يجعل اهلل للكافرين للم المةمنين سبيال}قال دعالى
رسول ا  صيى ا   يي   أي –بايعنا )ا   ن   قال  رضيع رواه  باد  بن الصام الذياإلمام ؟ وفى الةدي  

وسيم  يى السم  والرا   في منشرنا ومكرهنا و سرنا ويسرنا وأثره  يينا وأال نناحع األمر أهي  إال أن دروا كفرا 
ندكم من و ( )باديا)يريد ظاهرا  –بواةا  –معنى : )قال الخرابي. مدفق  يي ( بواةا  ندكم من ا  في  برهان

وقال ( الدأويل...( أي ندم يي  وخبر صةيأ ال يةدمل) قال الةافظ بن ةجر في شرح البخاري( ا  برهان
واليدوم وال  فيومعنى الةدي  ال دناح وا وال  األمور , المراد بالكفر هنا المعصي :)شرة  لمسيم  فيالنووي 

ومن مفووم هذا الةدي  أن  ال يشدرر (. قوا د اإلسالم دعدرضوا  ييوم إال أن دروا منوم منكرا مةددا دعيمون  من
قال الشي  . بل يكفى إظواره لبعض المظاهر الموجب  ليكفر, أن يعين هذا الةاكم الرد   ن اإلسالم أو الكفر

هذا  أي –ودل (:) يكرادش في العيميالمجيس )نسخ   في 44م(إكفار الميةدين)كداب  فيأنور شاه كشميري 
ن لم يخرجوا  ن الدبي أيضا  -الةدي  وبدون  الدحاموأن  قد ييحم الكفر بال , يى أن أهل الدبي  يجوح دكفيرهم واى

 (.إلى برهان الراهيإال لم يةد   و, أن يريد دبديل المي 
الواجرب أن  إذ, فظاهر الةد  أن من ررأ  يي  الكفر فإن  يجب  حل  وهذا أهون ما يجب  يى األم  نةروه

ثرم ندرل الردميجي كرالم الداضري  -(.مرن بردل دينر  فدديروه)بب ردد  لدول  صيى ا   يي  وسيم يدادل ويباح دم  بس
أجمعروا  يرى أن الخييفر  إذا :)قرال السفاقسري: ثرم قرال - ياض وكالم ابن ةجر والداضري أبرو يعيرى الرذي أسريفناه

 .451م  50ج . البخاريإرشاد الساري بشرح صةيأ ( إلى كفر أو بد   يثار  يي  د ي
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 . )...(.ترك الصال  والدلو  إليها: الةاني
والررذي يرردل  يررى أن هررذا السرربب موجررب لعررحل اإلمررام بجميرر  صرروره المكفررر   :تاارك الحكاام بمااا أناا ل اهلل: الةالااس

 :اآلدي والمفسد  هو ورودها مريد  فى األةادي  النبوي  الصةية  
 

ن اساتعمل ) :يم قرالا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يير  وسر رضي ن أنس بن مالك  -5 إسامعوا وأ يعاوا وا 
 .رواه البخاري (لليكم لبد حبشي كأن رأسه  بيبة ما أ ام فيكم كتاب اهلل

ةججرررع مررر  رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم ةجررر  ) :ا   نورررا قالرررع رضررري رررن أم الةصرررين األةمسررري   -4
يقاودكم بكتااب اهلل  –لات أساود حسابتها  ا –إن أمر لليكم لباد مجادع )إلى أن قالع ثم سمعد  يدول ...الوداع

ن أمار للايكم لباد )وفرى رواير  الدرمرذي والنسراهي سرمعد  يدرول  (فاسمعوا له وأ يعوا ياا أيهاا النااس اتقاوا اهلل وا 
 .(حبشي مجدع فاسمعوا له وأ يعوا ما أ ام فيكم كتاب اهلل

أمرا إذا لرم يةكرم ,  يد  بكداب ا فوذه األةادي  واضة  الدالل   يى أن  يشدرر ليسم  والرا   أن يدود اإلمام ر 
أما , الةكم باير ما أنحل ا  المفسد  صور فيوهذا , فيوم شرع ا  فوذا ال سم  ل  وال را   وهذا يددضي  حل 

 .أهر.[ وا  أ يم. السبب األول فيالمكفر  فوي دوجب  حل  ولو بالمدادي  كما سبق بيان  
 فدد ,  في موضولنا هذامعاصر شاهد و د و فت للم كالم في غاية االهمية ك 

محماد تقاي الشري  )  لشري  اإلسرالم فري باكسردان ( في شررح صرةيأ مسريم  –دكمي  فدأ الميِوم ) جاء في كداب 
 : الةدي  الشريف   ند شرح هذا: (  العةماني

  بةردي  ةردثنا أصريةك ا: دخينرا  يرى  براد  برن الصرامع وهرو مرريض فدينرا : قرال,  ن جناد  بن أبي أمي  ] 
دلانا رسول اهلل صلم اهلل لليه وسالم فبايعنااه :  فدرال, ينف  ا  ب  سمعد  من رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

, وأةار  لليناا , ولسارنا ويسارنا , فكان فيما أخذ للينا أن بايعنا للم السمب وال الة فاي منشا نا ومكرهناا , 
 . تروا كفرا بواحا لندكم من اهلل فيه برهانإال أن :     قال.  ننا ع االمر أهله وأن ال

 (:قال الشي  ددي  ثماني ) 
وحاد أةمرد مرن رريرق  ميرر برن هران   رن , ننراحع األميرر فري إماردر   أي ال" وأن ال نناحع األمر أهي " :  وله ] 

ن رأيع أن لك في األمر ةدا فال دعمل بذلك الظن : )جناد  بايرر خرروج  إلى أن يصل إليك, بل اسم  وأر  , واى
ن أكيوا مالك وضرربوا ظوررك: ) وحاد في رواي  ةبان أبي النضر  ند ابن ةبان وأةمد(  ن الرا    كمرا فري ( واى
 (.51/9)فدأ الباري 

 يبروح بر  بوةرا و ءبراح بالشري: مرن قرولوم, يعنري ظراهرا باديرا , بفدأ البراء الرواو "  إال أن تروا كفرا بواحا"  : وله
, وهررو قريررب مررن هررذا المعنررى , بررالراء برردل الررواو " براةررا: " و وقرر  فرري بعررض الروايرراع, ه إذا أذ رر  وأظوررر : بواةررا

. يدرال بررح الخفراء إذا ظورر , البيران : البرراح: وقيرل , بنراء  األرض الدفرراء الدري ال أنريس فيورا وال: وأصل البرراح
ميخرررم مررا فرري فرردأ البررراري هررذا . بصررراد مضررموم  ثررم راء " كفرررا صررراةا : " ووقرر   نررد الربرانرري  فررري الةرردي 

(51/9.) 
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 :مسألة الخروج للم أئمة الجور
يجوح الخروج  يى السيران الجاهر أو الفاسق إال أن  وبوذا الةدي  اسددل جموور العيماء  يى أن  ال

في الةدي  ةج  في درك الخروج :  قال ابن برال) ( 51/1)قال الةافظ في الفدأ . يظور من  كفر صريأ 
 وأن را د  خير, وقد أجم  الفدواء  يى وجوب را   السيران المدايب والجواد مع  . جار  ولو يى السيران 

ولم , وةجدوم  هذا الخبر وغيره مما يسا ده , من الخروج  يي  لما في ذلك من ةدن الدماء ودسكين الدهماء 
بل تجب مجاهدته لمن , ك فال تجو   الته في ذل, يستةنوا من ذلك إال إذا و ب من السل ان الكفر الصريح 

 (.  در لليها
وربما يفوم من  بعض الناس أن اإلمام الجاهر ال يجوح الخروج  يي  في ةال من األةوال مادام مدسميا 

 . والسيما  يى مذهب اإلمام أبي ةنيف  رةم  ا  دعالى, وليس األمر  يى هذا اإلرالق . باسم اإلسالم 
ينال لهدي  وال) : دةع قول  دعالى ( 5/10)  ا  في أةكام الدرين بكر الجصام رةم يدول اإلمام أبو 

: " ولذلك قال األوحا ي, وأهم  الجور , مشوورا في قدال الظيم  (   يعني أبا حنيفة) وكان مذهب  " (: الظالمين
في أمر حيد  وقضيد .... فيم نةدمي  , يعني قدال الظيم  " اةدمينا أبا ةنيف   يى كل شيء ةدى جاءنا بالسيف 

وكذلك أمره م  , وفدياه الناس سرا في وجوب نصرد  والددال مع  , وفي ةمي  المال إلي  , بن  يى مشوور  
براهيم ابني  بد ا  بن ةسن   (.مةمد واى

حيد بن  يي لما  أنفما ذكره أصةاب الدواري  , أما الذي أشار إلي  الجصام من قضي  حيد بن  يي 
كان حيد بن  يي أرسل إلى أبي : ) وقد أخرج الموفق بسنده, ه اإلمام أبو ةنيف  بمال  خرج  يى بني أمي  أيد
, لو  رفع أن الناس ال يخذلون  ويدومون مع  قيام صدق : فدال أبو ةنيف  لرسول , ةنيف  يد وه إلى نفس  

لكني أ ين  , ا أباه ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلو ,  ألن  إمام ةق , لكنع أدبع   وأجاهد مع  من خالف  
ثم قال ( . وبع  إلي  بعشر  يالف درهم , ابسر  ذري  نده : ) وقال لرسول  , بمالي فيددوى ب   يى من خالف  

سهل  ن : وفي رواي  أخرى , وفي غير هذه الرواي  ا دذر بمرض يعدري  في األيام ةدى دخيف  ن  ) الموفق 
فيم دخيفع  : فديل ل ,  ل اهلل صلم اهلل لليه وسلم يوم بدرخروجه يضاهي خروج رسو: فدال, الجواد مع  
فخفع  أن أقدل مجوال , فما قبيوا , ألجل وداه  كانع  ندي ليناس  رضدوا  يى ابن أبي لييى :  ن  ؟ قال

 (.415و 5/410)راج  مناقب اإلمام األ ظم ليموفق المكي( وكان يبكي كيما ذكر مددي  , ليوداه  
وذكر  المكي , فإنوما خرجا  يى المنصور , د النفس الحكي  وأخي  إبراهيم بن  بد ا  وأما قصد  م  مةم

أنه كان وذكر قبل ذلك ,  بإدبا  أن أبا ةنيف  كان يةض الناس  يى إبراهيم ويأمرهم ( 4/92)في المناقب 
  من  الةسن بن أن اإلمام أبا ةنيف( 4/44)وذكر الكردي في مناقب  ,  يفضل الغ و  معه للم خمسين حجة

إن المنصور سم أبا ةنيف  من أجل هذا : ويدال, قةرب  أةد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن  بد ا  
 .ةدى دوفى رةم  ا  , 

وخرجع جما   من , وكذلك قص  سيدنا الةسين بن  يي رضي ا   ن  م  يحيد بن معاوي  معروف  
 .المددين  يى الةجاج بن يوسف 
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ذي يظهر لهذا العبد الضعيا لفا اهلل لنه بعد مراجعة النصوش الشرلية وكالم الفقهاء والمحدةين فال
فهذا ال يبيح , االول ما كان مقتصرا للم نفسه : أن فسق اتمام للم  سمين –واهلل أللم  –في هذا الباب 
ما : والةاني. و  الخروج لليه إن اتمام الفاسق أو الجائر ال يج: ولليه يحمل  ول من  ال , الخروج لليه 

, واستخفاا أحكام الدين , وتحكيم  وانينه , و إ امة شعائره , كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر 
فهذا ما يلحق . وتفضيل شرع غيراهلل لليه , واالمتناع من تحكيم شرع اهلل مب القدر  للم ذلك الستقباحه 

 .شرو هويجو  حينئذ الخروج ب. بالكفر البواو 
رةم  ا   أشرا للي التهانويوأةسن ما رأيع في هذا الموضوع كالم نفيس لشي  مشايخنا ةكيم األم  

نما مربو   في المجيد الخامس من إمداد الفداوى " جحل الكالم في  حل اإلمام " رسالد   إلى  554م)واى
515.) 

 
ن خالص  ما  :  باإلمام   يى سبع  أقسامذكره رةم  ا  في ديك الرسال  أن األمور المخي واى

 

 (.4/494)كما في شرح المداصد , وهذا في  خالف , سبب  أن يعحل اإلمام نفس  بال :الدسم األول
 

أو  الصمم أو , أو العمى , كالجنون , أن يررأ  يي  ما يمنع  من أداء وظاهف اإلمام   :والدسم الثاني
فينعحل  اإلمام في هذه الصور , ما ينةل ب   دد اإلمام   وهذا, أي صيرورد  أسيرا ال يرجى خالص  , البكم 
 .جميعا
 

 أو كفر, أو كفر لناد ومخالفة , سواء كان كفر تكذيب وجحود , أن ي رأ لليه الكفر : والدسم الثال 
ف ن أصر للم , وينحل لقد اتمامة , وفي هذه الصور  ينع ل اتمام . استخفاا أو استقباو المور الدين 

بدليل ,  وجب للم المسلمين ل له بشر  القدر  ولكن يشتر  في ذلك أن يكون الكفر متفقا لليه, ماما بقائه إ
وكما يشدرر قرعي  " إال أن دروا كفرا بواةا  ندكم من ا  في  برهان ( : " في ةدي  الباب) قول   يي  السالم 

بدليل , يكدفى في ذلك بالرواياع الظني   وال, يشدرر أيضا أن يكون صدوره من  قرعيا كرؤي  العين , الكفر 
 .المراد ب  رؤي  العين بدليل دعديد  إلى مفعول واةد" إال أن دروا : " قول   يي  السالم

أو في ثبود  بالدراهن , أو في داللد   يى الكفر , ثم قد دخديف اآلراء في كون الصادر من السيران كفرا 
فكل من  مل  ند وقوع مثل هذا الخالف برأي  الذي يراه . ر الصادر من  أو في قرعي  الكف, المدالي  الةالي  و

 .فال يجوح دفويق سوام المالم  إلي , فيما بين  وبين ا  يعدبر مجدودا معذورا 
دةد  ب  مضر  أكبر من مضر   وبأن ال,  يى أن وجوب الخروج في هذه الصور  مشرور بشرر الددر  

 ( :9/111)الشريف الجرجاني في شرح المواقف يدول . بداء مثل هذا اإلمام 
, مةل أن يوجد منه ما يوجب اختالل أحوال المسلمين , ولألمة خلب اتمام ول له بسبب يوجبه ) 

ن أد  خلعه إلم فتنة احتمل أدنم المضرتين.... , وانتكاس أمور الدين   (. وا 
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فال يجوح . ل بما يراه فيما بين  وبين ا  فكل يعم, فيمكن أيضا أن يد  الخالف في دعيين أدنى المضردين 
و يى مثل هذه األمور االجدوادي  يةمل اخدالف الصةاب  والدابعين ومن بعدهم في . لواةد أن ييوم اآلخر 

 .الخروج  يى بعض األهم  في حمنوم 
 

وةكم  أن  . وشرب الخمر وما إلى ذلك , كالحنا , أن يردكب السيران فسدا مددصرا  يى نفس   :الدسم راب 
قال في الدر .  فعيى األم  أن دعحل  إال أن ددردب  يى العحل فدن , ولكن  يسدةق العحل , ال ينعحل ب  بنفس  

أي , ويعحل ب  : قول : ) وقال ابن  ابدين دةد  (يكره ددييد الفاسق ويعحل ب  إال لفدن  ) باب اإلمام  , المخدار 
وقال ابن الومام  في ( . ولذا لم يدل ينعحل , ق العحل كما  يمع ينفا المراد أن  يسدة, بالفسق لو ررأ  يى 

ذا قيد  دال ثم جار وفسق ال ينعحل : ) المساير  ن لم يسديحم , واى ن لم يسديحم فدن  , ولكن يسدةق العحل , واى  (.واى
ثار  الفدن   و  )...(ةاصي  أن  ال يجوح الخروج  يي  في هذه الصور  بما في  سفك الدماء واى
 

ولكن يتأول , بأن يظيم الناس في أموالوم , أن يردكب فسدا يدعدى أثره إلى أموال غيره  :والدسم الخامس
وةكم  أن  ال . مثل أن يةمل الناس الجباياع مدأوال فيوا بمصالأ العام  ,  في ذلك بما فيه شبهة الجوا 

 .في  بار  ابن  ابدينكما سيأدي . وال يجوح ب  الخروج  يي  , ودجب إرا د  , ينعحل ب  
 

وحكمه أنه . وال شبهة جوا  , وليس له في ذلك تأويل , أن يظلم الناس أموالهم : والقسم  السادس
وأن هذا القتال ليس , ولو بقتال ويجو  الصبر أيضا بل يةجر لليه , يجو  للمظلوم أن يدفب لنه الظلم 

ن  ابدين بقال ا.  لن الظلم وجب اتمساك لن القتالفلو أمسك اتمام , بل للدفاع لن المال , للخروج لليه 
, ن أبدوا ما يجوح لوم الددال إويجب  يى كل من أراق الدف  أن يدادل م  اإلمام إال : ) ناقال  ن فدأ الددير

مثل دةميل , بخالف ما إذا كان الةال مشدبوا أن  ظيم .... , أو ظيم غيرهم ظيما ال شبو  في , كأن ظيموم 
لةاق الضرر بوا لدف  ضرر أ م من بعض الجب  (.اياع الدي لإلمام أخذها واى

أما غيره فهل يجو  له أن ينصر هذا المظلوم ضد . وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعا للظلم لن نفسه 
فذكر في فتح القدير أنه يجب للم غير الظلوم أن يعين هذا المظلم و , اتمام ؟ اختلفت فيه لبارات القوم 

وذكر في جامب الفصولين والمبتغي والسراج أنه ال ينبغي , ل حتم ينصفه اتمام ويرجب لن جوره المقات
ووفق ابن لابدين بين القولين بأن وجوب إلانتهم إذا أمكن امتناله . للناس معاونة السل ان وال معاونتهم 

 (.1/125)باب الباا  , راج  رد المةدار .  إال فال و, لن بغيه 
فيما سيأدي  ند المصنف من ةدي  ةذيف  ابن اليمان رضي ا  , صبر أولى في هذه الةال  وأما كون ال

, دسم  ودري :  إن أدركع ذلك؟ قالكيف أصن  يا رسول ا : قيع: ) وفي ,  نوما أخبر في   ن أهم  الجور 
ن ضرب ظورك  وأخذ مالك   . نوي   ن الخروج ( فاسم  وأر : )فالمراد من قول   يي  السالم( فاسم  وأر , واى
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وبما , وأما القتال لدفب الظلم فجوا ه مبني للم االحاديس التي تبيح لن القتال لن النفس ولن المال 
 .للدينا استبراء فتركه أولم , أن هذا القتال يشابه الخروج صور  

 

ماه حكام اتكاراه  وحك, فيكارههم للام المعاصاي , أن يرتكب فسقا متعديا إلم دين النااس : والقسم السابب
وذلاك باأن يصار للام , ويدخل هذا اتكراه في بع  االحاوال فاي الكفار حقيقاة أو حكماا , المبسو  في محله 

أو توانياا , وذلاك كفار صاريح , إما تفضيال لها للم شرع اهلل , ت بيق القوانين المصادمة للشريعة اتسالمية 
ظاان أن العماال المسااتمر للاام خااالا الشااريعة يحاادس وتكاسااال لاان ت بيااق شااريعة اهلل   بمااا يغلااب منااه ال, 

ن لم يكن, ف ن مةل هذا التواني والتكاسل , استخفاا لها في القلوب  , كفرا صاريحا يحياس يكفار باه مرتكباه وا 
الناه مان ألاالم , بدليل ما ذكاره الفقهااء مان أناه لاو تارك أهال بلاد  االذان حال  تاالهم . ولكنه في حكم الكفر 

 (.1/334)راجب باب االذان من رد المحتار, استخفاا ظاهر به وفي تركه , الدين 
فيجو  الخاروج للام التفصايل الاذي , وهو الكفر البواو ,  وحينئذ يلحق هذا القسم السابب بالقسم الةالس

 . سبق في حكمه
أن وجرواح الخرروج فيومرا مشررور بر, ثم إن وجوب الخروج في الدسم الثال  والسراب  مشررور بالدردر  والمنعر  

وأما إذا صرار األمرر مرن جراهر إلرى جراهر , يرجى  دد اإلمام  لرجل صالأ في  شرور دواجد في  شرور اإلمام  
 . فال يجوح الخروج في هادين الصوردين أيضا, مثل اسديالء الكفار  يى المسيمين , أو اسديحم , 

ودأييررد اإلمررام أبرري , يرر  ومررا روى مررن خررروج سرريدنا الةسررين بررن  يرري رضرري ا   نومررا  يررى يحيررد بررن معاو 
براهيم بن  بد ا  في خروجوم  يى أهم  حمنوم مةمرول  يرى الدسرم , ةنيف  حيد بن  يي  ومةمد النفس الحكي  واى

وا  سرربةان  , وقررد ذكرنررا أن اآلراء يمكررن أن دخديررف فرري دعيررين مررا يبرريأ الخررروج . الثالرر  أو السررادس أو السرراب  
 (5).أهر[ .ودعالى أ يم

  
 :يفنا فإننا  أمام ةال  كفر ةكامنا بواةا من بابين  ظيمين من أبواب الرد  وهمافكما أس

 .الدشري  من دون ا  واسدبدال شرع ا  بشراه  البشر والةكم بوا باير ما أنحل ا  -5
 .والي  الكفار من اليوود والنصارى وغيرهم وقدال المسيمين معوم وفى سبيل مصالةوم -4

ن أشكال مكفراع األقوال واألفعال وما أدوا ب  من أسباب الخروج من مي  هذا غير ما ديبسوا ب  م
 .مما يوجب الخروج  ييوم ومداديدوم وقديوم إجما ا كما دددم من األدل . المسيمين

 
 :أصال أو رد . مترتبات كفر الحاكم من لوا م و

 .سدور واليد  وبرالن إمامد  -5
 .وجوب الخروج  يي  بالسالح وخيع  -4
 .رواه أةمد. (من بدل دينه فا تلوه):قال صيى ا   يي  وسيم. لردد  وجوب قدي  -1

                                                 
 ( .115-141م / 1دكمي  فدأ الميوم ج)  (5)



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  858  [  
 

 .إن منعوه بالسالح  وجوب أو جواح مدادي  راهفد -2

 .وجوب  دم السم  والرا   وجباي  األموال ل  -1

برأى منصرب أو أي  وال العمرل لدير  وال مشراركد  جريمر  الةكرم بايرر مرا أنرحل ا  , وجوب  دم معاوندر  -1
 .شكل

 .ألن  ال يمثل المسيمين... ومعاهداد  وأمان , ي   ووده ومواثيد برالن جم -1

 . يى نصب إمام مسيم بدال  ن  ورا د  بما دددم من الةدوق والواجباع, وجوب العمل فورا   -9

  

الةاكم وما يدردب  يى ذلك من ضياع الةدوق وفساد أنظم  الةكم في الدماء واألموال  ارددادفمسأل  
ودسير . سديناالظالمين وسياد  المفسدين والف واسدعالء يى ذلك من رايان الكافرين واإل راض وما يدردب 

. يدردب  يى ذلك من ضياع البالد والعباد وما. األ داء الخارجين من الكفار والميةدين ودعاون المنافدين معوم
ونزلنا  }: دعالى يدولليسع مسأل  فر ي  ثانوي  ليس ليشريع  فيوا أةكام وواجباع وأوامر ونواهي؟ كيف وا 

 .94-النةل.{ يءعليك الكتاب تبيانا لكل ش

ن أهميوا أكثر الناس اليوم  امدوم و  . خاصدوم فوي مسأل  رهيسي  واى
وهي أنوم لو اهددوا وفق . كما يجب لفع النظر إلى ةال  خرير  مدفشي  بين كثير من أهل العيم وأدبا وم

فإن هؤالء . وهو ةال أصبأ العميان يبصرون  بةواسوم وجو وم وأةوالوم .األدل  الشر ي  إلى كفر الةاكم اليوم
, ولكنوم يعميون  نده, فدراهم يدرون بكفر الةاكم. ال يندديون إلى اإلقرار بالمدردباع السالف   يى كفر الةاكم

ن في صف  ودةع بل قد يداديو . الدشريعي  والدضاهي  والدنفيذي , ويدخيون مؤسساد  الكافر , ويدسيمون المناصب
 !.رايد  ولو ذبأ المسيمين وقدل الذين يأمرون بالدسر من الناس

 النواي  لدى  ام  المسيمين و فيوألسباب مردها . رم في أكثر بالد المسيمين وهذا من البالء الذي  م و
, وال يداديونومفوم ال يخرجون  يى هؤالء الةكام الكفر  المناصرين أل داء ا  . خاصدوم إلى الجول أو العجح
ما أنوم يدرون بالوجوب ويد ون العجح, فوم إما جوي  بوجوب هذا الددال  .واى

وأن السبب الذي يظور , وفى الدةديق في أسباب ذلك وما يد ون  من العجح دجد أن الةديد   كس ذلك
 ن  صيى ا   الذي أخبر( الوهن:)لدد أصاب األم , بكل جالء هو ما أوجحه صيى ا   يي  وسيم في كيمدين

ةم يوشك االمم أن تدالم لليكم كما تدالم االكلة  ): رواه أبو داوود في سنن   الذي يي  وسيم ففي الةدي  
إلم  صعتها فقال  ائل ومن  لة نحن يومئذ  ال بل أنتم يومئذ كةير ولكنكم كغةاء السيل ولين لن اهلل من 

الوهن فقال  ائل يا رسول اهلل وما الوهن  ال حب الدنيا   لوبكم فيصدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل 
وكرهوا الموع فددا ع  ييوم . خاصدوم إال من رةم ا  لدد أةب الناس الدنيا  امدوم و. (وكراهية الموت

ومن أعرض  : يش الموع أرةم من  كما قال دعالى, ةكاموم أيديوأ دبوم ذلك  يشا ضنكا  يى .. األمم

 . معيشة ضنكاعن ذكري ِإن له 
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 هل هي دار إسالم؟ أم أنها دار كفر؟. مسألة أحكام الديار

وهو أمر أجم   يي  أهل , دجدر اإلشار  إلى أمر خرير يدردب  يى كفر الةاكم وغياب الةم بشريع  ا 
دحول  نوا وهو أن البالد الدي يةكموا كافر باير شرع ا  . اإلسالم وادفدع  يي  المذاهب األربع  ألهل السن 

ن كان  موم أهيوا مسيمين. صف  دار اإلسالم والناظر في دصنيف فدواء اإلسالم رةموم ا  يخرج بنديج  , واى
 .هو دب  لألةكام الدي دعيوها, هل هي ديار إسالم أم ديار كفر, وهي أن ةكم الديار, واضة  موجح 

ن  يدوا أةكام ال  .كفر كانع ديار كفرفإن  يدوا أةكام اإلسالم كانع ديار إسالم واى
 :ومما قال  فدواء اإلسالم في ذلك, بصرف النظر  ن دين أهيوا

 قال2111م/4في بداه  الصناه  ج , قال الكاساني الةنفي: 

ما إلم الكفار) نماا تضااا الادار إلام االساالم إذا  بقات فيهاا أحكاماه. إن كل دار مضافة إما إلم اتسالم وا  , وا 
 (.ا أحكامهوتضاا إلم الكفر إذا  بقت فيه

 وقال الداضي أبو يعيى الةنبيي: 

المعدمررد فررى أصررول الرردين .) (كاال دار كاناات الغلبااة فيهااا الحكااام الكفاار دون أحكااام اتسااالم فهااي دار الكفاار )
 (.411م

 511م5في كداب  أةكام أهل الذم  ج, وقال اإلمام ابن الديم رةم  ا  دعالى: 

وما لم تجار لليهاا أحكاام , وجرت لليها أحكام اتسالم, المسلموندار اتسالم هي التي ن لها :  ال الجمهور)
ن الصقها  (.اتسالم لم تكن دار إسالم وا 

 .وكل نوع قسمان, فالديار من وجو  نظر اإلسالم نو ان

 .ديار إسالم     أكثر أهيوا مسيمون دةكم بشرع ا  -5
 .ديار إسالم     أكثر أهيوا كافرون دةكم بشرع ا  -4
 .ار كفر      أكثر أهيوا مسيمون ال دةكم بشرع ا دي -1
 .ديار كفر      أكثر أهيوا كافرون ال دةكم بشرع ا  -2

  ومثل ما ةصل فري أفاانسردان دةرع ةكرم الشرريع  , كبالد اإلسالم أيام كانع دةع الةكم الشر ي: فالنوع األول
 .أيام ةكوم  رالبان

 وبدي أهيوا  يى دينوم الكرافر يردفعون الجحير , وةكموها باإلسالم, المسيمونكالبالد الدي افددةوا : والنوع الثاني ,
 . وهذا ليس ل  مثال اليوم, ويةكم بوم بشرع ا 

  أكثرررر أهيورررا مسررريمون وةكررراموم كفرررر  مردررردون يةكمرررون بشررررع . هرررو كسررراهر برررالد المسررريمين اليررروم: النررروع الثالررر
 . الرواغيع ويوالون أ داء ا 

  مثرل . برالد أهيورا كفرار ويةكمرون أنفسروم بشرراه  الكفرر المخديفر , عموم بالد الكفار األصييين اليرومك: النوع الراب
 ..وغيرها, أوروبا وأمريكا والوند والصين
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الةاكم وما يدردب  يى ذلك من ضياع الةدوق وفساد أنظم  الةكم في الدماء واألموال  ارددادفمسأل  
ودسير . سديناالظالمين وسياد  المفسدين والف واسدعالءالكافرين  واإل راض وما يدردب  يى ذلك من رايان

. يدردب  يى ذلك من ضياع البالد والعباد وما. األ داء الخارجين من الكفار والميةدين ودعاون المنافدين معوم
لأَنا  }:ليسع مسأل  فر ي  ثانوي  ليس ليشريع  فيوا أةكام وواجباع وأوامر ونواهي؟ كيف وا  دعالى يدول َوَنزن

ينَ  ل م  َرى ل لأماسأ َمة  َوباشأ دى  َوَرحأ ٍء َوها لِّ َشيأ َيانا  ل كا َتاَب ت بأ َك الأك   .94-النةل.{ َعلَيأ

ن أهميوا أكثر الناس اليوم  امدوم و كما يجب لفع النظر إلى ةال  خرير  . خاصدوم فوي مسأل  رهيسي  واى
وهو . وم لو اهددوا وفق األدل  الشر ي  إلى كفر الةاكم اليوموهي أن. مدفشي  بين كثير من أهل العيم وأدبا وم

فإن هؤالء ال يندديون إلى اإلقرار بالمدردباع السالف  . ةال أصبأ العميان يبصرون  بةواسوم وجو وم وأةوالوم
ويدخيون مؤسساد  , ويدسيمون المناصب, ولكنوم يعميون  نده, فدراهم يدرون بكفر الةاكم.  يى كفر الةاكم

بل قد يداديون في صف  ودةع رايد  ولو ذبأ المسيمين وقدل الذين . الدشريعي  والدضاهي  والدنفيذي , الكافر 
 !.يأمرون بالدسر من الناس

 وألسباب مردها فى النواي  لدى  ام  المسيمين و. رم في أكثر بالد المسيمين وهذا من البالء الذي  م و
, يخرجون  يى هؤالء الةكام الكفر  المناصرين أل داء ا  وال يداديونومفوم ال . خاصدوم إلى الجول أو العجح
ما أنوم يدرون بالوجوب ويد ون العجح, فوم إما جوي  بوجوب هذا الددال  .واى

وأن السبب الذي يظور , وفى الدةديق في أسباب ذلك وما يد ون  من العجح دجد أن الةديد   كس ذلك
الذي أخبر  ن  صيى ا  ( الوهن:)لدد أصاب األم ,  يي  وسيم في كيمدينبكل جالء هو ما أوجحه صيى ا  

 :رواه أبو داوود في سنن   الذي يي  وسيم ففي الةدي  
ةم يوشك االمم أن تدالم لليكم كما تدالم االكلة إلم  صعتها فقال  ائل ومن  لة نحن يومئذ  ال بل )

 من صدور لدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل فم  لوبكم أنتم يومئذ كةير ولكنكم كغةاء السيل ولين لن اهلل
 . (الوهن فقال  ائل يا رسول اهلل وما الوهن  ال حب الدنيا وكراهية الموت

وأ دبوم .. وكرهوا الموع فددا ع  ييوم األمم. خاصدوم إال من رةم ا  لدد أةب الناس الدنيا  امدوم و
ومن أ رض  ن ذكري فإن ل   :موع أرةم من  كما قال دعالى يش ال, ةكاموم أيديذلك  يشا ضنكا  يى 

 .معيش  ضنكا
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 وأعوانهم   أحكام الشريعة تقرر باإلجماع كفر وردة من تعاون من المسولمين موع الكفوار   :رابعا

 :وتوجب قتاله ,على المسلمين
وصف  اجدمعوا  فكر  يعدددونوا. لكل جم  ورابر  ددوم بين فه  من الناس مدوماع دربر بينوم من أهموا

وراي  يداديون . ويصدرون  ن مشورد . وقياد  أو رأس اجدمعوا  يي  يأدمرون بأمره.  ييوا ومصية  دوةد بينوم
 اسمفإذا ما دوفرع مثل هذه المواصفاع لجم  من الناس أريق  ييوم .. وهدف مشدرك يسعون لدةديد . دةدوا

راهف  )ن لوم منع  وشوك  وقو  يدافعون بوا سموا فإن كا(. راهف ) باسمأو اصريأ  ييوم شر ا . جما  
سالم)فإن اجدمعع هذه الراهف   يى اإلسالم واإليمان سميع (. ممدنع  ذاع شوك  ن الددوا (. راهف  إيمان واى واى

ن و . كما كان ةال المرددين أيام أبي بكر رضي ا   ن  ( راهف  رد )سموا ,  يى ناقض من نواقض اإلسالم اى
ن خرجوا  يى إمام شر ي م  دمسكوم باإلسالم(. راهف  كفر)أصال سموا كانوا كفارا   وباوا  يي  سموا , واى

ن خرجوا ليسيب والنوب والددل سموا (. راهف  باغي )  ..وهكذا( راهف  فساد)واى
كأن .م  وجود من ال دنربق  يي  صفادوا معوم. ومن البديوي أن هذه الراهف  دسمى بصف  الاالب  ييوا

م مصية  ذادي  أو  صبي  قراب  أو غير وأو جمعد  إلي, أو مكرها  يى الوجود معوم, جاهال بوم يكون أةدهم
وقد ةصل هذا في غالب داري  المسيمين ولم . فال شك أن  يوجد منافدون في راهف  اإلسالم ليسوا منوم...ذلك

فعون والمندسبون ندالم, يمينوكذلك قد يوجد في صف المس. يسيم من  ةدى جيش رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
أو جاهل بةالوم ديبس أمره . وكذلك قد يوجد في راهف  الكفر مسيم أكره  يى الوجود معوم..لإلسالم ألجل الدنيا

في وجود من ليس من الراهف  فيوا  يى رواهف الباا  والمفسدين والمرددين  االسدثناءوينربق هذا .  ييوم
 اجدمععأو ةكم الراي  أو الرابر  الدي , ن الراهف  ال يكون ل  ةكم الاالبء الشواذ  الووجود هؤ ..والكافرين

فيكل راهف  من هذه , وفي ةكم الشريع . وال ةكموا الشر ي بسبب هؤالء الشواذ اسمواوال يداير .  ييوا
ر البراء  ودجاه رواهف الرد  والكف. فالواجب دجاه رواهف أهل اإليمان الوالء والنصر . الرواهف ةكموا الشر ي

ودجاه أهل الشر والفساد الدف  والددال ضدهم إن صالوا  يى دين أو  رض أو مال أو نفس ألهل .والمعادا 
 ..وهكذا..اإلسالم

إلى الةدي   ن  انددينا, وةكموا الاالب  يى من فيوا من الشواذ  نوا, فإذا ما ادضأ لنا مفووم الراهف 
والذين يداديون المسيمين م  رواهف الكفر أو الرد  أو , دسبين لإلسالممشكي  أ وان الكافرين والمرددين من المن

, يداديون المسيمين بأوامر الةكام المرددين. خاص  أولهك العاميين في مجال السير  والدفاع  نوا.. سوى ذلك
الدواع  سكري  واألمني  كالجيش والدرك والشرر  وأجوح  األمن وما يدبعوا منعمثل العاميين في أجوحدوم ال

 ..المسية  وشب  المسية  وما يخدموا من أجوح  دابع 
في هةالء المنتسبين أصال لملة اتسالم؟ ويدينون بدينهم ويتسمون  التقادهجب افما الحكم الشرلي الو 

تنفيذا , اربهمحالمسلمين فيقاتلهم وي اردهم وي يأتيةم , بأسمائهم و د يةدي بعضهم بع  شعائر اتسالم
وال يمنعه إسالمه أن يقاتل حتم إلم جانب الكفار االصليين بأوامر أولئك . ده من الحكام المرتدينالوامر أسيا

 أوامرهم؟   بول والدفاع لن مصالحهم و, الحكام الذين أللنوا مواالتهم ونصرتهم للكفار
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 :فندول وا  المسدعان وهو يودي السبيل
المةرارب ليمسريمين معر  , العامرل  نرده,  رن الرراغوعالمرداف  , إن هذا الجنردي أو رجرل األمرن أو الشررر 

 :ل  إةدى ةاالع, وم  أولياه  الكفار
فيما ذهب إلي  من  داء اإلسرالم ومرواال  الكرافرين والعردوان , أن يكون هذا الداب  موافدا لسيده الةاكم الكافر: أوال  

 .ن ةرب اإلسالم والمسيمين ارفا بأةوال رهيس  مدفدا مع  مددنعا بما هو  يي  م,  يى شريع  ا 
وهذا لر   . أن يكون هذا الداب  يعمل ويدادل م  سيده وهو غير موافق لسيده في مةارب  اإلسالم والمسيمين :ةانيا  

 :إةدى ثال  ةاالع
جاهال برد  سيده , أن يكون جاهال باألمر كي  ال يدرك ما يدوم ب  وال يفوم أن  ةرب ليدين وليمسيمين -5

 (.جاهل)فوو , كافرينوكفره ونفاق  لي
, إن هرو لرم ينفرذ األوامرر, بدوديده بالعداب أو السجن أو الددرل, أن يكون مكرها  يى دنفيذ أوامر سيده -4

 (.مكره)فوو . دوديدا فعييا ال يسدري  الفكاك أو الورب من 

نما , وليس جاهال وال مجبرا مكرها, أن يكون  ارفا بأةوال سيده -1 يوير  موقع  معورم لمصرية  دن ادخذواى
مرتا ق )سبب دنيوي فورو  أيأو , أو لعصبي  قراب   اهيي  أو ةحبي  أو مذهبي , من الكسب والوظيف 

 (.أو متعصب

 :أما من الناحية العملية

 :  فإن هؤالء األصناف األربع 
  .المرت ق بالبا ل -4. الجاهل  -.  3المكره  -2. العارا القاصد -1 

ن مةاربرر  ا  ورسررول  والمررؤمنين وقدررل وسررجن ومرررارد  وأذى الررذين ال يخديفررون  مييررا فيمررا يدومررون برر  مرر
 .غيرهاويةاربون شعوبوم أو , وم ورؤساهومفوم َيدد ي ون ويدَديون بأوامر أسيادهم وأمراه... يأمرون بالدسر من الناس

ةكرم ويندسرم ال, وخالص  الةكم الشر ي في هؤالء نوجحه في ندار مخدصر  ال دخرج  ن إيجراح هرذا الكدراب
 :الشر ي إلى مسألدين وهما

 هل ما حال هؤالء  يى ةكم اإلسالم؟ أم أنوم كفروا وخرجوا من مي  اإلسالم؟: األول
 هل يجوح قدالوم وقديوم أم ال يجوح؟: والثاني

فورو مررثيوم فرري . وهررو المددنر  بمررا  يير  أسررياده مرن مةاربرر  اإلسرالم والمسرريمين ووالهورم ليكررافرين: فأمرا األول
ولررنفس األدلرر  السررالف  الررذكر فرري . أصررال  وقنا رر  بررالكفر ولرريس دبعررا ألسررياده, منررافق مردررد كررافر. شررر يالةكررم ال

والمكرره والمدادرل ليردنيا , وهرم الجاهرل, ولكن يداديون معوم, وهم الذين ال يوافدون أسيادهم: أما النوع الثاني. ةدوم
فورم , وهرو قدرال المسريمين مر  الكرافرين.  مرال الكفرر مال من أ, فوؤالء يردكبون بفعيوم هذا. ومكاسبوا وروابروا

لررى راهفر  الكفررر, إن قرراديوا بديرراد  مردرد, بورذا يندمررون إلرى راهفرر  الررد  وهررذا . إن قرراديوا دةرع رايرر  كرافر أصرريي, واى
َقات لاونَ   : ثابع لدول  دعرالى وا يا يَن َكَفرا ِ ي َسب يل  هللان  َوالنذ  َقات لاوَن  يَن آَمناوا يا ل َيااَء  النذ  َقاات لاوا أَوأ َِ وت   ااغا ِ ي َساب يل  الطن

يفا   َطان  َكااَن َضاع  يأ َد الشن َطان  إ نن َكيأ يأ والددرال , وهرذه اآليراع دثبرع أن المرؤمن يدادرل فري سربيل ا ,  ( 11:النسراء)  الشن
لددرال فري سربيل الرراغوع وأن الكافر يدادل في سبيل الراغوع وأن ا. لراهف  اإليمان اندماءفي سبيل ا   الم  
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واآلير  صررية  , وأن فا ل هذا ولي ليشيران أمر ا  بددال  وبشر بالنصرر  يير . لراهف  الراغوع اندماء الم  
 .واضة 

 :فدرررال. ومرررا هرررم  ييررر  مرررن الكفرررر وةررررب المرررؤمنين, وفررري ييررر  أخررررى أخبرررر سررربةان   رررن فر رررون وراهفدررر 
  ََن َوَهاَماااَن و َعااوأ ِ رأ ناوَدها  إ نن  و ينَ جا فجمرر  لفر ررون ووحيررره ومعاونرر  وناهبرر  هامرران  .(9: الدصررم)  َمااا َكاااناوا َخاااط 

, فر رون أي, فورو. ومعيوم أن خريه  فر ون هي الكفر برا  وةررب المرؤمنين(. خارهين : )ولجنوده نفس الصف 
 :فشميدم الصف , جعل نفس  ربا يشرع ويعبد واسدخف قوم  فأرا وه إنوم كانوا قوما فاسدين

ييي فورو مرا. /المدادرل ليردنيا  رن  يرم/المكرره/الجاهل: وأما الةكم الدفصييي لوؤالء الجنود الذين يداديون اليوم
 :وا  دعالى أ يم

 افدرراضهرذا  يرى ]وما لليه حال رةساائه, الجاهل جهال حقيقيا يمنعه من إدراك ما هو لليه من الحال -5
ال يسرردري  فرررارا مررن , موررددا بالددررل واألذى, ديررا فعييرراوكررذلك المكررره إكراهررا ةدي[. وجررود مثررل هررذا الجوررل

كرراهوم, فوؤالء قرد نرم  يمراء أهرل السرن  والجما ر . وال هجر  من مكان إجباره,  مي    يرى أن جويورم واى
, و فيبدررى لوررم ةكررم اإلسررالم  يررى ظرراهره مرر  بدرراء ةكموررم العررام يعدبررر لوررم  ررذرا شررر يا (إن كرران ةديديررا)
 .وال يعنى هذا كفرا  ينيا لكل واةد من راهف  الكفر. ألنوم معوم (أنوم من راهف  الكفر)

أو لعصابية للقاوم أو الاو ن أو الحا ب أو القبيلاة أو , االرتا اق وأما المقاتل للدنيا للكسب والوظيفة أو  -4
فوررذا . مرر  ةرراكم كررافر ظررالم يرروالي الكفررار ويعرراونوم, وهررو يعرررف أنرر  يدادررل المسرريمين. أي راب ااة لصاابية

أو  ردم , أو الفررار منر , بل هو مخدار يسدري  درك  مي , ليس جاهال باألمر وال مكرها بالدوديد الجندي
وقادرل المسريمين , براآلخر الدنيا  اشدرىفوذا منافق , وقد دخي  لألسباب الدنيوي . الدخول في  أصال لو أراد

 .و إكراهال  ذر ل  من جول أ. فوو كافر يدادل دةع راي  الكافرين, من أجل الدنيا

 

فوذه األ ذار معروف   ند أهل السن  . وأما قصد الدنيا والمكاسب فييس من األ ذار الشر ي  في فعل الكفر
 . شرةوا إن شاء ا  سيأديوهذه , (و دم الدصد ليفعل, لوالدأوي, واإلكراه, الجول)والجما   وهي 

مأ َوال   :يدررول دعررالى برراآلخر ففرري أمثررال هررؤالء الررذين اشرردروا الرردنيا  َماااَءكا وَن د  ااف كا مأ ال َتسأ اااَقكا َُ ي َنا م  َوإ ذأ أََخااذأ

ونَ  َْدا تامأ َتشأ تامأ َوأَنأ َررأ ُامن أَقأ مأ  كا َيار  نأ د  مأ م  فاَسكا وَن أَنأ جا ر  انأ  * تاخأ مأ م  كا انأ يقاا  م  َِر  وَن  جا ر  مأ َوتاخأ فاَسكا تالاوَن أَنأ الء  َتقأ تامأ َهؤا ُامن أَنأ

و مأ َتَظاااَهرا ه  َيااار  مأ ب اااد   ْ ااوَن إل  َن َعلَاايأ نا م  تاؤأ َِ ْامأ أَ ااَراجا مأ إ خأ كا م  َعلَاايأ َحاارن ااَو ما مأ َوها وها َفااادا مأ أاَساااَرى تا َوان  َوإ نأ َيااأأتاوكا اادأ م  َوالأعا
ُأ

مأ  كا نأ َعلا َذل َك م  ََِما َجَزاءا َمنأ َيفأ ٍض  وَن ب َبعأ فارا َتاب  َوَتكأ ض  الأك  ِ ي الأَحَياة  الده  إالب َبعأ ي   وَن إ لَاى خ زأ اَرده ق َياَمة  يا َم الأ َيا َوَيوأ نأ
َملاونَ  ا َتعأ ِ ٍل َعمن ا ب َغا ْاما الأَعاَذابا َوال  * أََشدِّ الأَعَذاب  َوَما هللان َِاال ياَخفنافا َعانأ خ َرة   َيا ب االأ نأ ا الأَحَياَة الاده َتَروا يَن اشأ أاولَو َك النذ 

ونَ  َصرا مأ يانأ  .92-91/البدر  . ها
 

وى اإلمرام مسريم رةمرر  ا  مرن ةردي  أبري هريررر  رضري ا   نر   رن النبرري صريى ا   يير  وسريم أنرر  وقرد ر 
وماان خارج للاام أمتاي يضاارب برهااا . ماات ميتااة جاهلياة, مان خاارج مان ال الااة وفااارق الجمالاة فمااات) :قرال

 .(لهد لهده فليس مني ولست منه لذيوفاجرها وال يتحاشم من مةمنها وال يفي 
 .هل يةكم لوم بالكفر أم باإلسالم, ةكموم الشر ي النظريهذا من ةي  
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فورو إيجراحا , وهي ةكم قدال هؤالء المندسبين لإلسالم المداديين ليمسريمين مر  الكرافرين: وأما المسألة الةانية
 :وا  دعالى أ يم يييكما 

 ولم يكلفاه اهلل, مسلموال يجب للم ال, كل من  اتل المسلمين مب الكافرين فقتاله واجب للم المسلمين  
 .وال المكره من العامد, من تميي  الجاهل من القاصد, ما ال يست يب

وقرد اسرددل العيمراء بةردي   .540 –البدرر    وقاتلوا ِي سبيل هللا الاذين يقااتلونكم وال تعتادوا  :بل قال دعالى
ةدرى إذا , ر  ن جريش يارحو الكعبر ا   نوا الذي جاء في  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أخب رضي اهش  

يخررهم وفريوم  يا رسول ا  كيف يخسف بأولوم و: فدالع  اهش , يخرهم كانوا ببيداء من األرض خسف بأولوم و
يخرررررهم  فأخبرهررررا رسررررول ا  صرررريى ا   ييرررر  وسرررريم بأنرررر  يخسررررف بررررأولوم و,  بيرررردهم وأسررررواقوم ومررررن لرررريس مررررنوم
قرال رسرول , صرةيأ مسريم فريرواير  أم سريم  رضري ا   نورا كمرا جراء وفري . ويةشرون يوم الديام   يرى نيرادوم

 (يعااوذ لائااذ بالبياات فيبعااس إليااه بعااس فاا ذا كااانوا ببيااداء ماان االر  خسااا بهاام ) :ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم 
يخسا باه معهام ولكناه يبعاس ياوم القياماة ) :فكيف بمن كان كارها؟ قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم: فديع
ممرن قصرد المسريمين برالةرب , فاسددل العيماء بوذا الةدي   يى قدرل الجاهرل والمكرره وغيرر الداصرد. (نيتهللم 

 .ويبعث  ا   يى نيد  معذورا إن كان ل   ذر, م  الكافرين
فكيرف , لرم يميرحه مرن الخسرف –وهرو الدرادر لرو شراء  يرى دمييرح المكرره والجاهرل -إذا كران ا : فدال العيماء

 !أن يميحوه من الكافرين وهو يدادل معوم؟ لعبيد ا 
, هررو مررن العدوبرر  الددريرر   يررى وجررود المسرريم فرري سررواد الكررافرين أو الظيمرر , فوررذا الخسررف برر  أو قديرر  معوررم

 .إن كانع صالة  نفعد  في اآلخر , وال يظيم  ا  فيبع   يى نيد , فيأخذه العداب معوم
وقررد دكيررم ( مسرريم صرراهل)هررو فررى أةسررن أةوالرر  , وررم األذىفالورراجم  يررى المسرريمين يريررد ب, و يررى كررل ةررال

 .العيماء في ةكم  الذي سنشير إلي  في يخر هذه الفدر 
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 :فالخالصة
, وسريرد  إلرى ا  .فيجب  تاله أو يجو , فظاهره مقاتل مب الكافرين. نحن لنا الظاهر واهلل يتولم السرائر

خرراري رةمرر  ا  دعررالى فررى كدرراب الشررواداع مررن صررةية   ررن فدررد روى الب. إن كانررع صررالة  نفعدرر  يرروم الديامرر 
 :ا   ن  أن  قال رضي مر بن الخراب 

ن الرروةي قررد .  وررد رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فرريإن أناسررا كررانوا يؤخررذون بررالوةي )   نمررا , اندررر واى واى
ا  , يءإلينررا مررن سررريرد  شررولرريس . أمنرراه وقربنرراه, فمررن أظوررر لنررا خيرررا, نأخررذكم اآلن بمررا ظوررر لنررا مررن أ مررالكم

ن قال أن سريرد  ةسن , ومن أظور لنا سوءا لم نأمن  ولم نصدق . سريرد  فييةاسب   (.واى
وأن  . إن كان م  المرددين( راهف  الرد )وأن  من . إن كان م  الكفار( راهف  الكفر)فالةكم العام ل  أن  من 

الفدر  الدالي  إن شاء  فييل  ن أ ذار المكرهين والجاهيين وسيأدي الدفص. إن كان معوم وهكذا(راهف  الباا )من 
 . ا 

 :واهلل المستعان  ولم يد من الوضوو نقول
, وربماا صالوا أو صااموا, ويتسامون بأسامائهم ويلبساون لباساهم, إن هةالء الذين ي لمون أنهم مسلمين

أمر صدر إليهم مان  أيم ينفذون ة..من الذين يعملون في جيوش حكام المسلمين أو شر تهم أو استخباراتهم
و د رباهم أسيادهم للام ذلاك وأخاذوا , وي يعونهم لن  نالة أو جهل أو إكراه , حالال كان أم حراما, رةسائهم

ويقااتلون إلام جاناب , يادافعون لان حكاام كفار  ظلماة فساقة,  ف نهم كماا هاو معلاوم. لليهم العهود والمواةيق
ويعملاون , من جيوش تركيا وباكستان وبع  البالد العربية واتساالميةكما هو حاصل اليوم , جيوش الكافرين

ويحرساون , ن وغيرهم من الكفارياالوروبي إلم جانب أجه   أمن واستخبارات اليهود والنصار  من االمريكان و
 ومراكاا  نشاار الاادلار , باال ومراكاا  تنصااير المساالمين, والتجاريااة, ةيومراكاا هم الدبلوماساا.  والاادهم العسااكرية
أو شاردوا , أو رولاوا مةمناا, هال  تلاوا مسالما, وال يبالون في سابيل تنفياذ أوامار أسايادهم...والفساد والمجون

 ..أو انتهكوا حرمات بيوت وألرا  المستضعفين, أو يتموا  فال, مسلمة امرأ 
, الداخلياة االنقالباات فاي, وأن يضرب بعضهم ر اب بعا , بل تراهم مستعدين الن يحارب بعضهم بعضا

حيااس كةياارا مااا تتحااارب دول ! البلاادان المتجاااور  فاايالحااروب االهليااة الناشاابة بااين حكااامهم ال واغياات  فاايأو 
وفام أسار , سافك دمااء بعضاهم فاييخلصون !( المسلمين)فتر  هةالء الجنود . إسالمية أو لربية مب بعضها

فناء بعضهم أو للام الصاراع للام االراضاي , ولموم  تالهم هو للم سال ان ملاوكهم! لون اتسالموهم يدّ ! وا 
النهام ترباوا للام . با ال انادحارأو , حاق الساتعالءولايس . لتكاون العا   لفاالن أو فاالن, واختالا السياساات

 . الة الملوك والرةساء والوالء للو ن أو القوم أو الح ب
. ايااتهم و اائفتهمأن هةالء المقاتلين إجمااال لهام حكام ر  –واهلل تعالم أللم  –فالحقيقة الشرلية الناصعة 

االمريكاان  راياةومان  اتلناا تحات , نقااتلهم بصافتهم  ائفاة رد , حااكم مرتاد راياةفمان  اتلناا تحات , كما أسلفنا
 ..والكفار نقاتلهم بصفتهم  ائفة كفر
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 مب التنبيه المهم جدا  للم أنناا ال, وال يدفنون مب المسلمين, وللم هذا فال يجو  أن يصلم للم  تالهم
نما لامد , فر العيني للم كل فرد منهمنحكم بالك كما تقدم إال إذا للمت منه بينة بأنه ليس جاهال وال مكرها وا 

ماوال السايادهم الكفاار مان أمريكاان وغيارهم فهاذا نحكام , ومن للم مناه أناه موافاق الساياده المرتادين .  اصد
إلام آخار ... يارس مسالما وال يورةاهوال , ف واجاه مان مسالمة با ال, ويأخذ أحكاام ذلاك, بكفره وردته حيا وميتا

 .أحكام المرتدين
 

فرري فدررواه الشرروير  بددررال اإلنجييررح .5419المدرروفى سررن  ,  يدررول الشرري  أةمررد شرراكر مةررد  الررديار المصررري
مجير   فريوةكم من أ انوم من المسيمين والدي نشررها , والفرنسيين ومن شابووم ممن ا ددى  يى بالد المسيمين

  :الودي النبوي
. والكفار الصاراو, فهاو الارد  الجامحاة. ل أو كةار, نوع من أنواع التعاون بأي, التعاون مب اتنجلي  أما]

وال مجاملاة , وال سياساة خر ااء, وال ينجي من حكماه لصابية حمقااء, وال ينفب معه تأول, التذارال يقبل فيه 
إال مان جهال أو .ر والارد  ساواءالكفا فايكلهام . أو حكوماات أو  لمااء, سواء أكان ذلاك مان أفاراد. النفاق هي

إن أخلصاوا مان  لاوبهم , فأولئك لسم اهلل أن يتوب لليهم, وأخذ سبيل المةمنين, أخ أ ةم استدرك أمره وتاب
بقعااة ماان بقاااع االر  إذا تعاااون مااب ألااداء  أي فااي, أال فلاايعلم كاال مساالم)...( هلل ال للسياسااة وال للناااس 

أو , باأي ناوع مان أناواع التعااون, ي  والفرنسيين وأحالفهام وأشاباههممن اتنجل, مستعبدي المسلمين, اتسالم
الادين إن فعال  فايفضاال لان أن ينصارهم باالقول أو العمال للام إخاوانهم , سالمهم فلام يحااربهم بماا اسات اع

أو صاام فرضاا أو , أو ت هار بوضاوء أو غسال أو تايمم ف هاوره با ال, شيئا من ذلك ةم صلم فصاالته با لاة
ف كاتااه با لااة , أو أخاارج صااد ة ت ولااا, أو أد  ال كااا  المفروضااة, أو حااج فحجااه با اال, با االنفااال فصااومه 
بال للياه , ليس له فم شيء من ذلك أجر, أو تعبد لربه بأي لباد  فعبادته با لة مردود  لليه, مردود  لليه
كال لبااد  تعباد بهاا  مان, أال فليعلم كل مسلم أناه إذا ركاب هاذا المركاب الادنيء فقاد حاب  لملاه. اتةم والو ر
ومعااذ اهلل أن يرضام بهاا مسالم حقياق بهاذا الوصاا . حمأ  هذه الارد  رضاي لنفساه في, سيرتكلربه  بل أن 

, معلاوم مان الادين بالضارور , وفم  بولها كما هو باديهي. صحة كل لباد  فيذلك بأن اتيمان شر  . العظيم
 :يقول  وذلك بأن اهلل سبحانه. ال يخالا فيه أحد من المسلمين

 فارأ ب ا ينَ إلَوَمنأ َيكأ ر  َن الأَخاس  خ َرة  م  ِ ي الأ َو  َقدأ َحب َط َعَملاها َوها َِ أال فلايعلم كال مسالم )...(  (1: الماهرد )  يَمان  
مان تا وج مانهم ف واجاه با ال ب الناا . أن هةالء الذين يخرجون للم دينهم ويناصرون ألاداءهم, كل مسلمة

وأن . مان ةباوت نساب ومياراس وغيار ذلاك, وال يترتب لليه أي أةار مان آةاار النكااو ,ال يلحقه تصحيح, أصليا
لام ديناه, من كان منهم مت وجا ب ل  واجه كذلك وحاارب لادوه ونصار , وأن من تااب مانهم ورجاب إلام رباه وا 

وال هاي , هارتد وهي فم لقد نكاحه  وجا ل التيولم تكن المرأ  , ت وج بها حال الرد  التيلم تكن المرأ  , أمته
فيعقاد لليهاا لقادا صاحيحا شارليا كماا هاو . وأنه يجب لليه بعد التوباة أن يساتأنا  واجاه بهاا. في لصمته
حمأ  هذه الرد  أن  د ب ل  فيرتكسوا ااهلل بأ واج  ابتالهنأال فليحت  النساء المسلمات الالتي . بديهي واضح

ةم يت وجوهن ,حتم يتوبوا توبة صحيحة لملية ليسوا لهن بأ واج,للم هةالء الرجال وصرن محرمات,نكاحهن
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أو ,أال فليعلم النساء المسلمات أن من رضيت منهن بال واج من رجل هذا حاله وهي تعلام حالاه. واجا صحيحا
اهلل أن ترضاام النساااء  ومعاااذ. رضاايت بالبقاااء مااب  وج تعاارا فيااه الاارد  فاا ن حكمهااا وحكمااه فااي الاارد  سااواء

 .والنساب أوالدهن شيئا من هذا ,المسلمات النفسهن واللراضهن
 .[وليكن سياجا لدينه من لبس العابةين وخيانة الخائنين, لنفسه  ئفلينظر كل امر  )...(أال إن االمر جد 

 (.أةمد شاكر –كيم  الةق )ندال   ن كداب  . اندوى الشاهد من كالم اإلمام المةد  رةم  ا 
ذاع  فريالبرراء  والروالء و,مرن قوا رد الةاكمير   .صرول الردينذاع الصري  بالعديرد  وأ, فوذه األةكام الشرر ي 

ن األمان  كما كررنا مدعيدر  فرى أ نراق  يمراء كرل بيرد أن يبينوهرا لينراس وال يكدمونورا.ليسع مساهل فر ي , ا  , واى
شرر ذلرك أنورا مسرأل  إيمران وكفرر قرد دررال مهراع اآلالف مرن الب. رغب  فى مرا  نرد السرالرين أو رهبر  ممرا لرديوم

 .الذين يداديون فى سبيل الراغوع ويةسبون أنوم مسيمين
 : خاص  من قبل كل  الم وقاهد ودا ي  مسيم. وبصدق وصراة  ورجول . ويجب اإلجاب   يى أسهي  هام 

  هررل نريررد أن نررنوض بأمدنررا؟ هررل نريررد أن ندةرررر مررن مسرردعمرينا؟ هررل نريررد أن نرقررى باقدصررادنا ونسرردثمر ثروادنررا
 هل نريد أن نداف   ن أنفسنا ضد مخديف أنواع الكافرين؟ونسدرد ةدوقنا؟ 

 دةكمنا؟ الديقوانين الكفار  وقبل ذلك هل نريد أن نةكم بشريع  ا ؟ وندخيم من شراه  النصارى و 

  برل . فوو ليس معني بما يورم المسريمين مرن مسراهل هرذا الكدراب! فإذا كان جواب أةدهم  يى هذه األسهي  بالنفي
 . يى قاهم  المسيمينال يكون مدرجا 

 فررإن المسرراهل السررابد  و يررى رأسرروا مسررأل  كفررر ورد  , وأمررا إذا كرران الجررواب كمررا هررو مفدرررض مررن كررل مسرريم بررنعم
وبالدررالي قدررال جنررودهم دررأدى  يررى رأس ديررك المسرراهل وفررى , ومسررأل  قدررالوم مرر  أوليرراهوم, الةكررام المررواليين ليكفررار

 .لكوال شك شر ا و دال ومنردا فى ذ, مددمدوا

ن من نافلة القول يحاربونناا  أن نعلم أن االمريكان الياوم ال, ومن المعلوم من العقل والبصر بالضرور , وا 
وهم يدفعون باآلالا من المنتسبين لإلسالم من هةالء  ! وال يواجهوننا للم االر  بجنودهم إال  ليال ,مباشر 

لان أيماانهم ولان , ون مان باين أياديهم ومان خلفهاميقااتل, الجهال والمكارهين والمرت  اة والمناافقين الضالل و
. باكستان فيويحصل اليوم معنا أيضا , أفغانستان  فيكما حصل معنا , بأمر من أسيادهم المرتدين, شمائلهم

تفعال وكماا . حياس دخلات الجياوش العربياة واتساالمية تفاتح ال رياق لألمريكاان, حرب الكويت فيوكما حصل 
 واالردن وباكساتان, وبخادمات جياوش دول الخلايج العرباي,  ييناالجيش والعمالء العار العراق ب فيأمريكا اليوم 

وكل , ودالية إلم اهلل, فيعرا كل لالم, للعلماء والشباب المسلم, وأما للم صعيد م ارد  االمريكان .وسواها 
لايس , بيته وأهله ويكشا سوأ , أن الذي يضرب لليه الباب ليال ويجره بةياب النوم إلم السجن, شاب مجاهد

نما من بني جلدته  الاذيالسجن؟وهل القاضاي  فيفهل الجالد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم ! أمريكيا وا 
باتلادام أو الساجن؟وهل الاذين ينفاذون هاذه االحكاام؟؟ هال كال مان سابق مان , يحكم لليه بغيار ماا أنا ل اهلل

إنهم من المرتادين والضاالل مان بناي ! ون أنهم مسلمين؟هةالء هم من اليهود واالمريكان؟؟ أم من الذين ي لم
ونبايح لهام أموالناا ودمائناا؟ وبالتاالي يضارب اليهاود , أم سنسالم إلايهم دينناا وألراضانا, فهال سانقاتلهم.  ومنا

 .نوبالدنا ويفعلون بنا ما يشاة  فيواالمريكان والصليبيون جذورهم 
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 :وأمر ا  واضأ .يجب أن نداديوم دفا ا  ن دين ا  والمسدضعفين
*  سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ِيوقاتلوا   540 –البدر. 
*   َيَن ي لأَدان  النذ  َجال  َوالنَِّساء  َوالأو  َن الرِّ َعف يَن م  َتضأ ِ ي َسب يل  هللان  َوالأماسأ َقات لاوَن  مأ ال تا نأ َوَما لَكا َنا م  جأ ر  َنا أَخأ قاولاوَن َربن

ه  ا يرا  َهذ  َك َنص  نأ نأ لَدا َعلأ لََنا م  َك َول ّيا  َواجأ نأ نأ لَدا َعلأ لََنا م  ا َواجأ َْ لا ال م  أَهأ
َية  الظن ِ اي َساب يل  هللان  *  لأَقرأ َقاات لاوَن  يَن آَمنااوا يا النذ 

َطان   ايأ ل َياَء الشن َقات لاوا أَوأ َِ وت   اغا ِ ي َسب يل  الطن َقات لاوَن  وا يا يَن َكَفرا يفا   َوالنذ  َطان  َكااَن َضاع  ايأ اَد الشن  .(11 /11:النسراء)   إ نن َكيأ

, ولسنا بصدد قضايا الرأي والةرب والمكيرد , ونيفع النظر إلى أننا هنا بصدد معرف  الةكم الشر ي لددال هؤالء 
الجوراد وأمرراء وددرديم ذلرك أو درأخيره  رن قدرال األمريكران والكفرار فرذلك مدرروك لدراد  , من قدالوم هجوما أم دفا را

 .بةسب مددضياع الضرور  والمصية , الةرب من المسيمين
 

 عند . للمسلم الواقع فى عمل من أعمال الكفر. أعذار الجهل واإلكراه والتأويل وعدم قصد الفعل
 ؟!وأعيانهم! هل هي عذر لمن يعاون العدو من جنود المسلمين . أهل السنة والجماعة

وهري أن المسريم قرد يدر  فري  مرل مررن , غاير  فري األهمير  مسرأل ما ر  فري لدرد فصرل  يمراء أهرل السرن  والج
يةفظرر  مررن الةكررم  ييرر  بررالكفر والخررروج مررن ميرر  , ويكررون لرر   ررذر مدبررول شررر ا, أ مررال الكفررر الناقضرر  لإليمرران

 أوجررح إجمرراال بررأن العيمرراء قررد ولكنرري, وكمررا قيررع فيسررنا فررى هررذا الكدرراب بصرردد ندررل المررروالع الفدويرر . المسرريمين
 :وهي, جعيوا هذه األ ذار الشر ي  أربع  أقسام

وهرو  رذر شرر ا مرا لرم يكرن , وهو جول فا ل فعل الكفر بأن فعي  كفر يخرج  مرن المير  اإلسرالمي  :الجهل .5
 .الجول فى أمر معيوم من الدين بالضرور 

مجبررا دةرع قرو   ولكرن يفعير , وهرو يعيرم بأنر  كفرر, وهو أن يددم المسريم  يرى فعرل مرن أفعرال الكفرر :اتكراه .4
 .الدوديد

. يظرن أن الشررريع  دةدميرر , مدررأوال جرواح ذلررك شرر ا لرردليل شرر ي  نررده, أن يدرردم  يرى  مررل كفرري :التأويال .1
 .فالدأويل هو ظن غير الدليل دليال

كمررن يرررأ المصررةف . وهررو أن يدرر  منرر  العمررل المكفررر مررن دون قصررد وال معرفرر  :لاادم  صااد الفعاال المكفاار .2
 .فوو لم يدصد ورء المصةف. ويظن أن  شيء يخرالشريف وهو ال يعرف  

 .بإمكان المودم بوا العود  إليوا فى كدب الفد  والعداهد, وليعيماء دفصيالع موم 

 :ولكن من الموم أن نذكر
 لم يعد جوي   ذرا, فمن كان جاهال فعيم وبين ل  فيم يدبل الةق, أن  ذر الجول يحول بالعيم والبيان . 
  أو بدررردر  المكرررره  يرررى الفكررراك أو الورررروب مرررن , يرررحول برررحوال اإلكرررراه, (كررران إكراهررر  ةديديررراإن )أن  رررذر اإلكرررراه

 . اإلكراه

  فإن قامع الةج   يي  لم يعد الدأويل  رذرا , أن  ذر الدأويل يحول بديام الةج  الشر ي   يى المدأول بفساد دليي
 . ل 

 بعد البيان صار  امدا, فرفإن  اد الفا ل لفعي  المك, أن  ذر  دم الدصد يحول بالبيان. 
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 :وبالخالصة

ومرن المورم جردا أن نعيرم , ةكرم بكفرره, حال  رذره أو, فإن من اردكب فعل الكفر ولم يكن  نده  رذر شرر ي 
ودفوم األ رذار , أن الةكم بالكفر  يى معين يكون من قبل كفؤ لدي  األهيي  الشر ي   يى الدضاء ودبين األةكام

 .ر   يى إقام  الةج  والبين   يى المعين المةكوم  يي وأن يكون ل  قد, وحوالوا
ماان  باال هااةالء الجنااود  اتكااراهومااا يهمنااا هنااا تحاات هااذا العنااوان هااو بحااس دلااو  العااذر بالجهاال أو 

وال حاجاة لبحاس لاذر .المنتسبين لإلسالم وهم يقاتلون المسلمين مب الكفار والمرتادين وتحات  ياادتهم وراياتهم
 .فم هذه الحالة مال يخصهد النه التأويل وال لدم القص

, ولايس مان أجال لادم  تاالهم. وننبه للم أن بحس لاذرهم هاو مان أجال معرفاة الحكام بكفارهم أو لاذرهم
 .الكافرين حتم ولو كانوا مسلمين فقتالهم واجب كما بينا الدليل الشرلي بمجرد  صدهم لقتال المسلمين مب

 

 :رين بالجهلبحس لذر الجندي المقاتل للمسلمين مب الكاف  -1

. جاهال بأن  فعل مةرما يدردب  يي  الكفر, فوو كما قينا أن يددم المسيم  يى فعل الكفر, أما العذر بالجول
وأنر  يدادرل , معدددا أن رهيس  ولي أمر مسريم, ةال  مثالنا أن يددم هذا الجندي المسيم  يى قدال المسيمين فيأي 

وكأن يجول أن  . بةي  يكون جوي  هذا ةديديا(. مفسدين, باا  )ل أو مسيمين مسدةدين ليددا, ناسا غير مسيمين
 . أو يظن أنوم كفار جاؤوا لمسا د  رهيس  المسيم ضد من يجوح قدالوم شر ا, يدادل م  الكفار 

فدادرل المسريمين مر  الكرافرين وهرو ال يردري ةرال رهيسر  , فان دوفر مثل هرذا الجورل المفدررض لورذا الجنردي 
لرو . ال نةكرم بكفرره  ينرا , فوذا قد يعذر بجوي   نرد ا ... المسيمين المظيومين الذين يداديوم  ومن مع  وال ةال

 .ثبع لدينا ل  مثل هذا الجول
لورررؤالء الجنرررود والضررربار والشررررر  واإلسررردخباراع المدررراديين ليمسررريمين , فورررل يدررروفر مثرررل هرررذا الجورررل اليررروم

وساهل  اندشارهل يعدل هذا م  ! بدياد  جيوش اليوود والنصارى؟بأوامر هؤالء المرددين إلى جانب و , والمجاهدين
باإلضرررراف  إلررررى قيررررام ! والصررررةف والمجررررالع؟, الدشرررروش  و, والديفحيونرررراع, مررررن اإلذا رررراع , اإل ررررالم المخديفرررر 

ةدرى ! كل مكان  ن هرذه الدضرايا فيوةدي  الناس , المساجد  فيوالخرباء , الشوارع فيالمسيمين بالمظاهراع 
وسرفور نسراهوم , وفسراد الةكرام وكفررهم وفجرورهم, ول اليروم برأن ربيعر  المعركر  برين المسريمين والكرافرينيمكن الدر

ومةراربدوم ليمسراجد والعيمراء والشرباب , وةكمورم بايرر شرريع  اإلسرالم ووالهورم ليكفرار, وفضاهأ أبناهوم وأقرباهوم 
فرإن كران فررى . د المسرريمين ومنورا باكسردانكرل برال فري, قرد صرارع معيومرر  لكرل أةرد. الر ...المسريمين المجاهردين

ندادير  وجوبرا أو . فورو معرذور بجوير  وا  دعرالى أ يرم!! األمرورهؤالء الجنود من بياع ب  البالهر  أن يجورل هرذه 
 . ويبع   يى نيد ,  ا  وقد ينفع   ذره  ند, جواحا 
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 :بحس لذر الجندي المقاتل للمسلمين مب الكافرين باتكراه -2

 :؟  لجندي المدادل ليمسيمين م  الكافرين باإلكراهعذر اهل ي

. وألنرر  العررذر الشرراه , ألنرر  األهررم –رغررم رغبدنررا باإليجرراح  -مررن الدفصرريل يءبشرر, سررندوقف مرر  هررذا العررذر
ولكرررن . يعدرفرررون برررإدراكوم ليواقررر , فمعظرررم هرررؤالء الجنرررود والضررربار العررراميين فررري الجررريش والشررررر  وقررروى األمرررن

برررأنوم مكرهرررون ومجبررررون  يرررى قدرررال المسررريمين برررأوامر , دف   رررنوم صرررف  الررررد  والكفرررريعدرررذرون أو يعدرررذر مرررن يررر
, بعررض الرردول العربيرر  واإلسررالمي  فرريكمررا ةصررل .  إلررى جانررب وبديرراد  الكررافرين, أسرريادهم المردرردين أو الظررالمين

 .فساقوا  بيدهم الجنود لذلك, ةي  ساقع أمريكا  بيدها الةكام لددال المسيمين

 :فينر ذلك! بول  ذر هؤالء باإلكراه ؟فول يمكن ق 
 

 :اتكراه شرلا
 .ةال حوال اإلكراه  ن  فيوال يفعي  ,والم كره هو المجبور  يى فعل أو قول شيء ال يريده, هو اإلجبار

م  54ج, فرى براب اإلكرراه, شرح صرةيأ البخراري فيفدأ الباري , كداب  الجييل فييدول اإلمام ابن ةجر 
 : وشرور اإلكراه أربع . لحام الاير بما ال يريدههو إ: اإلكراه: ]191
 .والمأمور  اجحا  ن الدف  ولو بالفرار. أن يكون فا ي  قادرا  يى إيداع ما يودد ب : األول
 .أن يايب  يى ظن  أن  إذا امدن  أوق  ب  ذلك: يالثان

ويسدثنى ما إذا ذكر . ال يعد مكرها, إن لم دفعل كذا ضربدك غدا: فيو قال ل , أن يكون ما هدده ب  فوريا: الثال 
 .أو جرع العاد  بأن  ال يخيف, حمنا قريبا جدا

,  أنحلع: ويدول,  كمن أكره  يى الحنا فأول  وأمكن  أن ينحع. اخديارهأال يظور من المأمور ما يدل  يى : الراب 
 .ا هر .[فيدمادى ةدى ينحل

 
 :بةي , أجبر  يى فعل ماال يريدمن : أن المكره هو , فالمسدخيم من كالم  رةم  ا 

نما باإلجبار الةديدي هباخديار أن  ال يريد هذا الفعل : أوال    .واى
 . اجح  ن دف  اإلكراه, االسدجاب أن  ال يسدري   دم : ثانيا  
 . أن  ال يسدري  الدخيم ممن أكره  بفرار أو بوجر  أو نةوها: ثالثا  
 ..دأكيدأن  يديدن وقوع الدوديد قريبا وبال: رابعا  

 .لمصية  أو شوو , أن ال يدمادى بالفعل إن حال  ن  اإلكراه: خامسا  
ويودرك , فيسرفك دمراءهم, ثرم يدصرد قدرال المسريمين, فول دنربق هذه الشرور  يى هذا الذي يرح م أنر  مسريم

الشررري و ب أن يسأل هذا الجندي أيج! بأوامر المرددين وصةب  األمريكان والكافرين؟, وينوب أموالوم, أ راضوم
 فريدبرأدر  إن كران معرذورا , أسرهي  دةردد إجابادورا, لريعيم هرل هرو مكرره أم غيرر مكرره. بضر  أسرهي , أو رجل األمن

 .الةكم  يي  بعدم العذر أوفعيد  المكفر  هذه 
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باخديرراره أم مجبرررا؟ وهررذا يخديررف مررن دولرر  إلررى , الجرريش أو الشرررر  أو االسرردخباراع الجنررديهررل دخررل هررذا  .5
برل يةدراج , اخديراراوهنراك دول يكرون دخرول هرذه الدرواع , هرذه الدرواع فيول دجند الشباب إجباريا فوناك د أخرى

 . لما فيوا من المكاسب وفرم الرشو  والنوب والاصب ألموال الناس! إلى الواسر  والرشو 
 سدري ؟أم ال ي, يكره  يي  بعد أن رأى ما, من  مي  هذا االنسةاب و االسددال هل يسدري  هذا الجندي  .4

أو الوجرر   نورا إن لرحم األمرر أم ال , بيرده فري باالخدفراء, االسرددال هل يسدري  الفرار من  مي  إذا لرم دمكنر   .1
 يسدري  ؟

 ومديدن بوقوع العداب ب  أم ال ؟, إن لم ينفذ األوامر, هل هو مودد فعال .2

 .هدةديدا لرغباد  ومصالة  أم لإلكرا! هل يدمادى بالددل والنوب وهدك األ راض .1

 

  ضية اتكراه فيأمور أخر  يجب بيانها : 

ولررريس  برررر  -باخديرررارهدخرررل الجررريش والشررررر   أي - نررردما قرررام مرررد ي اإلكرررراه بورررذا العمرررل مخدرررارا مدرو رررا :أوال  
هل كران يعيرم أن  مير  يددضري إكراهر   يرى فعرل مرا ةررم ا  أم ال؟ فرإذا كران يعيرم أنر  سريكره -الدجنيد اإلجباري

لرم يكرن إكراهر   رذرا , ثرم أكرره مرن بعرد. ةاللورا وةرامورا بةكرم نظرام الجريش والشررر  واألمرن!  يى دنفيذ األوامر
ةرال هرذه  اشردواروذلك من , ألن  أقدم مخدارا  يى ما يعيم أن  سيكره في   يى الكفر أو الظيم أو ما ةرم ا , ل 

, م يكرهون مرن سراكنوم  يرى الكفرربمن دخل أرض قو , وقد ضرب العيماء مثال لوذه الةال ! المؤسساع وأ مالوا
هرذه الدرواع  فريفورل يعيرم مرن يدرروع . لم يكرن اإلكرراه  رذرا لر  .. ثم دخل فأكرهوه, وهو يعيم قبل أن يدخل بذلك

لم يكن  ذره باإلكراه , قبل أن يكره, أن  سيددم  يى هذه األ مال أم ال يعيم؟ فإذا كان يعيم ما سيكيف ب , مخدارا
 . عال  يى  مل يكره ولو أكره ف, مدبوال

 
 :المكره نولان: ةانيا  

 :من يكره  يى قول أو  مل كفري ال يؤذي ب  غيره من المسيمين: االول
نمررا يدرردم  يررى مررا ينررددض الرردين بفعيرر  أو قولرر  وهررو كرراره كمررا أكررره سرريدنا  مررار بررن ياسررر دةررع الدعررذيب , واى
البهرر ةدرى كراد يويرك  فريقديروا أبراه وأمر  و غرروه  بعرد أن,  يى النيل من رسول ا  صريى ا   يير  وسريم مجبررا

 :)فدرال, وجعيورا رخصر  ليمسريمين .فعرذره رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم وأجراحه, فدال كيم  الكفر. من الدعذيب
وأن اإلكررراه  ررذر لمررن فعيرر  وقيبرر  , ةالرر  اإلكررراه وأكثررر أجرررا فرريوبررين أن العحيمرر  والصرربر أولررى (. إن  ررادوا فعررد

وهكررذا لررم يدبررل اإلمررام . ولررم يدرريدن وقو رر , ةررين لررم يدبررل العيمرراء العررذر ممررن هرردد بالعررذاب فرري. اإليمررانمرمررهن ب
إ ال   :درول ا  دعرالىيأةمد بن ةنبل  ذر العيماء الرذين أجرابوا الةراكم ليدرول بخيرق الدررين لمرا هرددهم وا درذروا 

َماااااو نٌّ ب األ يَماااااان   طأ اااااها ما با َه َوَقلأ ااااار    :قرررررال اإلمرررررام أةمرررررد , وبةررررردي   مررررار رضررررري ا   نررررر   (116: لالنحااااا)  َمااااانأ أاكأ
كران قرد , وهرو إمرام جييرل مرن المةردثين, ولمرا اةرد  يةيرى برن معرين(إن  مارا ضربوه وأندم قيل لكرم سنضرربكم )

يدول لي أكره ولم يضرب سرورا ) :رفض اإلمام أةمد ةجد  وقال.. واسدجاب وا دذر بوذا العذر, ضعف ليدوديد
!! واإلمرام أةمرد  يرى فرراش المروع, ولم يرد  يي  السرالم لمرا سريم  يير  ابرن معرين,  لم يكيم  بدي  ةيادو (. واةدا



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  883  [  
 

و رن غيرره مرن العيمراء أن اإلكرراه ( ال إكرراه إال بالسريف) ن  قول  :وقد روي! أمدنا من أمثال  فيرةم  ا  وأكثر 
 . وال يسدري  الفرار من , عذاب الذي ال يريد وذهب بعضوم بأن  مريق ال, أو ببدر  ضو, هو بالدوديد بالددل

بمعاونرررر  مررررثال ..أو الكويررررع والسررررعودي  واألردن وقررررد يدررررول الرررربعض ويعدررررذر  ررررن فعررررل ةكومرررر  الباكسرررردان 
فورذا . بالدنرا لشررهم  يينرا و يرى  اددراءنةن ندادل معورم : يدولون و , بأن ا  قد أباح الددي  من الكافر, األمريكان
ون    (:49)  دعالى قال في سور  يل  مران اآلير  فان ا. ح م مردود انأ دا ل َيااَء م  يَن أَوأ ِ ر  نااوَن الأَكاا م  ؤأ اذ  الأما ال َيتنخ 

ما  كا را َقاة  َوياَحذِّ ْامأ تا نأ قاوا م  ٍء إ الن أَنأ َتتن ِ ي َشيأ َن هللان   َس م  لَيأ َِ َعلأ َذل َك  ن يَن َوَمنأ َيفأ م  ؤأ َسها َوإ   الأما ا َنفأ يرا هللان  .  لَى هللان  الأَمص 
بعض البيدان واألوقاع من شرهم في  أن يدديوم بظاهره ال  فيأي إال من خاف ]دفسيرها  فيقال ابن كثير 

 . ببارن  ونيد 
قال  :)وقال الثوري(  وجوه أقوام وقيوبنا ديعنوم فيإنا لنكشر  :)إن  قال ءالدرداكما قال البخاري  ن أبى 

 .ا هر.[  إنما الددي  باليسان, ي  بالعملليس الدد: ابن  باس
 

 :هو المكره للم فعل يةذي به غيره من المسلمين : الةاني
وقد نم العيماء  يى أن المسيم ال يعذر أن , أو أذيد , كمن يأمر بددل مسيم أو هدك  رض  أو نوب مال 

أن يردف   رن , ورب غيرره مرن المسريمينفال يجوح ل  إن هدد بأخذ مال  إن لرم ين, يوق  بايره األذى إن هدد هو ب 
 .ثم يدول أنا مكره, مال  بنوب مال مسيم يخر

لريس ةفرظ نفسر  : فدرال العيمراء, إن هردد بالددرل إذا لرم يددير , ال يجروح لر  أن يددرل مسريما, وأخرر من ذلك 
ذه النير  يكرون وبور, فيددرل صرابرا مةدسربا, برل يجرب  يير  أال يددرل مسريما ولرو قديروه, مددم  يى إحهاق نفس مسيم

 .شويدا إن شاء ا 
يددرررل؟ أم , هرررل لرررو رفرررض هرررذا الجنررردي قدرررل المسررريمين! هرررذا؟(  مومح المكرهرررون بررر)فورررل يفعرررل هرررؤالء الجنرررد 

 .الجيش أو الشرر  فدر؟ فييسجن؟ أم يدر  مردب  ومعاش ؟ أم يررد من وظيفد  
كمرا أخبرر صريى ا  ! مسريم امررئدرل وقد جعل ا  حوال الكعب  أهرون  نرده مرن ق, فيددم  يى قدل المسيمين

اه  َولََعَناها   :وقد قرال ا  دعرالى.  يي  وسيم ا َعلَيأ اَب هللان اا َوَغض  َْ ِ ي ما َخال ادا   انن َْ ها َج ََِجاَزاؤا ادا   َتَعمِّ ناا  ما م  ؤأ تاالأ ما َوَمانأ َيقأ

يماا   فكيرف بمرن قدير  ألنر  , أو نحغر  شريران, اشرجار  يرى الردني فريهرذا إن قدير  . (41:النسراء)  َوأََعدن لَاها َعاَذابا  َعظ 
 !.؟ إرضاء ألمريكا, سبيل ا  فيمؤمن مواجر مجاهد 

أو ينالر  , ةدرى ال يرررد واةردهم مرن وظيفدر , يدديون المسريمين, فوؤالء الجنود الذين يظنون أنفسوم مكرهين
نمرا كمرن قرال ا  دعرالى  رنوم, فورذا لريس ةالر  ةرال المكرره. بعض العذاب باأنهم اساتحبوا الحياا  الادنيا ذلاك }:واى

فونررراك فررررق برررين مرررن أكرررره فنررررق بكيمررر  الكفرررر وقيبررر  مرمرررهن . {لااان اآلخااار  وأن اهلل ال يهااادي القاااوم الكاااافرين
وقد بين . ةفاظا  يى ةظ  من الدنيا, وفعل فعل الكفر, فدال كيم  الكفر, وبين من شرح بالكفر صدرا. باإليمان

نااوَن ب  ياات  هللان    :سرور  النةرل فريا  دعرالى إذ قرال : الدرين الكريم هذا صراة  م  يَن ال ياؤأ َب الناذ  ي الأَكاذ  َتار  َماا َيفأ إ نن

باونَ  ما الأَكاذ  اد  إ يَمان اه  إ   *َوأاولَو َك ها انأ َبعأ َماو نٌّ ب ا الَمنأ َكَفَر ب الن  م  طأ اها ما با َه َوَقلأ ار  انأ َمانأ َشاَرَم ب االأ إل  َمانأ أاكأ ر  يَماان  َولَك  فأ كا
يم   ْامأ َعَذاب  َعظ  َن هللان  َولَ مأ َغَضب  م   ْ ََِعلَيأ را   َيا َعلَاى ا  *َصدأ نأ َتَحبهوا الأَحَياَة الاده ْاما اسأ ي لَذل َك ب أَنن اد  ْأ َ ال َي اَرة  َوأَنن هللان خ 

يَن  ِ ر  َم الأَكا مأ َوَسمأ * الأَقوأ  ْ ا َعلَى قالاوب  يَن َطَبَع هللان ِ لاونَ أاولَو َك النذ  اما الأَغاا مأ َوأاولَو اَك ها ه  َصاار  مأ َوأَبأ  ْ ِ اي  * ع  ْاامأ  ال َجاَرَم أَنن
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ونَ لا را ما الأَخاس  َها  *  خ َرة  ها اد  انأ َبعأ اَك م  وا إ نن َربن وا َوَصاَبرا امن َجاَهادا ُا اد  َماا ِات نااوا  انأ َبعأ وا م  يَن َهااَجرا اَك ل لناذ  من إ نن َربن
ُا

يم    . (501/550:النةل)  لََغفاور  َرح 

والسررجانين والجالديررن الررذين يعررذبون النرراس ةدررى , الجرريش والشرررر  واألمررن واإلسرردخباراع فرريفوررل هررؤالء الجنررود 
 فرريأنظررر  , ! مكرهررون؟المجرمررون هررل هررؤالء !! نعرروذ بررا  مررن قررول الررحور وشررواد  الررحور! مكرهررون؟.. المرروع

أنظرر ثرم شرعاهر اإلسرالم؟ لوأداهورم , وصياموم, صالدوم فيأنظر , مدياس اإلسالم واةكم  يي  بةالوم وسيوكوم 
وفرى األسرواق و يررى , ويدبضررون المكروس  يرى الررقرراع ,  كسربوم السررةع مرن الرشراوى ومررا يظيمرون النراس فري

هذه المؤسساع الظالم  النجسر  مرن الشررر  واإلسردخباراع  فيدسابدوم  يى الوظيف   فينظر اثم ! أبواب البيوع
 !!.سجون والمعددالعوالديام  يى ال

الدةررق بررالجيش ليرردفاع  ررن الرربالد وقدررال أ ررداءها ولررم يكررن ال يديرربس بررذلك ممررن قررد يكررون هنرراك مررن  ..نعررم
ولكن هل يعرذر هرذا بالددرال دةرع , قدال المسيمين إلى جانب الكافرين فيبعيم  ولم يدر بخيده أن يحج ب  أسياده 

 ! أنا مجبور مكره: ثم يدول. لسفك دم المؤمنين ,واألمريكان واإلنجييح, قياد  وراي  الكافرين
بدبررديل الشرراه  والعمالرر  ليكفررار , ورل دررروع برالجيش وهررو يعيررم ةرال قياددرر  ورهاسررد  ومرا هررم  ييرر  مرن الرررد ف

 ؟؟ .أو ال, والظيم يالبا والفساد والرشو  و
ى شرريء مررا لررم دكررن وهررل دخررل الجرريش دفا ررا  ررن الررورن واألرض والدرروم؟ هررذه كيوررا ليسررع مررن سرربيل ا  فرر

 ! العييا بل هي نوايا  صبي  جاهيي  هيلدكون كيم  ا  
برأن هرذه الةكومر  , المدلسرينالعيمراء ألن  قد دلس  يير  بعرض , سبيل ا  فيفإن كان قد دخل بني  الجواد 

ديعرر  وانريررع  ييرر  هررذه الخ!. وأن مفاسرردهم ال دخرررجوم  ررن اإلسررالم. ورؤسرراءها مسرريمون وأوليرراء أمررور شررر يون
وقدالر  دةرع رايدر  , مثرل هرذا الجريش فريفوذا قد يعذر بجوي  لوجروده .. ثم وجد نفس  أمام الةال الجديد , الضال 

ودةرع رايردوم , وبراإلكراه فرى قدرل المسريمين إرضراء ليكرافرين, ولكن هل يعرذر بجوير , بدصد الدفاع  ن المسيمين
 . اليوم ال! وقياددوم؟

والفرررار مررن الددررال ولررو , أو  يررى األقررل رفررض األوامررر مررن هررذا النرروع, لجرريشمررن هررذا ا االسررددال هررذا واجبرر  
ةدرر  نعمرر  مررن ا  يخرجرر  مررن الضررالل  ومررن غضررب ا   فرريوهررذا العدرراب . سررجن أو  ررذب أو ررررد مررن وظيفرر 

يهر و أ جبر  يى قدل مسريم أو يددرل – يي   , افواجبر  أن يخدرار الددرل صرابرا مةدسربا  يرى أن يددرل مسريم, فإن خ 
فيرريس مررن اإلكررراه أن يدرردم  يررى قدررل , هررذا لرريس بعررذر إكررراه شررر ي, يددررل مسرريما ثررم يدررول أنررا مكررره أنولرريس لرر  

أو قررر  رادبرري أو وضررعع  يررى  دوبرراع , إذا لررم أفعررل رررردع مررن  ميرري: المسرريمين وهدررك ةرمررادوم ثررم يدررول 
أو أسرريادهم , بررل أسررياده المردرردينإن واجررب هررذا الجنرردي إن وجررد نفسرر  مكرهررا  يررى قدررال المسرريمين مررن ق! ماليرر 

ويجاهررده بسررالة  ويددررل , أن يسرددير بسررالة  لددررال مررن يكرهر   يررى فعررل الكفرر...األمريكران واإلنجييررح والكررافرين
فرإن لرم يمكنر  الخرالم إال .. شويدا صابرا مجاهدا وليس أن يدير  بدم المسريمين وأ راضروم ويظرن نفسر  مكرهرا

وأرض ا  . وجررب  ييرر  الفرررار والوجررر   ررن بيررده, لوم لضررعف  أو لديرر  مررن معرر برالفرار مررن الجرريش و جررح  ررن قدررا
والوجرر  والفررار مرن ةكومر  كورذه الداهمر  . سربيل ا  صرابرا فرارا مرن الفدنر  بدينر  فريواسع  و ندها يكرون موراجرا  

ةررع قيرراد  ورايرر  لفعررل الكفررر بالددررال د واالضرررراردينرر   فرريفرررض  يررى مررن وجررد نفسرر  أمررام الفدنرر  , باكسرردان فرري
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ونصرروم , وبينررع السررير  النبويرر  الشررريف , األمريكرران إن  جررح  ررن قدررال هررذه الةكومرر  وقررد أخبررر الدرررين الكررريم
ولرم يوراجروا ألن   مك  بعد أن هاجر رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم إلرى المدينر فيالسن   ن قوم مسيمين بدوا 

أكرهروا  يرى , ا كانع غحو  بدر بين المسيمين ومشركي مكر  فيم. من أهل ومساكن ودجار , مك  مصالأ فيلوم 
فددرل بعضروم فرى المعركر  فدأسرف المسريمون  يرى قرديوم وقرالوا . الخروج م  كفار مك  إجبار أو ةياء مرن قروموم

ْ    :فررأنحل ا  دعررالى فرريوم قولرر ! قدينررا إخواننررا اا فاس  ي أَنأ ما الأَمالو َكااةا َظااال م  ِناااها يَن َتَو ااا إ نن النااذ  نن ااتامأ َقااالاوا كا نأ ِ اايَم كا مأ َقااالاوا 

ا َْ مأ َج اولَو اَك َماأأَواها َِأ ا  َْ ِ ي وا  اج را َْ تا َِ َعة   ضا هللان  َواس  نأ أَرأ ض  َقالاوا أَلَمأ َتكا َرأ ِ ي األأ َعف يَن  َتضأ ايرا  ماسأ ما َوَسااَءتأ َمص   *  نن
َجال  َوالنَِّساء  َوالأ  َن الرِّ َعف يَن م  َتضأ وَن َسب يال  إ الن الأماسأ َتدا ْأ يلَة  َوال َي وَن ح  يعا َتط  لأَدان  ال َيسأ فااَو *  و  ا أَنأ َيعأ اولَو َك َعَسى هللان َِأ

ا َعفاّوا  َغفاورا   ْامأ َوَكاَن هللان انأ *  َعنأ أأ م  ارا ُ يارا  َوَساَعة  َوَمانأ َيخأ َراَغماا  َك ض  ما َرأ ِ اي األأ ِ ي َسب يل  هللان  َيج دأ  اج رأ  َْ  َوَمنأ يا

ا  ها َعلَى هللان  َوَكاَن هللان را َقدأ َوَقَع أَجأ َِ تا  ها الأَموأ كأ ر  ُامن يادأ ول ه   اج را  إ لَى هللان  َوَرسا َْ ت ه  ما  . (500-41)النساء .   َغفاورا  َرح يما   َبيأ
 :وقد بينع هذه اآلياع بصراة  كما شرةوا المفسرون أةكاما هام  منوا

 .خاص  لمن يدعرض ليفدن  إلى ةي  ال يفدن فى دين . والفرار من فدنوا وجوب الوجر  من ديار الكفر .5
لرم يددبرل  رذره ألنر  كران  يير  أن يوراجر بردل البدراء ةدرى يكرره . أن من أكرره وخررج ليددرال مر  الكرافرين .4

 .وأن من قدل منوم كان مصيره إلى جونم ولم يدبل  ذره. ليخروج لددال المسيمين م  الكافرين

وال سربيل , وال يودردون إلرى رريرق ليوجرر , ةيير  لورم المسدضعفين الذين لم يواجروا ألنر  الأن ا   ذر  .1
وو ددوم اآلي  بالعفو والمافر  ( وليس العذر ليددال م  الكفار),فوؤالء معذورون بعدم الوجر . لديوم إليوا

 . ن ددصيرهم بعدم الوجر 

وأنر  إن مران فرإن ا  ضرامن , بسع  الرحق فى الدنيا ثم بشر الدرين المواجر فى سبيل ا  بكفال  ا  ل  .2
 .ألجره في اآلخر 

 . من هؤالء المندسبين لوذه الجيوش الظالم , فأين هذه األةوال

فيرريس هررذا بعررذر و يرريوم , وةدررى لررو كرران ذلررك. هررل هررم مكرهررون موررددون بالددررل إن لررم يدديرروا المسرريمين؟ ال
 .ممن أكرهوم ةينوا الوجر  والفرار

هي أن أكثرهم يدردم  يرى فعرل الكفرر هرذا بددرال المسريمين مر  الكرافرين ةرصرا  يرى مرا , لةديد  المر ولكن ا
والمردبررراع , والسرررياراع الفخمررر , مرررن البيررروع الفارهررر , دررروفره لررر  الوظيفررر  فرررى الجررريش أو الشررررر  أو االسررردخباراع

يعدرررذرون برررأنوم فرررى الجررريش  ثرررم..والمكررروس الموضرررو    يرررى ضرررعفاهوم, العاليررر  المنووبررر  مرررن ثررررواع المسررريمين
 .وأنوم مكرهون  يى قدال المسيمين بةكم الوظيف , والشرر  ليدفاع  ن الورن

أيدبرررل  رررذر واةررردهم بررراإلكراه  يرررى قدرررل مسررريم؟ وال يدبرررل  رررذر المسررريم ..فورررذا لررريس برررإكراه ال شرررر ا وال  درررال
وه بصرةب  الجنرود ءجرا وه بالعردوان والمواجر المجاهد فى سبيل ا  بددل هؤالء دفا ا  ن نفس ؟ وهم الذين قصد

 .األمريكان ودهموا بيد   يي  و يى حوجد  وأوالده
نمررا ذلااك بااأنهم اسااتحبوا الحيااا  :هررو ةررال وصررف  ا  سرربةان  ودعررالى بدولرر  فكمررا أسرريفنا هررذا لرريس بررإكراه واى

 .الدنيا للم اآلخر  وأن اهلل ال يهدي القوم الكافرين
 :من الذين يداديون المسيمين فوو كما ييي وأما ةال المكره المعذور شر ا

 . أن  أكره  يى الدجنيد إجباريا فى جيش يدادل المسيمين وليس باخدياره .5
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 .أن   جح فعال  ن الفرار أو الوجر  .4

يجب  يي  أن يورى فى الددال وال يمد سالة  ألذى المسيمين بل يعرل سالة  ولو قدل بيد الكفار  .1
ممرن  مشررردو و لرواغيرع ش او فرإن كران فرى جير. إن شراء ا .شرويد وهو بوذه الني , أو المسيمين

إال  و. دنربق  يي  مواصفاع هرذا المكرره فورو معرذور جندي, أو فيمن فعل فعيدوم, قاديوا المسيمين
 .فال  ذر ل 
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  أو أنفسوهم أو    أحكام الشريعة تقرر وجووب أو جوواز قتوال الصوائل علوى ديون المسولمين       : خامسا

 .موالهم ولو كان مسلماأعراضهم أو أ
 

هررم , بررأن هررؤالء الجنررود المدرراديين ليمسرريمين مرر  الكررافرين والمردرردين, رغررم األدلرر  الواضررة , قررد يصررر مكررابر
فيمثررل . وال يكفرررون بددرالوم ليمسرريمين, مةمرردا رسرول ا , ويشررودون أال إلر  إال ا , يصرريون ويصرومون, مسريمون

نمرا برالعوارف واألهرواء ندرولهذا ةدى نكون  مييين وةسما لجدل فارغ  فرإن ليمسريم ,هرب ذلرك: ال يدروم باألدلر  واى
دفاب الصاائل )أةكاما بينوا العيمراء دةرع  نروان , أو فسادا فى األرض, بايا, الذي يةمل السالح  يى المسيمين

الرنفس  –الردين )جراء ليةفراظ  يرى الضرروراع الخمسر  , فدد بين العيماء أن كل دين نرحل مرن  نرد ا  . (المسلم
ومررن هنررا شرررع , ولررذا فيجررب المةافظرر   يررى هررذه الضررروراع بررأي وسرريي  مشرررو  ( المررال -العدررل -العرررض –

 .اإلسالم دف  الصاهل
والمعصروم هرو الرنفس أو , كمرا  رفر  العيمراء هرو الوثروب  يرى الشريء المعصروم بايرر ةرق :والصيال شرلا

 .العرض أو المال
 يررى مررا كرران معصرروما شررر ا سررواء كرران مسرريما  صررم بةررق  هررو كررل معدررد :والصااائل كمااا لرفااه العلماااء
فالددال لدف  هذا المعددي مشروع شر ا بالدف   ن الةرماع بل يصرير واجبرا . اإلسالم أو  صمد  ذم  المسيمين

 .  ِمن اعتدى عليكم ِاعتدوا عليه بمُل ما اعتدى عليكم  : قال دعالى . فى كثير من الةاالع
 : أما الصائل للم الدين

وأماا  تاال ):قرال ابرن ديمير  رةمر  ا  . .(من  تل دون دينه فهو شهيد)فواجب بدول  صيى ا   يي  وسيم 
الدفب فهو أشد أنواع دفب الصائل لن الحرمة والادين واجاب إجمالاا فالعادو الصاائل الاذي يفساد الادين والادنيا 

 .110م1الفداوى الكبرى ج (.الشيء أوجب بعد اتيمان من دفعه
 :الصائل للم العر أما و 

ن كان مسيما بادفاقفيجب دفع   وأمرا المدافعر   رن الةرريم فواجبر  :)قال النووي. الفدواء ولو أدى إلى قدي  واى
, أو يجوح لنرا أن نددرل شررريا يصريي ويصروم: قد يسأل ساهل :)ا   حام رةم  ا  وقال الشي   بد(. بال خالف

وأمرا رأي الفدوراء باإلجمراع أنر  ال يجروح ألةرد أن يسدسريم :)ليس؟ فدرالمن أجل أن  يريد أن يأخذني إلى قسرم البرو 
فرإذا . إدفق الفدواء جميعا  يى أن دف  الصاهل  رن العررض واجرب باإلجمراع)...( إلنسان يريد أن يندوك  رض 

وحوجدررك  اريرر  فررى ثيرراب النرروم يكشررفون  نوررا غراهوررا , أنررع دركررع الشرررر  يددةمررون بيدررك فررى وهررن مررن الييررل
والصرال  والصريام مرن مثرل هرذا . ةثوا أنك نراهم  نردها فعرضرك مندورك وأنرع يثرم  نرد رب العرالمين فونرا الظيرمليب

جدوادج( الشرري ال دمن   ن  قضي  الددل  .514م 1الجواد فد  واى
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 :أما الصائل للم النفسو 

فررى الةرردي  ولررو كرران مسرريما و , وقررد ذهررب الرربعض ليجررواح دون الوجرروب. فيجررب دفعرر   نررد جموررور العيمرراء
ومرن قدرل ,ومرن قدرل دون دينر  فورو شرويد,ومرن قدرل دون دمر  فورو شرويد,من قدل دون مال  فوو شرويد:)الصةيأ 

( مرن قدرل دون مظيمدر  فورو شرويد:)وروى  نر  صريى ا   يير  وسريم. رواه أةمرد وأبرو داود( دون أهي  فورو شرويد
 .رواه النساهي

ال نعلم خالفا أن رجاال لاو شاهر ): 424  م 5الدررين جقال اإلمام الجصام بعد هذا الةدي  فى أةكام 
 (. ه بغير حق أن للم المسلمين  تلهلسيفه للم رجل ليقت

إذا قدرل الصراهل فورو فرى النرار ولرو  –الصيال  –وفى هذه الةال :)ا   حام رةم  ا  قال الشي  الشويد  بد
ذا قدل العادل فوو شويد  .كان مسيما واى

 :وأما الصائل للم المال
 ن أبي هرير  رضري ا   نر  أن رجرال . فدد ذهب جموور  يماء المسيمين إلى جواحه وا دبره البعض واجبا

قررال أرأيررع إن  (ال تع ااه)قررال صرريى ا   ييرر  وسرريم . أرأيررع إن جرراء رجررل يريررد أخررذ مررالي: يررا رسررول ا : قررال
قررال  (فأناات شااهيد)صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال. أرأيررع إن قدينرري: قررال (فقاتلااه)قررال صرريى ا   ييرر  وسرريم, قرراديني

 . رواه مسيم. (هو فم النار)قال صيى ا   يي  وسيم, أرأيع إن قديد 
والسن  واإلجماع مدفدان  يى أن الصاهل المسيم :])21م 49ويدول اإلمام ابن ديمي  فى مجموع الفداوى ج

ن كان المال الذي يأخذه قير  مرن قدرل دون مالر  )الصةيأ  ففي. ارا من دينارإذا لم يندف  صول  إال بالددل قدل واى
 ([.فوو شويد

فير  أن , إذا دخل الرجرل منرحل الرجرل لريال أو نورارا بسرالح فرأمره برالخروج فيرم يخررج:)قال الشافعي رةم  ا 
ن أدى  يى نفس    .11م 1األم ج( إذا قدل المدفوع أي, يضرب  واى

دررين  يررى أن الصرراهل المسرريم إذا لررم ينرردف  صررول  إال بالددررل السررن  واإلجمرراع مدف) قررال ابررن ديميرر  رةمرر  ا  
 .49الفداوى الكبرى ج (. قدل

فكيررف برر  لررو جرراء يريررد الرردين أو الررنفس أو . هررذا مخدصررر أةكررام دفرر  الصرراهل المسرريم  يررى أةرراد المسرريمين
 !؟.وقياد  األمريكان والمرددين راي دةع ,أو كل ذلك.. العرض أو المال
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 وتقورر أن جميوع أشوكال   .ريعة تقورر حرموة دمواء وأمووال وأعوراض المسولمين      أحكام الش:سادسا  
 .في كل مكان حالل هدر للمسلمين( دماءهم وأموالهم )تواجد المعتدين الكفار 

اهلل ورساوله : أي شاهر هاذا؟  لناا):فكران ممرا قالر . خرب رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فى ةج  الوداع
؟ [فاأي بلاد هاذا: ] اال, ؟  لناا بلام[أليس هذا ذا الحجاة:] ال, يه بغير اسمهفسكت حتم ظننا أنه سيسم. أللم

 اال . ؟  لناا بلام[ألايس البلاد  الحارام:]فقاال, فسكت حتم ظننا أنه سيسميه بغير اسمه,  لنا اهلل ورسوله أللم
 لناا [ لنحار؟أليس ياوم ا:]فقال, فسكت حتم ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, فأي يوم هذا؟ لنا اهلل ورسوله أللم

. فااي بلادكم هااذا فاي شااهركم هااذا, فاان دماااءكم وأماوالكم وألراضااكم للايكم حاارام كحرماة يااومكم هاذا:] ااال, بلام
أال فليبلاغ الشااهد . ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ر اب بعا  أال فال, وستلقون ربكم فيسألكم لن ألمالكم

أال هال بلغات؟ أال هال بلغات؟ : ةام  اال [سامعهفلعل بع  من يبلغه أن يكون أولم له من بع  من , الغائب
 .مدفق  يي ( اللهم اشهد:  لنا نعم  ال

, ومالر , دم . وقد لخم هذا الةدي  الشريف المدفق  يى صةد  لدى  موم المسيمين قا د  ةرم  المسيم
 المجمرر   يررى صررةد  لرردى  مرروم المسررريمين, جرراء فررى الةرردي  الصررةيأ ةرمرر  كييرر  ال يةيوررا إال مررا. و رضرر 

يشااهد أن ال إلااه إال اهلل وأنااي رسااول اهلل إال , ال يحاال دم اماارء مساالم) :وهررو قولرر  صرريى ا   ييرر  وسرريم, أيضررا
 .مدفق  يي (والتارك لدينه المفارق للجمالة, والنفس بالنفس ال انيالةيب : ب حد  ةالس

  سرريددم مررن ونوررى  ررن ظيموررم وأنرر,  ررن العرردوان  يرريوم  نوررى و, وقررد  ظررم اإلسررالم ةرمرراع المسرريمين
 .الظالم فى كل كبير  وصاير 

  إن رجاال يتخوضاون فام ماال اهلل بغيار حاق فلهام الناار ):وقد روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال
 . رواه البخاري (يوم القيامة

 يي  مدفق (وال يسلمه, المسلم أخو المسلم ال يظلمه):وقد روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  . 

 كاال المساالم للاام المساالم , وال يخذلااه, وال يكذبااه, ال يخونااه, المساالم أخااو المساالم):وقررال صرريى ا   ييرر  وسرريم
 .رواه الدرمذي(ودمه, وماله, لرضه, حرام

 (الظلم ف ن الظلم ظلمات ياوم القياماة اتقوا ):ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال  يو ن جابر رض 
 .رواه مسيم

  مدفق  يي  (ف نه ليس بينها وبين اهلل حجاب, اتق دلو  المظلوم):وقال صيى ا   يي  وسيم. 

  من ا ت ب حاق ):و ن أبي أمام  إياس بن ثعيب  الةارثي رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال
ن :فقاال رجال ( امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل لاه الناار وحارم للياه الجناة كاان شايئا يسايرا ياا رساول اهلل وا 

ن  ضيبا من أراك:)فقال صلم اهلل لليه وسلم   .السواك: واألراك هو. رواه مسيم (وا 

الدررري ال دةرررل إال برررالرد  الدررري دحيرررل  رررن . وقرررد شررردد اإلسرررالم فررري ةرمررر  المسررريمين ودمررراهوم وأمررروالوم وأ راضررروم
وهررذا هررو الةكررم األصرريي لرردم الكررافر . المررال وهررو مورردور الرردم مبرراح, صرراةبوا اإليمرران و نررد ذلررك فررال ةرمرر  لرر 

كمرررا أن األصرررل فررري دم المسررريم ومالررر  . فدرررد نرررم العيمررراء  يرررى أن األصرررل فرررى دم الكرررافر ومالررر  الةرررل, ومالررر 
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وكما أن هذه الةرم  دحول  ن دم المؤمن ومال  بالكفر فإن العيماء نصوا  يى أن دم الكرافر و رضر  ... الةرم 
 :وهما, ةالدين يصبأ فيوما معصوم الدم والمال بإةدىال يةرم إال , ةالل

إذ أنر  صرار مرنوم فيةررم مالر  ودمر  . و ند ذلك يكون لر  مرا ليمسريمين و يير  مرا  يريوم. إما الدخول في اتسالم .1
 .كما نصع  يى ذلك يياع الدرين وسن  النبي صيى ا   يي  وسيم, و رض 

مااا باالمااان الااذي يع اام لااه ماان  باال الحاااكم الشاارلي .2 ودوضرر   ييرر  الجحيرر  ( مررن أهررل الذمرر )ةيرر  يكررون .وا 
كأهل الكداب ومن فري ةكمورم ممرن يعيشرون .إذا كان من المديمين بين أظور المسيمين. المنصوم  ييوا شر ا

مرا باألمران المؤقرع الرذي يعررى ليكفرار الرذين يعبررون أراضري المسريمين دون أن يديمروا بورا. في ديار اإلسالم , واى
ويكرون لورم أمران مؤقرع , و نرد ذلرك يرؤدون ضرريب   يرى مرا يةميرون مرن دجرار , المؤقد قام  بدصد الدجار  أو اإل

 . دعصم في  دماءهم وأموالوم

ومن البديهي القول بأن حق .وما لدا حالتي الذمة واالمان ف ن الكافر يكون دمه وماله حالل للمسلمين 
. الماوالي اللاداء اهلل, الحاكم بغيار ماا أنا ل اهلل, ةيكون للحاكم الكافر المبدل للشريع ال, إل اء الذمة واالمان

فهاو مهادور الادم . إذ أن الحااكم الكاافر ال أماان لاه بنفساه. بل هي من حقوق الحاكم الشرلي إمام المسالمين
أو الهجار  لان ديااره فام حاال العجا  .ومحاربة  ائفته في حاال القادر ,والخروج لليه,يجب  تاله و تله, والمال

وهااو غياار مااةمن فااي دياان اتسااالم , فكيااا يااةمن غيااره. لتااربش بااه واتلااداد لخلعااه و تالااهأو ا. لاان ذلااك
ومنهاا حاق . فقاد فقادوا حقاوق الحااكم المسالم لاردتهم, وهذه هي حالة حكام باالد المسالمين الياوم. والمسلمين

 .لإل اء الذمة واالمان فال أمان بذلك للكفار الذين يدخلون بالدنا اليوم بأي شكل من االشكا

واإلفسراد , فوم مةاربون يندمون ألمم مةارب  ددراوح أهداف وجرودهم فرى بالدنرا برين الةررب ومداصرد الةررب
الايرر , لسدور  شرر ي  ةكومادنرا. بأمانوم من قبل ةكومادنا فد و  ساقر  االد اءوأما .. والضالل ونشر الرذاهل

أو أي وج  من .   أو سياسي  أو دنصيري وخصوصا من كان دواجدهم ألهداف  سكري  أو أمني.. شر ي  أصال 
 .وجوه اإلفساد في بالد المسيمين

 
 :فالخالصة باختصار في أحكام دماء وأموال المسلمين والكافرين فم بالدنا اليوم

أن جمي  من في بالدنرا اإلسرالمي  اليروم مرن المسريمين ممرن شرودوا أن ال إلر  إال ا  وأن مةمردا رسرول  .5
والمظررراهر   يررريوم ولرررم يندضررروه , ولرررم يندضررروها بمةاربررر  اإلسرررالم والمسررريمين. سررريما  صررريى ا   ييررر  و 

بدولوم ال إل  إال ا  وةسابوم  يى . هم معصومو الدم والمال والعرض, صراة  بناقض معدبر لإلسالم
ن ديبسرروا بمررا ديبسرروا برر  مررن المعاصرري فةسررابوم  يررى ا . ا  دعررالى  ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر   .واى

فمان , حتام يقولاوا ال إلاه إال اهلل,أمارت أن أ اتال النااس ) :قال رسول ا  صريى ا   يير  وسريم , الق
 .رواه البخاري. (وحسابه للم اهلل, إله إال اهلل فقد لصم مني ماله ونفسه إال بحقها  ال ال

والذمرر  . المررحور  ال دعصررموم األمانرراع. ةررالل الرردم والمررال, أن جميرر  أشرركال دواجررد الكفررار فرري بالدنررا -4
كمرا بينرا , الباري  الدري أ رراهم إياهرا أوليراؤهم مرن ةكامنرا المردردين الرذين هرم ةرالل الردم والمرال أصرال

 .ينفا
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وليس هناك أي إ دبار لما , ةالل المال والدم كما هو معروف, ( ديار الةرب)أن الكفار في بالدهم  -1
فضال  ما فيوا من , ن ليمسيميني  أولياء أمور شر يألنوا لم دبرم أصال م, الدولي  باالدفاقاعيسمى 

بد وى مكافة  , ودعري الةدوق ليكفار المعددين, الدي دعرل الجواد في سبيل ا , البنود الباري 
رهابا, بل ودجعل دفاع المسيم  ن دين  ونفس  و رض  ومال , اإلرهاب ودجعل  دوان الكفار , جريم  واى

 . يينا  دال ونظاما دوليا
  

 :وحرمته لند اهلل, لصمة دم المسلم
وبررالخيود , وهري الرررد مرن رةمر  ا , وهردد ودو رد قاديرر   مردا باليعنر , شردد اإلسرالم فري  صرم  دم المسريم

أن رسرول ا  صريى , فدرد روى البخراري رةمر  ا  مرن ةردي  ابرن  مرر رضري ا   نر . في النار والعرذاب األلريم
أي مرا يرحال لدير  األمرل برالمافر  . (ن في فسحة من دينه ما لم يصاب دماا حراماالن ي ال المةم ):ا   يي  وسيم

من حمل لليناا ):وروى البخاري أيضا  ن  أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال .. ما لم يددل مسيما  امدا مدعمدا
 (السالو فليس منا

ويردع كل من كان . يوح الديوب ويكفي في ةرم  دم المسيم وسوء مصير قادي   مدا ما قال  ا  دعالى مما
  (:41)وهو قول  دعالى في سور  النساء اآلي  ,  ن اإلقدام  يى هذا الجرم الشني , في قيب  لدين ا  ةرم 

ومما قال  . ومن يقتل مةمنا متعمدا فج اةه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل لليه ولعنه وألد له لذابا لظيما
لمن دعارى هذا الذنب العظيم الذي . وو يد أكيد, وهذا دوديد شديد:]الى في دفسيرهااإلمام ابن كثير رةم  ا  دع
 :في غير ما يي  في كداب ا  ةي  يدول دعالى في سور  الفرقان. هو مدرون بالشرك با  دعالى

والذين ال يدلون مب اهلل إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهلل إال بالحق)...(ةادي  واآلياع واأل
قال رسول ا  صيى ا  : قال, ثبع في الصةيةين  ن ابن مسعود فمن ذلك ما. في دةريم الددل كثير  جدا

 ن ... وفي الةدي  اآلخر الذي رواه أبو داود (أول ما يقضم بين الناس يوم القيامة في الدماء) : يي  وسيم
ال ي ال المةمن معنقا صالحا ما لم يصب دما  ):قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم,  باد  بن الصامع قال

وفي  (اهلل من  تل رجل مسلم ل وال الدنيا أهون لند ):وفي ةدي  يخر. ( ف ذا أصاب دما حراما بلح. حراما
وفي  (لو أن أهل السماء وأهل االر  اشتركوا في دم مةمن الكبهم اهلل تعالم في النار)الةدي  اآلخر 
م  تل المسلم ولو بش ر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين لينيه آيس من من ألان لل)الةدي  اآلخر 

ةدثنا يدم : قال البخاري, وقد كان ابن  باس رضي ا   ن  يرى أن ال دوب  لدادل المؤمن  مدا. (رحمة اهلل
وا هي يخر ما نحل وما نسخ ومن يقتل مةمنا متعمدا فج اةه جهنم نحلع هذه اآلي (:ابن  باس)قال ...

  ومن يقتل مةمنا متعمدا فج اةه جهنم سألع ابن  باس  ن قول  :  ن سعيد بن جبير قال )...( شيء 
وال دوب  ل  فذكرع ذلك . ثم قدل مؤمنا مدعمدا فجحاؤه جونم, إن الرجل إذا  رف اإلسالم وشراه  اإلسالم: قال

ند ابن  باس بعد ما كف بصره فأداه رجل كنا  :  ن سالم بن أبي الجعد قال)...( لمجاهد فدال إال من ندم 
جحاؤه جونم خالدا فيوا وغضب ا   يي  : ما درى فى رجل قدل مؤمنا مدعمدا فدال, ا  ابن  باس يا  بد. فناداه

وأنى ل  : قال أفرأيع إن داب و مل صالةا ثم اهددى؟ قال ابن  باس ثكيد  أم . ولعن  وأ د ل   ذابا  ظيما
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ةكلته أمه  اتل مةمن متعمدا  )بيده لدد سمعع نبيكم صيى ا   يي  وسيم يدول  نفسيلذي والودى؟ وا الدوب 
يل م  اتله بشماله وبيده . جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من  بل لرش الرحمن

هذه اآلي  فما نسخدوا  لدد أنحلع, ا  بيده نفس  بد الذيوأيم  (االخر  رأسه يقول يا رب سل هذا فيما  تلني؟
يجيء المقتول متعلقا :) صيى ا   يي  وسيم قال النبيا  بن مسعود  ن   ن  بد)...(  أي  ةدى قبض نبيكم

 تلته لتكون الع   :يا رب سل هذا فيما  تلني؟  ال فيقول:فيقول, بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده االخر 
 تلته لتكون : ال فيقول .رب سل هذا فيما  تلني:فيقول.تعلقا بقاتله م يجي  آخر  ال و.فيقول ف نها لي.لك

ةدي  يخر قال )...( رواه النساهي(فيهوي في النار سبعين خريفا:  ال. بة ب ةمه,  ال ف نها ليست له,الع   لفالن
كل ذنب ):ولسمعع النبي صيى ا   يي  وسيم يد: رضي ا   ن  يدول معاوي سمعع ..... ةدثنا : اإلمام أةمد

 .اهر.[ (لسم اهلل أن يغفره إال الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مةمنا متعمدا
نحغ   هذا كي  في المسيم يددل مسيما مدعمدا في شجار أو نحاع  يى شيء من الدنيا أو في غضب  و

يل ا  بأمر رؤساه  ويددل المجاهدين في سب, يددل المسيم ألن  يدول ربي ا  الذيوأما ذلك .. شيران وجاهيي 
ألن  دولى الكافرين وقادل في . فذلك شأن  شأن يخر, أو يدديوم دةع قياد  األمريكان أو الكافرين, المرددين
الذين يدديون , من هؤالء الددي , شرردوا ورجال أمنوا  و اإلسالمي فماذا يدول جنود جيوش البالد . سبييوم

وجأروا إلى ا  قاهيين , وأوداجوم دشخب دما, المؤمنين بوم يوم الديام إذا دعيق المددولون ظيما من , المؤمنين
أم يدولون قديناهم لدكون العح  ! قديناهم لدكون العح  لجورج بوش؟: هل سيدولون( ربي سل هذا فيما قديني؟)لوم 

 . أم ألي راغوع من رواغيع المسيمين؟, ألمريكا
قال . في أي واد من وديان الكفر والرد  يويمون, أو يعديون, ركونلو كانوا يد. وقبةوم ا . أال ثكيدوم أموم

وَن ب     :ا  دعالى را يَن َيأأما تالاوَن النذ  ر  َحقإ َوَيقأ ب يِّيَن ب َغيأ تالاوَن النن وَن ب َيات  هللان  َوَيقأ فارا يَن َيكأ َن النناس  إ نن النذ  ط  م  الأق سأ

مأ ب َعَذاٍب أَل يمٍ  ها   .45-44يل  مران   ََِبشِّرأ
:  لت:  ال: لن أبي لبيد  بن الجراو رضي اهلل لنه:)...( ال ابن أبم حاتم:] ال ابن كةير فم تفسيرها 

( أو من أمر بالمعروا ونهم لن المنكر, رجل  تل نبيا:)أي الناس أشد لذابا يوم القيامة؟  ال. يا رسول اهلل
 [.ذين يكفرون بآيات اهللإن ال}ةم  رأ رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم

وأن الكافر . وكما بينا بأن األصل في المسيم  صم  الدم والمال ال يةل من  ذلك إال بخروج  من المي 
ةالل الدم والمال ال يعصم ذلك من  إال الدخول في مي  اإلسالم أو األمان الذي يعرى إلي  من قبل ةاكم 

 !.فكيف ب  وهو مةارب لوم معدد  ييوم؟. با ليمسيمينهذا من دون أن يكون الكافر مةار .. شر ي مسيم
ومن معوم مثل , من دول النادو, فإن األمريكان واإلنجييح وةيفاهوم األوروبيين, وكما هو معروف اليوم

هم في ةال  ةرب معين  من قبل .. ,أسدراليا, كندا, إيراليا, ألمانيا, بيجيكا, البرداال, أسبانيا, فرنسا , روسيا
ويراردونوم في كل مكان ويردكبون المجاحر . وهم يدديون شباب اإلسالم.  يى المسيمين, وأسيادها اليوودأمريكا 

كما يةصل اليوم في فيسرين والعراق .. دون دفريق بين مدني وال  سكري وال شي  وال رفل وال امرأ , في ةدوم
أشكال  دوانوم قد دعددع أساليبوا ومن جو  أخرى فإن , هذا من جو . وةيثما شاءع أمريكا.. وأفاانسدان

وما يعادلوا من , األمريكي ( FBI)(CIA)ومخابرادوم مثل, فجيوشوم دأدي بشكل سافر برا وبةرا وجوا. وأدوادوا
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ودار  دةع غراء المشاري  , ودار  دأدي دةع غراء المؤسساع الدجاري , دأدي  ينا دار , مخابراع الدول الاربي 
وأما مؤسسادوم المالي  . ومدسدر  أةيانا, أما مؤسسادوم الدنصيري  فمسدعين  ةينا, ...السياةي  أو الثدافي 

فوم أقل أشكال العدوان , وأما من جاء منوم ليسياة  والنحه . االقدصادي  فوي مؤسساع نوب القدصاد المسيمين
عون ليفساد ودمار األخالق ال يةدرمون أ راف المسيمين وال دينوم وال دداليدهم ويس, نماذج ليسفور والرذيي , 

ولذلك فكاف  أشكال وجودهم نساء . فكل أشكال الدواجد الاربي هو وجود مةارب لإلسالم والمسيمين. ةيثما ةيوا
وقد أفدى  يماء المسيمين بمثل هذا في ةق المسدعمرين . ورجال في بالدنا ةالل الدم والمال ليمسيمين وهو هدر

كذلك أيام اإلةدالل الروسي ألفاانسدان ومن ذلك ما قال  , عمار الدديم لبالدنااإلنجييح والفرنسيين أيام اإلسد
 :قال. اإلمام المةد  الشي  أةمد شاكر أيام اةدالل اإلنجييح لمصر والسودان وباكسدان والوند

ف ن الواجب أن يعرا المسلمون القوالد الصحيحة في شريعة اهلل في أحكام القتال وما يتعلق به ) 
. إن اتنجلي  أللنوها للم المسلمين في مصر حربا سافر  غادر  حرب لدوان واستعالء. واضحةمعرفة 

م و ة بحلية الحكم , وأللنوها للم المسلمين في السودان حرب مقنعة مغلفة بغالا المصلحة للسودان وأهله
من  تل المدنيين , بالدو د رأينا ما يصنب اتنجلي  في من قة  نا  السويس وما يقاربها من ال.... الذاتي

 .ال لبس فيه وال مجاملة وال مداور , فأللنوا بذلك لداءهم صريحا واضحا...اآلمنين والغدر بالنساء واال فال
يجب للم كل مسلم في أي بقعة من بقاع االر  أن . فصارت بذلك دماةهم وأموالهم حالال للمسلمين

وا تلوهم حيس )وكلهم محارب , فكلهم لدو –أو لسكريين مدنيين كانوا  –يحاربهم وأن يقتلهم حيةما وجدوا 
و د نهانا رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم لن  تل النساء في الحرب ( ةقفتموهم وأخرجوهم من حيس أخرجوكم

أما اآلن ونسائهم مجندات يحاربن مب الرجال جنبا إلم . أنهن غير مقاتالت: وهو نهي معلل بعلة واضحة
ي لقن النار للم المسلمين دون  اجر أو رادع ف ن  تلهن حالل , ت منهن مسترجالت وغير المجندا, جنب

يجب للم كل مسلم في :)و د  لنا. للدفاع لن النفس والدين والبلد إال أن تكون امرأ  ضعيفة ال تست يب شيئا
د إلم كل ونحن نقص( أي بقعة من بقاع االر  أن يحاربهم وأن يقتلهم حيةما وجدا مدنيين أو لسكريين
وجب لليه ما يجب , حرا من معنم هذه الجملة فأينما كان المسلم ومن أي جنس كان من االجناس واالمم

حتم المسلمين من اتنجلي  في بالدهم إن كانوا مسلمين حقا يجب لليهم ما يجب . للينا في مصر والسودان
الهجر  من بالد االلداء أو من البالد  وجبت لليهم, للم المسلمين من غيرهم ما است الوا ف ن لم يست يعوا

وهو يلغم الفوارق الجنسية , ف ن اتسالم جنسية واحد . التي ال يست يعون فيها حرب العدو بما أمرهم اهلل
, الباكستان فليسمب هذا وليضعه نصب لينيه كل مسلم في مصر والسودان والهند و.والقومية بين متبعين

وأما التعاون مب . ء أو يدخل في ن اق نفوذهم من سائر أ  ار االر وكل بلد يحكمه اتنجلي  االلدا
وال . فهو الرد  الجامعة والكفر الصراو ال يقبل فيه التذار, اتنجلي  في أي نوع من أنواع التعاون  ل أو كةر

 .سواءا أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو  لماء كلهم في الكفر والرد  سواء.. ينفب معه تأول
بالنسبة . أنه من البديهي إن شأن الفرنسيين في هذا المعنم شأن اتنجلي , كل  ارئ ال يشك اآلنوأظن 

ف ن لداء الفرنسيين للمسلمين ولصبيتهم الجامحة في العمل للم محو اتسالم . لكل مسلم للم وجه االر 
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ن التعاون معهم ..اندمائهم وأموالهم حالل في كل مك: أضعاا اتنجلي  فهم واتنجلي  في الحكم سواء وا 
 .    ندل كالم العالم  أةمد شاكر باخدصار رفيف اندوى....( حكمه حكم التعاون مب اتنجلي 

وال شك أن  ي  الةكم ومنار الدياس بين األمريكان والروس واليوود وكل أ داء المسيمين اليوم م  ما كان 
إلضاف  لإلنجييح والفرنسيين صاروا ةيفاء  يينا فال بل إن هؤالء با,  يي   داء الفرنسيين واإلنجييح هو واةد

 .ةالل هدر في كل مكان وخاص  في بالدنا, شك أن دماهوم وأموالوم نساء ورجاال
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 وجوب نصرة المسلمين في الدين إن اعتدى الكفار عليهم بصرف النظر عما تلبسووا بوه   : سابعا
 :وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم والجهاد المشروع قائم مع كل بر. من المعاصي والنقائص

 
 الكريم القرآن ففي: 

 والثالث  والسبعين الثاني  اآلي  األنفال سور  في دعالى قول  منوا نذكر المسيم نصر  وجوب  يى  ديد  شواهد 

ينَ  إ نن   : الرجيم الشيران من با  أ وذ بعد والسبعين وا آَمناوا النذ  وا َوَهاَجرا مأ ب أَمأ  َوَجاَهدا  ْ مأ  َوال   ْ فاس   هللان   َسب يل   ِ ي َوأَنأ

ينَ  ا َوالنذ  وا آَووأ ْامأ  أاولَو كَ  َوَنَصرا ضا ل َياءا  َبعأ ٍض  أَوأ ينَ  َبعأ وا َولَمأ  آَمناوا َوالنذ  اج را َْ مأ  َما يا نأ  لَكا مأ  م   ْ نأ  َواَلَيت  ءٍ  م   َحتنى َشيأ

وا اج را َْ مأ  َوإ ن   يا وكا َصرا َتنأ ين   ِ ي اسأ ما َِعَ  الدِّ كا را  لَيأ مٍ  َعلَى إ الن  الننصأ مأ  َقوأ َنكا ْامأ  َبيأ َن َُاق   َوَبيأ ي ا  م  َملاونَ  ب َما َوهللان ير   َتعأ   َبص 
  (14:ألنفال)

ن ) 151 م الثاني الجحء في دفسيرها معرض في ا  رةم  كثير ابن قال        فعييكم الدين في اسدنصروكم واى

ن دعالى يدول . اآلي  (النصر  فانصروهم لوم  دو  يى ديني قدال في يواجروا لم الذين األ راب هؤالء صركماسدن واى

 ) اآلي  نفس يخر في قال أن إلى  باس ابن  ن مروي وهذا .. الدين في إخوانكم ألنوم نصرهم  ييكم واجب فإنوا .
ال نالمؤمني ودوالوا المشركين دجانبوا لم إن أي ( كبير وفساد األرض في فدن  دكن دفعيوه إال  الناس في فدن  وقعع واى

 كثير ابن كالم اندوى. " رويل  ريض مندشر فساد الناس بين فيد  بالكافرين المؤمنين واخدالر األمر الدباس وهو

 . ا  رةم 
ن " دعالى قول  : 11 م الثامن الجحء . الدرين ألةكام الجام  دفسيره في ا  رةم  الدرربي وقال  واى

 مال أو بنفير  ونكم الةرب أرض من يواجروا لم الذين المؤمنون هؤالء د وا إن ريدي " الدين في اسدنصروكم

 فال ميثاق وبينوم بينكم قوم  يى يسدنصروكم أن إال . دخذلوهم فال  ييكم فرض فذلك . فأ ينوهم السدنداذهم

 الوالي  فإن مسدضعفين ءأسرا يكونوا أن إال : العربي ابن قال . مدد  ددم ةدى العود دندضوا وال  ييوم دنصروهم

 أو . ذلك يةدمل  ددنا كان إن السدنداذهم نخرج ةدى دررف  ين منا دبدى ال ةدى واجب  لوم والنصر  قاهم  معوم

نا   فإنا العيماء وجمي  مالك قال كذلك . درهم ألةد يبدى ال ةدى اسدخراجوم في أموالنا جمي  نبذل  راجعون إلي  واى

 والدو  والعدد والددر  األةوال وفضول . األموال خحاهن وبأيديوم العدو أسر في إخوانوم كومدر  في بالخيق ةل ما  يى

  . والجيد
 المسيمين يدصد ) األفراد فوؤالء  ]: 5119 م الثال  الجحء الظالل في ا  رةم  قرب سيد الشي  وقال

 ولكن والي  وبين  بينوم دكون ال ثم ومن يمالمس المجدم  في أ ضاء ليسوا (اإلسالم دار إلى معكم يواجروا لم الذين

  يى يعددي أن إال اليوم األفراد هؤالء دجاه دبعاع المسيم المجدم   يى وةدها دردب ال وهذه . العديد  رابر  هناك

 أن المسيمين  يى كان هذا مثل في - اإلسالم دار في - المسيمين اسدنصروا فإذا  ديددوم  ن مثال   فيفددنوا دينوم

 . هر.أ [.. وةدها هذه في روهمينص
 م  بالمسيمين وييدةدوا يواجروا لم وهم الدين في المسيمين هؤالء نصر  في األمر جاء : الموفق وا  فأقول 

 م  هجردوم لعدم النار مأواهم بأن شديد و يد في  نحل من فيوم وربما و ذر ضعف بعضوم في وربما دولدوم قيام

ينَ  إ نن   : النساء سور  في دعالى قول  في  ييوا قدردوم ما  النذ  ِناها مأ  َظال م ي الأَمالو َكةا  َتَو  ْ فاس  تامأ  ِ يمَ  َقالاوا أَنأ نأ ننا َقالاوا كا  كا
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َعف ينَ  َتضأ ض   ِ ي ماسأ َرأ ضا  َتكانأ  أَلَمأ  َقالاوا األأ َعة   هللان   أَرأ وا َواس  اج را َْ تا ا َِ َْ اولَو كَ  ِ ي مأ  َِأ ما  َمأأَواها نن َْ يرا   َساَءتأ وَ  َج   َمص 
 . (41:النساء)

ن . ا  إال إل  ال أهل من كونوم ةدوم يسدر لم النار في ل   ذر ال من ددخل الدي معصيدوم رغم فوؤالء  واى

 ا  إن بل . ا  إال إل  ال أهل من كونوم الةق هذا لوم فوم . المسيمون ينصرهم أن فيجب الدين في اسدنصروكم

  ن المسيمين لدعود هذا أيامنا في نشوده ما وهذا . كبير وفساد األرض في فدن  إلى دؤدي المسيم نصر   دم جعل

 أن  يما   . خيل في  دينوم أن منوا شدى بد اوى فيوم المسدضعفين نصر  و ن بعضا   بعضوم ونصر  دينوم نصر 

 من يخرج لم أن  كما مسيم أي وبين بين  دفرق ولم , اإليمان كما مسيما   دخصم لم المسيم ةدوق وأةادي  يياع كل

 .الدرين في هذا اإلسالم مي 
 

 السنة وفي: 
 للمةمن المةمن " وسيم  يي  ا  صيى ا  رسول قال : قال .  ن  ا  رضي األشعري موسى أبي  ن 

 المؤمنين دعاون فصل األدب كداب في البخاري رواه . " أصابعه بين وشبك بعضا   بعضه يشد المرصوش كالبنيان

  . ودعارفوم المؤمنين دراةم باب البر كداب في مسيم ورواه

 في المةمنين مةل " وسيم  يي  ا  صيى ا  رسول قال : قال  نوما ا  رضي بشير بن النعمان و ن   

 ." والحمم بالسهر الجسد سائر له تدالم لضو منه اشتكم إذا الواحد الجسد مةل وتعا فهم وتراحمهم توادهم
 في الةدي  هذا  يى معيدا   ا  رةم  النووي اإلمام ذكر . السابق الةدي  أبواب في جاء  يي  مدفق ةدي  وهو

 العون يد يمدوا وأن بعضا   بعضوم المؤمنون يرةم أن : بالدراةم المراد : الصالةين رياض شرح المددين نحه  كداب

  . (421)م (5)ج " والنواحل الشداهد  ند لبعضوم والمسا د 
 وال يظلمه ال المسلم أخو المسلم " : قال وسيم  يي  ا  صيى ا  رسول أن  نوما ا  رضي  مر ابن نو    
 يوم كرب من كرب  بوا  ن  ا  فرج كرب  مسيم  ن فرج ومن ةاجد  في ا  كان أخي  ةاج  في كان من .. " يسلمه

  .   يي مدفق . " الديام  يوم ا  سدره مسيما   سدر ومن الديام 
 هذا  يى معيدا   411 الصفة  الراب  الجحء في البخاري صةيأ شرح الساري إرشاد في الدسرالني ذكر وقد

 بل يؤذي  من م  يدرك  ال أي يسيم  وال ةرام ليمسيم المسيم ظيم ألن النوي بمعنى خبر (يظيم  ال ) " فدال الةدي 

  . 411 م 2 حءج " . ب  نحلع مصيب  في يسيم  وال الربراني وحاد يةمي 
 درك الخذل العيماء فدال يخذل  ال وأما " فدال مسيم لصةيأ شرة  في النووي اإلمام الةدي  هذا شرح وقد   

 إرشاد ) شر ي  ذر ل  يكن ولم أمكن  إن إ اند  لحم  ونةوه ظالم دف  في ب  اسدعان إذا ومعناه والنصر اإل ان 

  (.211 م 4 ءجح  البخاري شرح ةاشي   يى مسيم شرح الساري
 صاهل كافر من جاءع إذا فكيف ظيما    يي  صال مسيم من جاءع ولو المسيم  ن المظيم  دف  في وهذا ندول

  . المسيم أخي   يى الكفار اسدنصر ضال مسيم أو مردد من أو
  ن  والدفاع خذالن  و دم المسيم نصر  وجوب في والسالم الصال   يي  الرسول أةادي  أن الدول  ن وغني   

 بنصر  والسن  الكداب في األمر جاء بل حمان كل من المسيمين خيار أو فدر, الدرون خير مسيمي دخصم لم
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خبار ا   يم م  المسيم  " : والسالم الصال   يي  وقال الحمان يخر في يرق الدين بأن وسيم  يي  ا  صيى رسول  واى
 والدابعين الصةاب  دأب ماحال بل . البخاري رواه " ربكم اتلقو  حتم منه شر بعده والذي إال  مان لليكم يأتي ال

 النصأ دأبوم كان ذلك وم  األسوأ, إلى األةوال وداير الناس في الدين قي  من يشدكون بعدهم من والسيف

 قضي  كانع ولو الةرماع و والعرض واألرض الدين  يى الصاهل غاهي  دف  والسيما  نوم األذى ودف  ليمسيمين,

  ن ودف  ونصر  جواد قام لما األكثر,  يى سن  ماه  وهي الدرون خير وةال دين  يى هم لمن إال دكون ال النصر 

 دروي حالع ما الداري  كدب هي فوا . ذلك ديع قرنا    شر ثالث  من أكثر وهو اإلسالمي, الداري  مر  يى المسيمين

 ذلك غير إلى والمظالم والديان والخمور المعاصي فشو و السن   ن والبعد البدع, اندشار من المسيمين, ةال فساد

  ن الصاهل ويدفعون وفاجر بر كل م  لياحو وينوضون يد ون والعيماء السيف كبار سنبين كما وجدنا ذلك وم 

 الخوارج لمنو  خالفا   والجما   السن  أهل  ديد  وهي لكربادوم, ويادمون لفرةوم, ويفرةون والمسيمين اإلسالم

  . المارقين البدع هلأ في وغيرهم
ذا     كما شيها   معناها من يدركون ال وهم الحمان يخر في يأدون ا   ند أقواما   دنجي ا  إال إل  ال كيم  كانع واى

وى فيما الدرمذي صةيأ في  إخوانوم ونةن ةدوق  يينا لوم دكون ال فكيف وسيم  يي  ا  صيى ا  رسول  ن ر 

 أن ولك . ا  إال إل  ال أهل مي  من يخرجوم ال الذي الندم من ب  ديبسوا  ما النظر بصرف الكيم  هذه بسبب

 بعض من اإلسالمي العالم أرراف في هؤالء أمثال رأينا وقد شيها   ا  إال إل  ال معنى من يدرك ال من ةال ددصور

 ةق يكون فكيف .. العادي مسيمال ةق هذا كان فإذا . وغيرها والبوسن  الدفداس و يسيا ووسر الدركسدان بالد سكان

 : يدول ودعالى سبةان  وا  . الحمان هذا في الةق  يى الظاهرين بدايا من اإلسالم أهل من العدو ويدف  يجاهد من
 صيى ا  ورسول " كفروا الذين بأس يكا أن اهلل لسم المةمنين وحر  نفسك إال تكلا ال اهلل سبيل في فقاتل "

 دف  في الشوير  وفدواه ا  رةم  ديمي  ابن بكالم سم  وكينا " شويد فوو دين  دون قدل من " : يدول وسيم  يي  ا 

 الصاهل فالعدو إجما ا   واجب والدين الةرم   ن الصاهل دف  أنواع أشد فوو الدف  قدال وأما " قول  وهي الصاهل

 نم وقد . اإلمكان بةسب  ويدف  شرر ل  يشدرر فال دفع  من اإليمان بعد أوجب شيء ال والدنيا الدين يفسد الذي

 . 110م الخامس الجحء الكبرى الفداوى في ذكرها . ( وغيرهم أصةابنا العيماء ذلك  يى
 بالد بداع من وكثيرا وقبيوا مؤخرا العراق في ةصل كما اليوم المسيمين بالد قصد الذي الصاهل وهذا    

 دمه دون  تل من ) : يدول وسيم  يي  ا  صيى ا  ورسول راضواأل  واألموال واألنفس الدين قصد قد المسيمين

 وقد . األربع  السنن أصةاب رواه ( شهيد فهو ماله دون  تل ومن .شهيد فهو لرضه دون  تل ومن . شهيد فهو

 . النساهي أخرج  ( شهيد فهو مظلمة دون  تل من ) قول  والسالم الصال   يي   ن  روى
 مسيما   كان لو ةدى الصاهل دف  في أبوابا   السن  شراح و الدفسير وأهم  األربع  هبالمذا  يماء صنف وقد   

 بالك فما مسيما   كان ولو الصاهل في وكي  االخدصار باي  هنا نندي  ال نفيس كالم ولوم النصوم بوذه واسدشودوا

  .. الفسد  و مرددينال وأةالفوم روافض و وأمريكان وروس يوود من اليوم الصاهل من النجس المحي  بوذا
 من ذكرنا مما وفيوم فيوم اليوم هؤالء ولكن الصالةين المسيمين  ن الدفاع في هذا نعم يدول من هناك وربما   

 إال إل  ال أهل من. مسيمين و ندك  ندي ماحالوا أنوم  يى اإلدفاق و البرهان سبق األخ لوذا ليدول نعود . السيبياع

 السن  أهل مذهب إلى إذن معي فانظر صالأ منوم وكثير  دالدوم, من يندم وما ذلك وغير بدع منوم كثير في ا 
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 ال الذي الصاهل ودف  الدف  جواد  ن فضال   الريب جواد في األةوال هذه في ديبسوا ولو المسيمين م  الددال في
  . العيماء إجماع ميخصا   ديمي  ابن قال كما اإلمكان بةسب يدف  بل شرر ل  يشدرر

 ليمراج  أو األربع  ليمذاهب الفدوي  والمجمو اع الةدي  وشروح الدفسير كدب من ليمراج   وددنا و ند   

 كما والسير الجواد أو الجواد أبواب مخديف في نجد . وغيرها األندلسي ةحم ابن واإلمام ديمي  ابن كفداوى المعدمد 

 الجواد بعنوان وأةيانا   وفاجر بر كل م  الجواد ةول دورد فصوال   السن , أهل  ند العديد  مدون وفي بل أةيانا   درد

 فرق من وغيرهم والرافض  ليخوارج خالفا   السن  أهل إجماع ةول يدور كالم األمراء, م  الجواد وأةيانا   أمير, كل م 

 الكداب في نظرع أني ا  يسر ثم . ديد  وشواهد نصوصا   هذه المراج  من لي ديسر مما جمعع وقد الضالل

 وفك ب  ونف  بخير ا  ذكره .  العحيح  بد بن الدادر  بد لدكدورا شيخنال " العد  إ داد في العمد  كداب " النفيس

 إرال   ن الناف  اإليجاح بوذا فاسدانيع جميي  موجح  برريد  المراج  هذه معظم في ورد ما لخم قد فوجدد  . أسره

 في بوا يرد لم مما  يي   ثرع ما بعض بعدها أذكر ثم فيوا جاء ما وردأفس وكفاي  الحبد  فيوا ألن , الشواهد ندل

ليك , الموضوع  وأهل والمسيمين اإلسالم  ن الجحاء خير صاةب  ا  جحى العمد  في جاء ما الةبيب أخي واى

 : (50-4) الصفة  في جاء والجواد والوجر  اإل داد
 خالق ال وأقواما   الني  وفاسد والفاجر المنافق دجم  قد الجواد ساة  أن منوا العبر من كثيرا   هذا من ونأخذ ) 

 ليس الجواد بساة  هؤالء وجود أن أيضا   العبر ومن . وسيم  يي  ا  صيى النبي  ود  يى كانوا هؤالء وكل . لوم

 م  وسيم  يي  ا  صيى النبي  ود  يى الجواد قام فدد . مجروةين بالصف أن بةج  الجواد  ن ليدعود بمبرر

ذا ) قال ثم . ( في  ديمي  ابن وفدوى لوذا بيان محيد وسيأدي هؤالء, وجود  صيى النبي ةيا  في ةد  قد هذا كان واى

 والذي إال حمان  ييكم يأدي ال " : وسيم  يي  ا  صيى قال وقد ؟ اآلن بالةال بالك فما . مع  ومن وسيم  يي  ا 

  .البخاري رواه ( ربكم ديدوا ةدى من  أشر بعده
 األمير م  الاحو مسأل  " بعنوان فصال   فيوا  دد والدي (11-19) الصفةاع في نفيسا   دفصيال   فصل ثم   

 مصادرها في خيرا   ا  جحاه بوا أدى الدي الشواهد لوم أمكن إن ويراجعوا كامي  يراجعوها أن اإلخوان وأنصأ الفاجر

  دول غير كانوا ولو وأمراءهم, المسيمين م  الجواد موضوع إلثباع هنا ييحم ما موجحا   وسأندل دفصيل في  فبعضوا

 . اإلسالم مي  من دخرجوم لم أنوا رالما العدال  نواقض من ذلك وغير الايول و والفسوق والفجور بالبدع مديبسين
  . قرنا    شر أربع  مر  يى اإلسالمي داريخنا من %40 من أكثر في وأمراهوم المسيمين معظم ةال كان كما

 من وقيل دين  في أةوال  اسدواء : هي والعدال  . العدل غير هو : الفاجر ) : العمد  من الفصل هذا في جاء   

 : شيهان لوا ويعدبر . ريب  من  يظور لم
 .صاير   يى يدمن وال كبير  يأدي ال المةرم واجدناب بروادبوا الفراهض أداء وهو الدين في الصالح

 .299-291 صفة  السبيل منار (. ويشين  يدنس  ما ودرك . ويحين  يجمي  ما بفعل : المروء  اسدعمال  
 إما غيره م  العمل يديسر لم أو . غيره يوجد ولم . فاجرا   األمير كان فإن : ثالثا   : 19 صفة  أسفل قال ثم   

 يفوع الفاجر م  ملالع درك فإن وبالدالي باألصيأ االلدةاق في الشديد  المشد  أو األصيأ بوجود العيم  دم بسبب

 أو نفس  في فجوره هل وهو سؤال  يى وينبني : وجوين من هنا فالكالم الجواد أو الددريب في الشر ي  المصية 

  . ؟ والمسيمين اإلسالم بمصالأ يدعيق فيما
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 وأ فسق ب  أو الانيم  من يال أو المخدراع أو الخمر يشر كمن . نفس  في فجوره كان إذا وهو : األول الوج 
 يضي  وال  ليعدو بددال  يخل ال هذا فجوره كان رالما . مع  ياحى فوذا ( - بد   أو فسق ب  – جيدا   الةظ) بد  

 ( مثي  ةال يناسب بما : الةظ ) مثي  ةال يناسب بما ودعييم  وو ظ  نصة  في االسدمرار م  . الجواد قضي 
 الوج  وهذا الجواد فد  في ومذكور والجما   السن  أهل دا ددا في مدرر أصل ذكرد  الذي وهذا ةال  يصيأ ا  لعل

  : ييي ما نفس  في الفاجر م  الاحو من ذكرنا ما ودليل (…) والفاجر البر م  بالاحو المدصود هو األول
 ) ا   بد أبو قال إمام كل م  يعني . وفاجر بر كل م  وياحى قال : مسأل  ) قال الةنبيي قدام  ابن ذكره ما 
 الفيء يوفر إنما . العباس ولد ويأخذه . أغحو ال أنا . يدول الرجل  ن وسهل ( ا  رةم  ةنبل ابن أةمد اإلمام يعني

 كما قعدوا كيوم الناس أن لو أرأيدم فيدال . جوال مثبرون الدعد  هؤالء . سوء قوم هؤالء ا  سبةان فدال .  ييوم

 أبي  ن بإسناده داود أبو روى وقد . الروم دصن  كانع ماذا ؟ اإلسالم ذهب قد كان أليس ؟ ياحو كان من قعددم

  ن وبإسناده " فاجرا   أو كان برا   أمير كل م   ييكم واجب الجواد " وسيم  يي  ا  صيى ا  رسول قال قال : هرير 

 ال ا  إال ل إ ال قال  من الكف : ( اإليمان أصل من ثال  ) وسيم  يي  ا  صيى ا  رسول قال قال . قال أنس
 واإليمان . الدجال أمدي يخر يدادل أن إال ا  بعثني منذ ماض والجواد بعمل اإلسالم من دخرج  وال بذنب دكفره

 وظوور واسدهصالوم المسيمين,  يى الكفار وظوور الجواد قر  إلى يفضي الفاجر م  الجواد درك وألن " باألقدار

ال  :دعالى ا  قال .  ظيم فساد وفي  الكفر كيم  عا  َولَوأ ِأ ْامأ  النناسَ  هللان   َد َض ٍض  َبعأ ضا  لََفَسَدت   ب َبعأ َرأ  . (415 :البدر ) األأ

 . 111 صفة  في  ندي وجدد  وقد . اندوى 115 م 50 الجحء الكبير والشرح انيالم  ن هذا
 أةمد  ن ديمي  ابن ذكر قد بل : قيع : ( المجرمين الخون  ولعن , أسره ا  فك )  العمد  صاحب أضاا ةم 

 الدو  اجدماع " ديمي  ابن فدال . الضعيف والصالأ الدوي الفاجر األمير بين المفاضي  في هذا من أشد كالما  

 و جح الفاجر جيد إليك أشكو اليوم : يدول  ن  ا  رضي الخراب بن  مر كان ولوذا . قييل الناس في واألمان 

 قدم . قو  أ ظم واآلخر أمان  أ ظم أةدهما رجالن دعين فإذا . بةسبوا صيأاأل والي  كل في فالواجب . الثد 

ن العاجح الضعيف الرجل  يى فجور في  كان لديك أنفعوما  يكونا الرجيين  ن أةمد األمام سهل كما . أمينا   كان واى

 ليمسيمين فدود  . ويالد الفاجر فدال ؟ ي احى أيوما م  ضعيف صالأ واآلخر فاجر قوي وأةدهما  الاحو في أميرين

 قال وقد . الفاجر الدوي م  ياحى المسيمين  يى وضعف  لنفس  فصالة  الضعيف الصالأ وأما نفس   يى وفجوره

ن لوم خالق ال بأقوام وروي " الفاجر بالرجل الدين هذا يؤيد ا  إن " وسيم  يي  ا  صيى النبي  كان فاجرا   يكن لم واى

 ثم . 412 م 49 الجحء الفداوى مجموع في هذا مسده يسد لم إذا الدين في من  صيأأ هو ممن الةرب بإمار  أولى

  . العمد  صاةب أضاف
 الوجه للم يقاتلهم أن اتفق ف ن  " :فدال الفاجر األمير م  الاحو ذكر . الددار بددال فدواه في ديمي  وابن   

ل ا  . اهلل رضوان من الغاية فهو الكامل ن . رسوله و الة دينه وا  امة كلمته وا   نية وفساد فجور فيهم كان وا 

 من الدين للم ألظم  تالهم ترك مفسد  وكانت االمور بع  في لليهم يتعد  أو الرياسة للم يقاتل يكون بأن

 من هذا ف ن . أدناهما بالت ام المفسدتين اللظم دفعا    تالهم أيضا   الواجب كان الوجه هذا للم  تالهم مفسد 

  . مرالاتها ينبغي لتيا اتسالم أصول
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 الفاجر بالرجل الدين هذا يةيد اهلل ف ن وفاجر بر كل مب الغ و والجمالة السنة أهل أصول من كان ولهذا   

 أو الفجار االمراء مب إال الغ و يتفق لم إذا النه وسلم لليه اهلل صلم النبي بذلك أخبر كما . لهم خالق ال وبأ وام

  :أمرين أحد من بدال ف نه الفجور كةير لسكر مب
  والدنيا الدين في ضررا   ألظم هم الذين اآلخرين استيالء ذلك من فيل م معهم الغ و ترك إما .  
  ما ن . اتساالم شارائب أكةار وا  اماة . االفجارين دفاب باذلك فيحصال الفااجر االمير مب الغ و وا   إ امتهاا يمكان لام وا 

 لام الراشادين الخلفااء بعاد الحاصال الغا و من كةير بل . شبههاأ ما وكل الصور  هذه في الواجب هو فهذا . اجميع

 القياماة ياوم إلم الخير نواصيها في معقود الخيل " وسلم لليه اهلل صلم النبي لن وةبت . الوجه هذا للم إال يقب

 هلليا اهلل صالم  ولاه مان ساننه فاي داوود أباو رواه ماا معنام للام يادل الصاحيح الحاديس فهاذا . والمغنم االجر "
 وماا " لاادل لادل وال جاائر جاور يب لاه ال . الادجال أمتاي آخار يقاتال أن إلام اهلل بعةناي منذ ماضي الغ و " وسلم

 خاالفهم مان يضارهم ال الحاق للام ظااهرين أمتاي مان  ائفاة ت ال ال "  ال أنه وسلم لليه اهلل صلم لنه استفا 

 بهاا العمال للام ال وائاا جميب مب والجمالة سنةال أهل اتفق التي النصوش من ذلك غير إلم " القيامة يوم إلم

 والجمالة السنة لن الخارجين والخوارج الرافضة بخالا وفجارهم أبرارهم االمراء مب الجهاد يستحق من جهاد في

.  
 وألانهم بكذبهم صد هم فمن فجر  خونة ظلمة أمراء سيلي ) بأنه وسلم لليه اهلل صلم إخباره مب هذا

 منه وأنا مني فهو ظلمهم للم يعنهم ولم بكذبهم يصد هم لم ومن .الحو  يرد وال منه ولست مني فليس

  . (الحو  وسيرد
 يوم إلم االمراء به يقوم الذي الجهاد من وسلم لليه اهلل صلم النبي به أمر بما للما   المرء أحا  ف ذا   

 جهاد المح  اتسالم دين هي لتيا الوس م ال ريقة أن ظلمهم للم الظلمة إلانة من لنه نهم وبما .القيامة

 يمكن لم إذا . منهم باتسالم أولم هي و ائفة أمير كل مب . لنهم المسئول القوم كهةالء الجهاد يستحق من

 .اهلل  الة في ي يعهم بل .اهلل يمعاص من شيء للم معها يغ و التي ال ائفة إلانة واجتناب كذلك إال جهادهم
  . الخالق معصية في لمخلوق  الة ال ذإ . اهلل معصية في ي يعهم وال

وهي واجبة للم كل مكلا وهي متوس ة بين  ريقة . وهذه  ريقة خيار هذه االمة  ديما  وحديةا  
لن  لة العلم وبين  ريقة المرجئة وأمةالهم ممن   الحرورية وأمةالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناش

ن لم  خواننا المسلمين لما يحبه . يكونوا أبرارا  يسلك مسلك  الة االمراء م لقا  وا  ونسأل اهلل أن يوفقنا وا 
 .  101م  49مجموع الفداوى ج  .ويرضاه من القول والعمل واهلل أللم وصلم اهلل للم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  . الفداوى مجموع في 49 الجحء من 454 صفة  يخر في ا  رةم  ديمي  ابن كالم وراج 
 من األمر أولي م  ماضيان والجواد والة  " : قول  الرةاوي  العديد  شارح وقال : العمد  صاةب لقا ثم   

 الرد إلى ا  رةم  الشي  يشير : الشرح . ( يندضوما وال شيء يبريوما ال السا   قيام إلى فاجرهم و برهم المسيمين

 وينادي , وسيم  يي  ا  صيى مةمد يل من ىالرض يخرج ةدى ا  سبيل في جواد ال : قالوا ةي  الروافض  يى

  : فيدول العمد  صاةب يداب  ثم .  يي  يسددل أن من أظور الدول هذا وبرالن ! ادبعوه : السماء من منادٍ 
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 الاحو  يى نصع الدي األةادي  كانع ولما . مسددال   بابا   المسأل  لوذه ا  رةم  البخاري اإلمام أفرد وقد   

 الةكم هذا ا  رةم  اسدنبر فدد . الصة  في شرور  يى دكون أن  ن فضال   مدال من دخيو ال جروالفا البر م 

 الجواد كداب في ا  رةم  فدال . الخير نواصيوا في معدود الخيل ةدي  من – االسدنبار دق  في  ادد   يى جريا  

  . والفاجر البر م  ةدى ماض الجواد باب ) . صةية  من
 معدود الخيل وسيم  يي  ا  صيى النبي لدول ) : قال أن إلى الشرح في ةجر ابن شرح عمد ال صاةب ندل ثم

 إلى الخيل نواصي في الخير بداء ذكر وسيم  يي  ا  صيى ألن  . أةمد اإلمام بوذا اإلسددالل إلى سبد  ( إل  ..

 إذا بما ذلك يعدبر ولم , بالجواد الخيل من نيكو  إنما باألجر المددرن والمانم , والمانم باألجر وفسره . الديام  يوم

 . الجاهر أو العادل اإلمام م  الاحو يكون أن بين الفضل هذا ةصول في فرق ال أن  يى فدل .  ادال   اإلمام كان
 الحم من ألن . الديام  يوم إلى وأهي  اإلسالم ببداء بشرى أيضا   وفي  الخيل  يى الاحو في الدرغيب الةدي  وفي

 " الةق  يى يداديون أمدي من راهف  دحال ال " اآلخر الةدي  مثل وهو ’ المسيمون وهم المجاهدين بداء لجوادا بداء
  . 11م1ج ( الباري فدأ ) . الةدي 

 
  :  لت : العمد  صاحب  ال ةم

  يما " : الرةاوي  العديد  شارح قال هذا وفي خيف  الصال  كذلك دجب مع  الجواد يجب كما الفاجر واألمير

يانا ا  رةمك  دعددد ماذا : فيدول يمدةن  أن وال , فسدا   وال بد   من  يعيم لم من خيف يصيى أن ليرجل يجوح أن  , واى

 اإلمام وهو الفسق ظاهر فاسق أو بد د  إلى يد و مبددع خيف صيى ولو . الةال المسدور خيف يصيي بل ؟

 فإن , ذلك ونةو بعرف  الة  صال  في واإلمام , والعيدين  الجمع كإمام خيف  إال الصال  يمكن  ال الذي الرادب

  ند مبددع فوو الفاجر اإلمام خيف والجما   الجمع  درك ومن , والخيف السيف  ام   ند خيف  يصيي المأموم

 والجما   الجمع  يصيون كانوا  نوم ا  رضي الصةاب  فإن , يعيدها وال يصييوا أن  والصةيأ . العيماء أكثر

 ةصر لما  ن  ا  رضي  فان بن  ثمان أن الصةيأ وفي .. قال أن إلى (…) يعيدون وال الفجار األهم  فخي

 إن أخي بن يا فدال ؟ فدن  إمام بالناس صيى الذي وهذا  ام  إمام إنك .  ثمان ساهل فسأل شخم بالناس صيى

ذا معوم فأةسن أةسنوا فإذا .الناس يعمل ما أةسن من الصال   : قول  إلى إساءدوم فاجدنب أساءوا واى
مبددع  إالوأما إذا كان درك الصال  خيف  يفوع المأموم الجمع  و الجما   فوذا ال يدرك الصال  خيف  "  

قال فال يجوح دف  الفساد الدييل بالفساد الكثير وال دف  اخف  أنإلى ( …)مخالف ليصةاب  رضي ا   نوم 
جاءع بدةصيل المصالأ ودكمييوا ودعريل المفاسد ودديييوا بةسب  فان الشراه .  ظموما أالضررين بةصول 

الفاجر , السيما إذا كان الدخيف  باإلمامفيوا  اإلقدداءفسادا  من  أ ظمفدفويع الجم  والجما اع .  اإلمكان
 . نوا ال يدف  فجورا

 اإلسالميالمكدب شرح الرةاوي  ربع   . ينبغي تع يل المصلحة الشرلية بدون دفب لتلك المفسد  ال ف 
 . 241-244صفة  
مما سبق ددرك ان هذه المسال  مبني   يى : قيع : ) ثم خدم صاةب العمد  جحاه ا  خيرا ميخصا فدال  

 : دد من النصوم و الدوا د الشر ي  منوا 
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وهررو  هكررذا فالعرردو الكررافر إالومعيرروم بداهرر  انرر  إذا لررم يديسررر (  األخررفيررحال بالضرررر  األشرردالضرررر ) قا ررد   .1
 أهرونيخدرار ) بيفرظ  أةيانا, ودصاغ هذه الدا د   األخفالمسيم الفاجر وهو الضرر  باألميريدف   األشدالضرر 
 . 454م  49ج  الفداوىانظر مجموع . ( الشرين 

نمابالنياع  األ مال إنما) ةدي   .2 فإذا كانع نيدك صالة  وهي انك دجاهد . مدفق  يي  ( ما نوى  ئلكل امر  واى
 األميربةسبوا , كأن يكون  وأجرهفاسد  , فيكل نيد   األميردكون ني   أن  ا  هي العييا , فال يضرك لدكون كيم

 .من اجل المال و نةو ذلك  أومن اجل الرياس  ,  أويدادل لنصر   صب  
 .الماهد  " ودعاونوا  يى البر و الددوى وال دعاونوا  يى اإلثم و العدوان " وقول  دعالى  .3

الفرراجر فرري الرا رر  , وال دريعرر  وال دعاونرر  فرري المعصرري  وفعيرر  المعاصرري , كمررا سرربق لرريس  األميرررفدعرراون    
وهرو إذا لرم يكرن الجوراد مر   األولوهذا كير  فري الوجر  : قيع  }, بمبرر لدركك معاوند   يى الرا   بالجواد مع 

ثرم دراب  صراةب .  {فوو الوج  الثانيكان فجوره يدعدى إلى األضرار باإلسالم و المسيمين  إن أمااألمير الفاجر 
العمرد  جرحاه ا  خيررا مبينرا بأنر  ال يجروح الجوراد مرر  مرن كران فجروره بسربب ضرررا ليمسريمين او خيانر  لإلسررالم ,  

 .اندوى
ةنيفررر   أبررريأقررول وقرررد وجرردع مثرررل ذلرررك فرري كدررراب السرررير الكبيررر لإلمرررام مةمرررد بررن الةسرررن الشررريباني ديميررذ 

فري براب  األولالجوراد جراء فري الجرحء  أةكرامالمجمو راع الفدوير  فري  أوسر بر  هرذا مرن رةموما ا  دعرالى , وكدا
 أونفس مسأل  الددال م  األمرراء بررر   إثباعوقد خيم إلى  األدل الجواد م  األمراء , ما يؤيد ما سبق ذكره من 

-514)ا فري الفدرراعالشررك وقرد جراء هرذ وأهرلفجر  والجوراد مر  كرل برر وفراجر والسريما فري جوراد أهرل الضرالل  
, وال أنديورا هنرا ألن البةر  اسردرال بنرا خشري  ميرل  األولمن الجرحء ( 510-511) في الصفة  ( 515– 510

 أومسررأل  الجورراد مرر  كررل أميررر وجما رر  مررن المسرريمين برررا كرران  أنالرربعض , ونررذكر فرري خدررام أدلرر  هررذه المسررأل  
فررض  رين ولكرن نرذكر انر   أود في ذلك فررض كفاير  فاجر هي في جواد الريب , وجواد الدف  سواء كان الجوا

و موم أهم  اإلسالم وأهل الدفسير و  األربع والمذاهب  األم في جواد دف  الصاهل اخم ويكد, فدد اجم  فدواء 
ويكردها إذا نرحل العردو بيردا  أهموراالجواد يدعين ويصير فررض  رين  يرى كرل مسريم فري مواضر   أنالةدي   يى 

سريد وال والرد  إذنالعبرد و الرجرل والمررأ  برال فع  وفرض الجوراد  ينرا  يرى الةرر و فدد دوجب د من بيدان المسيمين
ذا  جح أهل ذلرك البيرد  دوراونوا وجبرع الفريضر   يرى مرن جراورهم ثرم مرن  أوكسريوا  أووال صاةب دين وال حوج واى

 نررد ذلررك مرر  المسرريمين لررم دةصررل كفايرر   مرروم أهررل اإلسررالم األقرررب فرراألقرب , فالجورراد  إنجرراورهم ةدررى دعررم 
العيمراء السرابد  ,  أقروالمرن جوراد الريرب الرذي جراءع فير   يكردلردف  ذلرك الصراهل ,  دول وغير  ردول  وأمراهوم

 ..وا  ا يم 
من النصوم الشر ي  ليعيماء دليال داريخيا يعدبر بما دوادر من  األولىونذكر خداما بعد أدل  هذه المسأل  

هديوم  يى مر العصور دليال شر يا هو األخر بل دليال واقعيا وشر يا من انص  مواقف  يماء المسيمين ومجا
السم  وهو شويد , فكما قال اإلمام ابن ديمي  رةم  ا  فعال وقد  اش في  ألدى أواألدل  لمن كان ل  قيب 

ا اسدخراج الدصم و  يى هذا الوج  ولو شهن إالالدرن الساب  فإن كثيرا من الاحو بعد الخيفاء الراشدين لم يد  
سواء من كدب . وداري  الربري وداري  ابن خيدون  األثيرالشواهد من كدب الداري  كالبداي  و النواي  وابن 
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ما دناثر من قصم مواقف العيماء في مااحي المسيمين ونواحلوم في كدب الدراجم و السير, لوجدنا  أوالداري  
يعودوا لديك الكدب لمرالعدوا  أنبيل الذكر وأنصأ اإلخو  وسأذكر بعضوا  يى س. مهاع األدل  الناصع  
 .وكداب سير  سيفوا األم فالداري  هو ةيا  هذه 

فمنذ ذهبع الخالف  الراشد  وجاء ميك بني أمي  بدأع البدع ومظاهر الفساد ودخول الدنيا وما ددخي     
ا  صيى ا   يي  وسيم ةدى وجدع بعض كما بشر رسول  واألثر معوا من الفساد والمعاصي والفجور والدنافس 

مةمد صيى ا   يي  وسيم ألنكروا منكم كل  أصةاب, لو قام فيكم  األولالدابعين يدول ليناس وهم في الدرن 
دعدونوا من الصااهر كنا نعدها في حمن النبي  يي  الصال   أشياءلدادون  إنكموكانوا يدولون لوم . شيء إال الدبي 
نفاق , وكثيرا ما دجد  يى السن  السيف وفي كدبوم م  ددالي الدرون الثاني و الثال  إلى ما بعده و السالم من ال

كالما يذكر دعريض اةد الدابعين بذهاب الدين وفشو البدع فدال قال اإلمام اةمد , فكيف  الشاربيةدى قرأع 
وانظر في كداب الشاربي رةم  . ا  رةموم!  قال الشاربي فكيف لو كان اةمد في حماننا؟! لو كان في حماننا ؟

ا  اال دصام يدةد   ن البدع وفشوها, وشكوى السيف منوا وظوور الفسوق و العصيان و االنةرافاع السيما 
الةاكم  وم  ذلك انظر في سيردوم رةموم ا  في الاحو والجواد , وسأذكر اخدصارا بعضا   األسرفي األمراء و 

 .مما يةضرني من الذاكر 
.  أمي الجند و الةرب في بني  أمراءمن  وأمثال  جما لةجا أدراكفواهم السيف غحوا م  الةجاج وما    

قاهد  إالمراع ولم يجد أهل السن  اةدا يدفعون إلي  رايدوم ذاع مر   إفريديااردد بربر شمال  األولوفي الدرن 
ندادل م  أهل )ذاك  إذمن أهل السن   دياأفريمعروفا من الخوارج ودساءل بعض الناس فكان شعار  يماء شمال 

لدف  ديك الضرور  ثم جاء بنو العباس وقامع فدن  خيق الدرين ,  إال, وما ذلك (الدبي  من ليس من أهل الدبي  
ومن داله المعدصم ثم الواثق فالمدوكل ةدى اندوع الفدن  ومن معوم من الةكوم  و الةاشي   المأمونفيم يكن 

فةسب  إليواكانع بد دوم هي قضي  خيق الدرين ولم يكونوا يد ون لدد ! اك مجرد مبدد   نذيمن بني العباس 
أهل السن  الصال   إمامسوم أبل كانوا يمدةنون العيماء  ييوا و يعذبونوم ويدديونوم , فول درك السيف و يى ر 

وي  لو فعل كل واةد هذا من يدول بذلك قعد  مثبرون ج أن: بل ورد نص  يدول ! كال! وراءهم والددال معوم ؟
 . وشك ان يذهب أهل اإلسالم وأل !؟ماذا يفعل الروم

رب اةمد رةم  ا  بين يدي  ض  فدد اشد مراةل مةن  ابن ةنبل كانع في  ود المعدصم ,  إنبل العجب 
 ! اإلمام السياف قال قيع جاء الفرج  رأىولفوه بالةصير وداسوه ةدى لما , و ذب  بنفس  

ديك الوقف  ووقف عدصم لفدأ  موري  في الدص  المشوور  السدااث  المرأ  بدولوا وامعدصماه فيما خرج الم
 :دمام في الدصيد  المشوور  الدي مريعوا  أبوالشا ر  أرخواالظافر  الدي 

 .في حده الحد بين الجد و اللعب   من الكتب  أنباءالسيا اصدق 
الذين وم ف( انظروا ليس جواد دف )ريب الجواد ي فندل  ن اإلمام اةمد الدةريض  يى الددال معوم 

ضربي لما  إثممن  أةييد اليوم : , ندل  ن اإلمام اةمد ان  قال  األناضولالروم في  موري  من بالد  اقصدو 
 .فدأ ا   يي  و يى من مع  من المسيمين فدأمل 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1114  [  
 

و  األفاانهؤالء  أجدادلدرك ومن بعد العباسيين إلى السالجد  وماذا كان السالجد  هم من ا أخرىثم قفح  
الدديم  والدصوف وكان رابعوم  األديان يثارالوسرى , جوال بدين ا  اندشر فيوم بعض  يسياوأهل  األوحبك

رةموما ا  ةامد الاحالي و اإلمام الجويني  أبيالجول , ففدأ لوم العيماء المدارس مثل ما كان حمان اإلمام 
وانظر في غحواع السالجد  . اةدسبوا  ييوم بشد , وصّيوا خيفوم وغحوا معوم فعيموهم ونصةوهم و . دعالى 

وكان ( . موقع  مالذ كرد )وموقعد  الشوير  الدي د بكي من قراء  داريخوا  أرسالن ألبوميوكوم الصالةين مثل 
ا  بوم ةوح   بد ا ودصوفا وجوال , وم  ذلك ةفظ وأكثرهمالدي ةكمع بالد اإلسالم  األسرجول من أالسالجد  

 .أهل اإلسالم 
ولوما أأهم  اإلسالم  أ ظمجيييين من  إمامينالددار وقد وقف فيمن وقف في مرةيدوا  أيامإلى  أخرىثم قفح  

مراء المماليك من جيش مصر أ, وم  من؟ م  المماليك و  ابن ديمي  , ةرض الناس  يى قدالوم وقادل بنفس 
م وانظر اندشار الجول , والبدع والدصوف وةجوم ليدبور ودعظيموم لدبر والشام , وما المماليك؟ انظر داريخو

وسوى ذلك من اندشار الددل والظيم وسفك الدماء وظيم أموال الناس والفسوق والديان , البدوي في مصر 
  الددال مةكم اإلمام ابن ديمي   ن  والأوسالناس ةالوم والرنابير والخمور في حمانوم , ةدى لدد أنكر بعض 

فكيف يصن  أهل اإلسالم إذا درك . فدال ال ينكر الددال م  هؤالء إال جاهل . ما فيوم أمراء مصر والشام وفيوم 
الدي يةفظ بوا ا  !  الجواد معوم؟ بل ذهب في فداوي  إلى ا دبار جند الشام وجند مصر هم الراهف  المنصور  

وقصم أمره بالمعروف . يى أمراء المماليك و يماهومدين  في ذلك الحمان  , وم  ذلك كان كثير االةدساب  
 . رةم  ا  بل هو ماع في سجونوم , ونوي   ن المنكر وسجن  في ذلك مشوور  

وفي دول الرواهف لما قامع دول  األدابك  في الشام وجنوب دركيا ومن ميوكوم وأمراءهم المجاهدين  ماد 
 ماذا كان ةالوم من الدصوف واندشار البدع في ذلك الحمانف صالأ الدين حنكي وابن  نور الدين الشوير بالميك ال

 ررا  , وجاهدوا معوم , ثم جاء  ء  وقد أثنى العيماء كيوم  ييوم ثنا. والمفاسد مذكور  موجود في كدب الداري . ؟
يوك  وده وقام الميك الصالأ صالح الدين رةم  ا  بجواد الصييبيين وكان كما معظم م. من بعدهم األيوبيون 

المندسبون   يدندص ولم ينكر سيفيو ذلك الحمان الجواد مع  ولم ينالوا من  كما ينال من  اليوم و. شافعيا  أشعريا  
ولما ماع رةم  ا  اقدسم أبناؤه الميك وقاديوا بعضوم واسدنصر بعضوم  . حورا  لمذهب السيف الصالأ

الميك , ثم جاء بعده ابن  الصالأ اسما يل فميك الشام,  بالنصارى ةدى جاء أخوه الميك العادل و حلوم وأخذ
نجم الدين أيوب فميك مصر , ودصار ا  يى الميك وةالف ميك الشام إسما يل النصارى وأ راهم   م و 

ةصون المسيمين وقصد  م  سيران العيماء العح بن  بد السالم مشوور  وليس هنا مكان ذكرها خشي  اإلرال  
 يى العح بن  بد السالم ونحل الشي  . السبب أن أفدى بما يفيد خيع  و دم شر يد  لذلك  , وخرج من  نده بعد

 يى نجم الدين في مصر , فول كان نجم الدين  يى ةال خير الدرون ؟ كال , كان ل  فضيي  قدال الصييبيين 
ولكن نجم الدين كان  فوقف العح بن  بد السالم مع  و ظمع منحل  الشي   نده. ابن أخي  الخاهن ميك الشام 

. جبارا  راغودا  اندشرع في  وده المظالم والخمور والفسوق , وكان ليشي  مع  مواقف  ظيم  من االةدساب 
ثم ذهب األيوبيون وقامع دول  المماليك ,  .أما جواد العدو معوم فكان كما كان ةال  يماء أهل السن  داهما  

  ب  أن يبيعوم في الدص  المشوور  من أجل دةريرهم من الرق, فاةدسب  ييوم العح بن  بد السالم ةدى بي
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ةرض الجيش وندب الناس ليددال معوم وكانع لدد .. ؟ولكن لما ةضر قدال الددار ماذا كان من  رةم  ا  
موقع   ين جالوع , وقصد  في دةريض جيش مصر  يى مواجو  الددار الدي يلع إلى موقع   ين جالوع 

ةدى يكفينا أن  لم دكد  ين  .وةال المماليك معروف . ةع راي  قرح وبيبرس من المماليك الظافر  مشوور  د
قرح ليظفر بميك المماليك ويأخذ اسم نصر المعرك  , أميره جالوع دنجيي  ن نصر المسيمين ةدى قدل بيبرس 

ب  يي  كما قص  اإلمام وقصم العيماء في االةدسا .غحا الددار والصييبيين  -قادل أميره  -ثم غحا بيبرس هذا 
 ..النووي م  بيبرس مشوور  ليس مةل ذكرها اآلن 

ولدد ةفظ ا  بوم . والظيم والبرش الجول لدد ربعوم ؟  وما العثمانيون. وذهب المماليك وجاء العثمانيون
فيوا  فرفعوااإلسالم , وفدأ  يى أيديوم  اصم  الروم قسرنريني  كما بشر رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

. !فدر  منذ سبعين سن إلى أن حالع خالفدنا األذان فصارع  در دار اإلسالم و اصم  الخالف  إلى أيام يباهنا 
 !؟..ريبا  ودفعا  معوم هل دركوا جواد األ داء ! فول درك أهم  اإلسالم الجواد معوم ألنوم أةناف صوفي ؟

يسمةون لسفن النصارى أن دعبر مضيق باب يكفي العثمانيين أن من أةد مفاخرهم أنوم كانوا ال    
المندب من اليمن إلى خيي  السويس ألنوم سيمرون قرب بةر جد  وهو من الةرم , فكان البةر األةمر كي  

وكانع سفن العثمانيين ددسيم بضاه  الدجار النصارى  ند اليمن ودنديوا لوم إلى !  ندهم ةرم ال يدخي  النصارى
, ومن يخر ميوكوم السيران  بد المجيد في الدرن الساب   شر ,  ها في المدوسرخيي  السويس ودسيموم إيا

كان يسمى البةر المدوسر البةير  العثماني  , فسأل  صةافي إنجييحي إذا كان المدوسر وشاره  الشمالي كي  
ثماني  فعال  ؟ , ألهل الصييب بةير   ثماني ؟ فما البةر األسود الذي يةير ب  ميك اإلسالم وجيوش الخالف  الع

هكذا كان  يى أيديوم مجد اإلسالم , وقد جاهد ! البةر األسود هو مسبأ قصري: فدال السيران العثماني
 . المسيمون معوم وقصصوم مشوور 

ةدى حالع دول  الخالف  , وجاءع جيوش الروم في الموج  الصييبي  الثاني  في كذلك وبدي األمر كي     
فمن جاهدهم . دول أوربا وروسيا في وسر يسيا و فرنسا  و إنكيدراو يى رأسوم . رين الدرن الداس   شر والعش

الباكسدان من  جاهد  يماء الوند ولدد  يى مر نصف قرن ومن أخرجوم من مشرق العالم اإلسالمي ؟ 
في  سن  وأخرجوهم , وكذلك فعل األةناف الصوفي  510جاهدوا اإلنجييح . الديوبندي  والصوفي  واألةناف 

أفاانسدان , وأوقعوا في الةشد اإلنجييحي مذبة  ذاع مر  أدع  يى ةمي  من  شر  يالف رجل وقيل ثالثين ألف 
دركوه ةدى يدم الدص  لميك  بريرانيا , أما األةناف الصوفي  في وادي ! واةدا  رجل رجل, لم ينجو منوم إال 

كذلك اإلمام شامل الشافعي  همجاهدفدد لروس الويل , فدد أذاقوا ا( في وسر يسيا من بالد أوحبكسدان ) فرغان  
 ., وقصد  شوير  دروى رةم  ا   األشعري الصوفي الروس سدين سن  في الدفداس

ام المشاي  الصوفي  األشا ر  و يماء المذهب الةنفي والشافعي فجاهدوا د قوأما في بالد الشام فد     
قامع ثوراع  يى يد المشاي  المالكي  الصوفي  األشعري  ومن أشورهم  وأما في ليبيا فدد .الفرنسيين ثم اإلنجييح

 مر المخدار رةم  ا , وكذلك شيوخ الرريد  السنوسي  قبي  وبعده , وفي السودان قامع الصوفي  بالثور  
رها , المودي  الدي أخرجع اإلنجييح , وفي الجحاهر قامع ثوراع كثير   يى يد الصوفي  المالكي  األشعري  أشو

قام  يماء الحيدون  وهم مالكي  أشعري  فدد , وفي دونس مثل ذلك  .ثور  أبو  مام  وثور   بد الدادر الجحاهري 
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بإقام   اندوعمالكي صوفي أشعري بثور  وهو وفي المارب قام  بد الكريم الخرابي . قاموا  يى الفرنسيين
وقد اندصر في معارك  ! هذا ؟األكثرون عرفون يولألسف فربما ال  5411جمووري  إسالمي  اسدمرع ةدى  ام 

أسر في واةد  منوا ودسمى معرك  أنوال الشوير  أكثر من  و , الشوير   يى جيوش خمس دول أوربي  مجدمع 
 شر  يالف أسير فيوم ماه  جنرال ومارشال من جيوش األوربيين ةدى ددخيع أمريكا وقالوا  اد اإلسالم ليفدأ 

الذي يعدبر من أشور منظري )قد ظيم داريخ  وقد قرأع من العجاهب مر  قوال  لماودسي دون   وهذا الرجل.. أوربا 
أن  من أ ظم أسادذد  العسكريين في :  ن الخرابي ( سد  مداالع  سكري  ) في كداب  يدول ( ةرب العصاباع

ولكنوم ,  بناهنا اليوممعظم أ الخرابيفي ةين ال يسم  ب. وهو لم يره ولكن  درس دجارب  !! ةرب العصاباع 
 ! وماامراع مادونا وفكاهاع فيفي  بده , وقص  ةيا  مارادونا , يعرفون غوار الروش  ونجوم أكاديمي سدار 

وقد دخل اإلسالم أفريديا من ليبيا والجحاهر . فريديا السوداء قصم  ظيم  لم دصينا لجوينا بداريخنا إوفي 
قار وا االسدعمار حمانا  , وهذا هو الةال في دول شرق يسيا ن الذيوالمارب والسودان  ن رريق الصوفي  

ثم كان من يخر جواد المسيمين ما كان في أفاانسدان  يى أيدي .  إندونيسياالفيبين ةدى ومن وماليحيا, 
 في الجحير  وغيرها  ةي  أ جبوم ! األةناف الصوفي  الذين لم يعجبوا كثيرا من إخواننا و يماء العديد  السمةاء

 !الدربي  م  اليوود واةدالل األمريكان ليةرم وةكم المرددين
 :ةدى قال لوم الشا ر يصف المأسا  

 وفينااااااااااااا ماااااااااااان يقااااااااااااول لهاااااااااااام
 معاااااااااااااااااذ اهلل هاااااااااااااااااذا اتفاااااااااااااااااك
 فياااااااااااااااااا أحبابناااااااااااااااااا االفغاااااااااااااااااان
 الناااااااااااتم فاااااااااااي الحياااااااااااا  شاااااااااااذا
 ونحااااااااان لااااااااان الجهااااااااااد الحاااااااااق

 

 لقيااااااااااااااااااااادتكم بهاااااااااااااااااااااا خلااااااااااااااااااااال 
 ممااااااااااااااااااااااا لاااااااااااااااااااااايس يحتماااااااااااااااااااااال
 مااااااااااااان ضاااااااااااااحوا ومااااااااااااان باااااااااااااذلوا
 ونحاااااااااااااااااان الةااااااااااااااااااوم والبصااااااااااااااااااال
 ذاك العاااااااااااااااااااااااااااااااااذل النكاااااااااااااااااااااااااااااااال
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 ن  فجالوفي النصف الثاني من الدرن العشرين رأى االسدعمار أن  ال جدوى من مةارب  أهل هذه المي  , 

وخيف وراءه رواهف المرددين من الميوك واألمراء والرؤساء واألةحاب العيماني  , فسيرر  يينا منذ , بالدنا 
ةي  قال أةد . الةمي  الصييبي  الثالث  بح ام  أمريكا  5440سن   السديناع إلى الدسعيناع , ةدى جاءدنا في

 -أي الرب سبةان  -جهنا لنصيأ خرأ الرب أن جعل النفر في بالد ال دةداج  وال دددره وكان  يي : )كبارهم 
 ..دعالى ا   ما قال هذا الخنحير  يوا  كبيرا  (  أن يجعي  في البيدان الصنا ي 

يمألوا الفضاهياع  ن ةدوق النصارى وغير المسيمين في بالد اإلسالم وقوانين فانصرف  يماؤنا ل. 
وهاهم شباب اإلسالم يةميون السالح  وهاهم مددمدوم المجاهدون األفاان ! السماة  م  أمثال هذا الخنحير 

عربي  ددوم وها هي الجما اع المجاهد  العربي  وغير ال. العرب ومن بدى منوم ممن يندظر وما بدلوا دبديال  
ومن أهموا هذه .. ولعل من أخررها بعض المفاهيم العوجاء الدي دسييع إلينا .في أكثر من مكان  ءبةمل العب

,  اسدنكار البعض كيف نجاهد م  أصةاب بدع ومذاهب و داهد مجروة .. المصيب  الدي نةن بصددها 
 !وأصةاب دصوف وما أدري ماذا ؟ 

ء غفر ا  لنا ولوم ما أوردنا من أدل   ديد  أهل السن  ؟ وهل يكفيوم ما فول يكفي إخواننا الصالةين هؤال
دف  وقوا د ؟  أوجحنا من داري  اإلسالم والمسيمين م  كل بر وفاجر من أمراء المسيمين و امدوم ريبا  ودفعا  

يكون فيما سردع  أرجو أن.. الصاهل بالممكن ال يشدرر ل  شرر إجما ا  وهو أوجب الواجباع بعد اإليمان با  
 ..كفاي  ونفعا  لرالب ةق , وأرجو أن يكون لنا في  األجر يوم ال ينف  مال وال بنون 

ولو راج  إخواننا هؤالء ما كدب الشي  الشويد إمام المجاهدين األفاان العرب  بد ا   حام رةم  ا  في  
, ولكنوا الذكرى مني  لما اةداجوا لوذا الدكرارهذه األمور من الدرا  النفيس الذي لم يددر ةق قدره إلى اليوم, 

 .. الدي دنف  إن شاء ا  إخواننا المؤمنين ورب ةامل فد  إلى من هو أفد  من  
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 فيها  اإلسالميةمسألة الديمقراطية و تجارب حركات الصحوة  -ثامنا: 
 

ألن دكون في معظموا من  كما قيع فيما سبق فإن الصةو  قد يلع منذ العدد األخير في الدرن العشرين
فكما قيع فدد أدى الفدأ المدروس لممارس  اإلسالميين ليديمدراري  . ةي  العاميين بوا وجموور مؤيديوا سياسي 

وم  . سياسي اير في الارب إلى دسييس الدراع األكبر من مدارس الصةو  ال وأسيادهامن قبل الةكوماع 
كما . كادع ولم دجد لوا جذورا في األم  وال في الصةو  فير أوالوقع اندثرع المدرس  الشاذ  لظاهر  الدك

ولم يعد . دشرذم الديار الجوادي وأدخيع جما اد  وأفراده في أخدود معاصر  ةوصرع ظاهر  الجواد المسيأ و
من مجال ليدنفيس  ن مظاهر الصةو  الجامة  كرد فعل من قبل الشعوب المسيم   يى ما يجري من وقاه  إال 

ل الصةو  السيمي   بر ما يداح من بواباع الديمدراري  رغم أن الةكوماع والارب قد رسموا لوا شكال في مجا
 (.ديمدراري  بال إسالميين في بالد العرب والمسيمين)خاصا  ندما رفعوا شعار 

لإلسالميين يجب أن نيفع النظر هنا في هذا الفصل ( الديمدراري )ونظرا الدساع ظاهر  الممارساع 
. أوال من منظور ةكموا الشر ي بالشكل الذي مورسع ب  ويلع إلي . ديمي الموجح ليصةو  إلى هذه المسأل الد

وثانيا من منظور ما ةددد  من نداه  وما دفعع في  من ثمن وما يلع إلي  من موق  ةدده لوا النظام العالمي 
 .الجديد بكل دق  وسيرر 

  بمكان بةي  يجب أن دكدب في  الكدب الكثير  ودخصم ل  والةديد  أن هذا موضوع من األهمي  والعظم
كبار الثدا  من  إليوابل وأن دعدد ل  المنددياع الواسع   يى أ يى المسدوياع ليد ى . المسدفيض  األبةا 

ليعاد ددييم دجارب . العيماء والمفكرين اإلسالميين وقياداع الصةو  وأصةاب الدجرب  والسابد  في هذا الميدان
لددييم في ضوء أةكام الشريع  وفق نصوم . نةو ثماني   دود من المةاوالع الديمدراري  لإلسالميين  بر 

الكداب والسن  واإلجدواداع النحيو  بعيدا  ن الدعصب لألةحاب والنظر ليمصالأ الشخصي  أو الفهوي  وبعيدا 
يس مةل الدفاصيل ب  هنا وليس وال شك أن موضو ا بوذه الضخام  ل. ن دأثيراع الةكوماع وقوى اإلسدعمار

ناهيك  ن الةاج  من أجل ذلك إلى كٍم ضخم من الوثاهق .  ن سياق الكداب و الارض من  أخراجلي أن 
 . اآلنواإلةصاهياع والمعيوماع الدقيد   ن ديك الدجارب وال يديسر لي هذا 

  : وفي ةدود ما دسمأ ب  هذه اليفد  أوجح في ندار رهيسي  مسدعينا با 
فإننا نسدخدم مصريةا أجنبيا يدل  يى مفووم مةدد  ند أصةاب  ومن (. ديمدراري ) ندما ندول  إبدداءا

كما يفعل بعض  –وال يةق لنا من ةي  المنرق واألمان  أن نح م . ونةن ميحمون بوذا المفووم. وصفوه
ري  وفق الضوابر الشر ي  أو نو ا من الديمدرا. أن نح م معنى يخر كدولوم نةن ندصد الشورى -اإلسالميين
وفق مفاهيم السياسي  الشر ي  وةدودها وأهيوا ورريد  ممارسادوا ( الشورى)ألننا لو نظرنا لةديد  !  اإلسالمي 

 إسالميلوجدناها نظاما يخر ال  الق  ل  بالديمدراري  بل يدناقض مع  في كل المجاالع وأما دخصيم معنى 
ج المصريأ  ن مدلول  المعروف  يميا كمصريأ قانوني دسدوري لوا فيخرج  ن ةدود المنرق ألن  يخر 

 .سياسي ل  فةواه
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فمن البديوي أن المصريةاع لوا مداليل مةدد  وال يجوح أن دضاف إلى معنى ال يدةمي  المصريأ 
يفوم السام  الدالل   يى ماد  معين  ويةدمل أن نخصم من  ماال يخرج  ن ( ةييب)فعندما ندول . األصيي
ةييب ) ولكن ال نسدري  أن ندول ( ..ج بالماءو ةييب ممح )أو ( ةييب خالم)أو ( ةييب دسم) كدولنا جنس  
 .. ويحيد هذا الضبر  ندما يكون ليمعنى بعد شر ي مةدد( ةييب مسكر)أو( ةييب غاحي)أو( أةمر

أو ( راهرخمر )ولكن ال نسدري  أن ندول ( خفيف)أو ( خمر مركح)نسدري  أن ندول ( خمر)فعندما ندول 
األحالم رجس من  مل الشيران  و األنصاب إنما الخمر والميسر و) ألن ا  دعالى قال(! إسالميخمر )

ربا مركب )ويمكن أن يوجد ( .. ال ربا ةالل)و( ال ربا مشروع) و( ربا إسالمي) وكذلك ربا فال يوجد ( فاجدنبوه
 ..(   وأةل ا  البي  وةرم الربا) ألن ا  دعالى يدول(... ربا نسيه ) أو( ربا بسير)أو ( 

إسالميون ) أو !( الديمدراري  اإلسالمي ) فول يس  شر ا ومنردا الدبول بما يشاع من مصريأ 
 ..لعل الندار الدادم  دسا دنا  يى فوم الجواب من خالل البة  في مجاالع مةدد ! ؟..(ديمدراريون

الةضار  الاربي  المعاصر ؟ ما هي الديمدراري   ما هي الديمدراري   ند من اخدر وا؟ وكيف دمارسوا
ما هي أشكال ممارس  اإلسالميين من مدارس .  ندنا؟ وكيف دمارسوا الةكوماع في العالم العربي واإلسالمي؟

الصةو  اإلسالمي  ومفاهيموم الديمدراري  في العالم العربي واإلسالمي؟ وما وقاه  هذه الممارساع وشروروا 
 .ونداهجوا؟
الداهم  يى مبدأ الةاكمي    والشورى  اإلسالميي وجوه الدوافق والدناقض بين الديمدراري  وبين النظام ما ه

 . بين الةاكم والمةكوم؟
هذا ما ... ما هو الةكم الشر ي لممارس  اإلسالميين ليديمدراري  بشكيوا المرروح وما مدى جواح ذلك 

 .إنشاء ا  سنةاول أن نعرض ل  بإيجاح في الندار الدالي 
 

 :نشأ  الديمقرا ية المعاصر  ومفهومها وكيا تمارسها الحضار  الغربية: أوال
كما هو معروف فإن الجذور الدديم  لينظام الديمدراري دعود إلى مهاع السنيين قبل الميالد  ندما نشأع 

ةديث  فدعود إلى دجاربوا الدي ال أما الديمدراري  الاربي  في العصور. في ةضار  اليونان ثم ورثوا الرومان  نوم
أما . امدحجع بالربدي  إلى بريرانيا ةي  ربق نموذج فيوا يدوم  يى سياد  النبالء منذ الدرن الخامس  شر

في الارب فدعود بيور  أفكارها  مييا إلى الثور  الفرنسي  وما دالها  اآلنالديمدراري  المعاصر  المعمول بوا  ئمباد
ةي  بدأ فدواء الدشري  والدانون في الارب .ما ي  أي منذ مري  الدرن الثامن  شرمن دةوالع سياسي  واجد

الشعبي  االقدراع)و ( الشعب مصدر السيراع) و( سياد  الشعب)و( سياد  األم ) يررةون مبادئ ومفاهيم مثل 
وكانع (..ي  الدسدوري الشر )و ( ..اإلنسانةدوق ) و( المساوا ) و( الةرياع العام )و ( النظام النيابي)و( العام

السير  )والميك ( السير  الديني )بداي  المسأل  منذ أواخر الدرون الوسرى ةي  اسدعر الصراع بين البابا
أي بين البابا في الفاديكان ومخديف ميوك أوربا الذين ضاقوا ذر ا بعدوان الكنيس   يى سيرادوم المريد  (الحمني 

نما من أجل اسدالب ةق الرايان ليدوم ب  رجال الدين الذين ليس من أجل دخفيف ذلك لصالأ العدل  بالر ي  واى
الواهي  وةاحوا الكنوح العظيم  ووضعوا ضراهب مكوس وقرابين  يى األةياء واألمواع  عاإلقرا ياامديكوا 
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وقد ! أقرعوهم أراضي جناع اآلخر  بأثمان باهظ  وامديكوا نواةي البالد والعباد وبا وهم ةدى صكوك الافران و
وكدب فدواء الدانون الموالون . أدى هذا الصراع إلى ررح مفووم السياد  ولمن دكون أواخر العصور الوسرى

الدي جعيوها ليذاع الميكي  وأضفوا  ييوا من الصفاع ( السياد )ليميوك النصوم الدسدوري  األولى لمفووم 
المفاهيم الدي ظورع أول ما ظورع في  والةدوق ما  رف بالةق اإللوي المددس ليميوك ةي  واجووا بوذه

فرنسا ليدفاع  ن سياد  الميك ضد المناح اع الخارجي  والداخيي  الدي دعرض لوا الميوك من البابوي  في الخارج 
 .ومن نبالء اإلقراع في الداخل

 : السياد  بأنواالفرنسيون واألوربيون فعرف فدواء الدانون 
سل ة : )بأنها( بودان)و د لرفها ( فراد المقيمين للم أراضي الدولةالحق في إصدار االوامر إلم كل اال)

السياد  إراد  لليا تتمي  بخصائش ال توجد في : ) و الوا ( لليا للم الموا نين والرلايا ال يحدها القانون
د  فصاحب السيا. وجماع هذه الخصائش هي أنها اتراد  التي تحدد نفسها بنفسها) و( . غيرها من اترادات

 (.فهي سل ة م لقة. ال يمكن أ ن تل مه أي إراد  أجنبية لنه للتصرا للم نحو معين
  :أجمل فقهاء التشريب والقانون خصائش هذه السياد  في ستة خصائش و د

 [.العصمة من الخ أ. 6لدم القابلية للتملك . 5االصالة . 4الوحدانية والتفرد . 3السمو . 2ات الق . 1]
 :اهيم كما يييوخالص  هذه المف

ال يفررض  يير  قرانون برل الدرانون هرو الدعبيرر  رن إراددر  ولريس ألي . فصاةب السياد  سيادد  مريدر :  ات الق .5
إراددرر  يمررر  داهمررا . إراد  خارجيرر   نرر  أن ديحمرر  بالدصرررف  يررى نةررو معررين ألنرر  ال دوجررد إراد  دسرراوي  أو دسررامي 

و يرى الر يرر  أو الدراب  دنفيررذ مررا . سرريد بالر يرر  أو المدبروع بالدرراب  ولريس ألةررد قبير  ةدرروق و القدر  بايررره  القر  ال
يصرردر  نرر  مررن أوامررر لرريس بسرربب مضررمونوا أو فةواهررا ولكررن ألنوررا صررادر   ررن إراد  هرري بربيعدوررا أ يررى مررن 

 !.إراددوم
قرراع فورري مجالوررا إراد  دعيررو جميرر  اإلراداع وسررير  دعيررو كافرر  السرريراع ال دوجررد فيمررا دنظمرر  مررن  ال: الساامو .4

 .سير  أ يى منوا وال سير  مساوي  لوا 
فررال يوجررد فرري اإلقيرريم الواةررد إال سررياد  واةررد  إذ لررو وجرردع فرري إقيرريم واةررد سررياددان لفسرردع : الوحدانيااة والتفاارد .1

 (.ومن هنا درس  مفووم الدول  الدومي  في أوربا.)  أةوالوما وهذا بدهي

و مررن إراد   سررابد   ييورا أو إراد  أ يررى منوررا ولكنورا نابعرر  منوررا أي أنورا قاهمرر  بررذادوا لرم دديررق هررذا العير: االصااالة .2
 .أصال 

فررإذا اغدصرربوا مررن لرريس أهررال لوررا وفرررض  يررى النرراس سرريران  مررد  مررن الررحمن رالررع أو : لاادم القابليااة للتملااك .1
 فاصرب السرياد  ال يثبرع بالةيراح . قصرع فإن  ال يسدري  أن يرد ي شرر ي  سريرد  أو سريادد  مومرا ررال األمرر

 .وال يبرره الددادم

. دعدبررر هررذه النظريرر  إراد  صرراةب السررياد  معادلرر  ليدررانون ومرابدرر  لدوا ررد الةررق والعرردل: الخ ااأالعصاامة ماان  .6
فينسرربون إلررى الدررانون المنبثررق  ررن السررياد  العصررم  مررن الخرررأ و الفوقيرر  ةدررى  يررى المنرررق والضررمير كمررا قررال 

 (.الضميرحينما يتكلم القانون يجب أن يصمت ) (: باذلي)
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 . يى هذا اسددر مفووم السياد  لدى فدواء الدانون الاربيون الذين ا دمدوا أساسا الفيسف  الفرنسي  ومشر يوا

فكما قامع الثور  الفرنسي  واندشرع مبادهوا وكداباع فالسفدوا األواهل دةولع هذه السياد  بكامل مواصفادوا 
وصارع هي السير  العييا الدي . ع األم  مصدر السيراعفصارع السياد  لألم  وصار . من الميك إلى األم 

أو هي السير  العييا . األفعالدفردع وةدها بالةق في إنشاء الخراب الميحم المدعيق بالةكم  يى األشياء أو 
. الخراب المدعيق بأفعال الموارنين  يى سبيل الدكييف أو الوض  إنشاءالمريد  الدي دميك وةدها الةق في 

فوي الدي دميك جعل الفعل واجبا أو مةرما أو مباةا ودميك جعل . الفعل أو الدرك أو الدخيير بينوماالدكييف ب
 ن مفووم سياد  األم  لدعبر ( ةكم الشعب)ثم انبعثع كيم  ديمدراري  ودعني . الشيء سببا أو شررا أو مانعا

و يى هذا فسياد  األم  هي : لسياسيفالسياد  هي الدعبير الدانوني والديمدراري  هي الدعبير ا.  ن فةواها
وحال المفووم الذي كان ساهدا قبل الثور  الفرنسي  بأن ذاع الميك دعبر  ن . الدعبير الدانوني  ن الديمدراري 

فصارع السياد  ميكا ( أنا فرنسا)أو ( أنا الدول ) األم  والدول  ةدى  بر  ن ذلك لويس الراب   شر  ندما قال 
 .رريدوا ليدانون العام الفرنسي ومن  دفر ع لددخل معظم دسادير العالم األم سياد  لألم  وأخذع فكر  

النم  يى أن السياد   5914/أغسرس /41الثالث  من إ الن ةدوق اإلنسان الصادر  في  فجاء في الماد 
 .لألم  وأن الدانون هو دعبير  ن إراد  األم 

يجابي.  وبعد الةور  الفرنسية صار لهذه النظرية جانبان  .سلبي وا 
فصارت إراد  االمة م لقة وال تعتمد للم . فهو أن الملك لم يعد صاحب الحق بالسياد : أما السلبي

 –اتنتخابات : فهو ممارسة االمة هذه السياد  من خالل ةالس سل ات هي: وأما اتيجابي. إرادات أخر 
 .التنفيذ –التشريب 

 االقدرراعوسرياددوا دسرددر كمرا ددررر لار  األدب السياسري  برريدر   األمر  ألن إراد . وهو أولرى السريراع: االنتخاب .5
 .العام الخديار السير  الدشريعي 

فسير  الدشري  هي مريد  ال دةدها ةدود وال دديدها قيود وإل . وهو يكد مظاهر السياد  وأبرح  المادوا: التشريب .4
 .الةق  بالدشري  باسم األم  ذلك أصال   ن نفسواديدحم بالدصرف  يى نةو معين إال إذا أرادع الجو   صاةب  

 .وهذه سير  ددعيق بالةكم واإلراد : التنفيذ .1

ولما اسددرع النظري   يى هذا الشكل وجد لوا اندداداع  ديرد مرن فدوراء الدرانون والمردافعون  رن الةدروق المدنير  
 :وأهم ذلك بأنوا

 .العام قدراعاالدضيق داهر  . 4.               دضيق داهر  الةري  .5
 األخذفأدى ذلك إلى . االندداداعمن  الج ديك ( سياد  الشعب) ليعبر  نوا ( األم )فرورع نظري  سياد  

وثم دوسي  ( ةق ل )من وظيف  ليموارن إلى ( االندخاب) وهنا ةول فدواء الدانون الاربي ( العام االقدراع)بمبدأ 
 .االسدفداءك  المباشر  ليةري  السياسي   ن رريق وأداةع الفرص  ليمشار . قا د  المشارك  الشعبي 

 : فخالص  ديك المراةل إذن هي  يى الشكل الدالي
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المقدس لهم بها  اتلهيولد نظرية السياد  للملوك والحق  ←الصراع بين الملوك والكنيسة للم السل ة 
( البابا) اتلهيةن معا نتيجة االض هاد إلم رف  السل تي االوربيةالصراع بين الملوك والشعوب  أد  ←

 .السياد  لألمة  إل اءوأد  هذا إلم  ←( الملك)وال منية 
 

وهنا ولد الفعل . ثم دبيور ذلك بفكر  سياد  الشعب الذي صار مصدر السيراع من دشري  ودنفيذ ودةاكم
وجةود   ددادواالالشني  ليميوك والباباواع فعل أشن  من  وهو والد  العيماني  الدي قامع  يى رفض الدين 

وهو جوهر العيماني  بالمفووم الاربي الدي نديع كما نديع . اإليمان با  وبناء الةيا  وقوانينوا بعيدا  ن كل ذلك
 .كل المداهاع السابد  إلى المسيمين فيما بعد

 :هي أساسيةولد النظام السياسي الديمقرا ي الذي  ام للم أركان وهكذا إذن 
بصرف النظر  رن الردين والمعددرد أو  واالندخابدم  من ةي  الةدوق السياسي  كالدرشيأ المساوا  بين أفراد المج .5

 .العرق واليون أو اليا  أو العيم أو الجول أو الجنس من ذكر أو أنثى أو أي فارق
والدعبيرررر والنشرررار فررري ةررردود الدسررردور والدرررانون الرررذي كفرررل هرررذه  اال ددرررادالةريررر  الشخصررري  المريدررر  مرررن ةيررر   .4

 .الةرياع
فررري إقررررار الدشررريعاع والدررروانين ودشررركيل  لألغيبيرر  واالةدكرررامممارسرر  األمررر  لسررياد  الشرررعب مرررن خررالل االندخررراب  .1

 .السيراع الثالث 

 .و سياد  األغيبي  أيضا االقدراعاسي  واألةحاب من خالل يمبدأ دداول السير  بين الكدل الس .2

 :يةكم من خالل السيراع الثالث  وهيوصارع الصور   السياسي  لسياد  الشعب هي ممارس  الدول  ل

 صرردار الدشررريعاع وسررن : الساال ة التشااريعية وهرري الجورر  المندخبرر  مررن قبررل األمرر  والمخولرر  بوضرر  الدسرردور واى
ويمارسررروا نرررواب مندخبرررون مرررن قبرررل الشرررعب يمثيرررون البرلمررران أو مرررا يعادلررر  مرررن األسرررماء . الدررروانين فررري ضررروهوا

وهرذه السرير  هري الدري دميرك دعرديل (. مجيرس الشرعب)أو ( األمر يرس مج)أو ( كمجيرس النرواب)المصريأ  ييورا 
 .وسن الدوانين أو المصادق   يى ما يرف  منوا من قبل الةكوم  لدكون نافذ . الدسدور أو إضافاع دشريعاع إلي 

 دسريير وهي الةكوم  الدي يرأسوا رهيس الدول  أو رهيس الوحراء المكيف ودشررف وحارادورا  يرى : السل ة التنفيذية
 . شؤون الدول  اإلداري  والدنفيذي 

 وهي الجو  المخول  بموم  فض الخصروماع والمناح راع الداهمر  برين مخديرف ربدراع الشرعب : السل ة القضائية
أو بررين جورراع السرريراع ذادوررا بموجررب الدرروانين والدشررريعاع الدرري صرردرع باسررم الشررعب وباسررم سررياد  األمرر  مررن 

 . العام االسدفداءاب األم  أو  ن رريق خالل نواب األم  أو غالبي  نو 

وهكذا دعارف الارب  يى هذه األنظم  الدي دعود جمي  نظموا لوذه األصول م  خالفاع في دربيق الديمدراري  
 ...من مدرس  ألخرى بةسب البالد ودوجوادوا وهكذا اردضى أولهك الدوم ألنفسوم هذه المبادئ

ولو .  يوا ةالال وسويا صار كذلك بعد الدصويع  يي  من خالل األغيبي فما اردأد  األم  من خالل نوابوا ومشر 
صررار بموجررب األغيبيرر  , صررعدع أغيبيرر  أخرررى مرر  الوقررع فرررأع مررا كرران ةررالال سررويا ال يصررأ وأنرر   رروج وخرررأ

 ...وددولى السير  الدضاهي  ومن بعدها الدنفيذي  إنفاذ هذه اإلراداع...ضالال و وجا يعاقب  يي  الدانون
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من الناحية (. الديمقرا ية)ا يمارس الغرب فعليا لملية سياد  االمة وحكم الشعب أو ما يسمونه كي
 :العملية

ولكن الدربيق . وفةوى الديمدراري  من ناةي  أصولوا النظري  األم كان ما سبق هو خالص  نظري  سياد  
في  كما يدفاوع من بيد آلخر في  في كل مكان ربدع. العميي في الواق  ليديمدراري  يخديف  ن هذه الصور 

 .أما ديمدرارياع العالم الثال  فمواحل من نوع يخر. الارب ذاد 
ةي  دوجد في كل بيد . يدوم النظام الديمدراري في العالم الاربي اليوم  موما  يى نظام األةحاب السياسي 

لدرن الماضي من الييبرالي  دياراع سياسي  دندمي في مجمو وا إلى الفيسفاع الدي سادع أوروبا خالل ا
وم  أن الدسدور يسمأ بدشكيل األةحاب ويجعل من ةق الدرشيأ .. والرأسمالي  والشيو ي  وغير ذلك  واالشدراكي 

 ال يدجاوح األةحابةدا شخصيا لكل أةد إال أن الواق  جعل في كل دول  من ديك الدول  ددا مةدودا من 
وغالبا ما يؤول الصراع إلى . ددداولوا فيما بينوا    يى السير  و ددها أصاب  الكف ددولى  ميي  المنافس

+ النصف )أو(  األ ضاءمثال ثيثي )ين بةي  لو ةاح أةدهما األغيبي  المريد  بةسب ما ةدده سيالةحبين الرهي
اق منفردين ودةول الةحب الذي خسر السب( السير  الدنفيذي )دمكن نواب  في البرلمان من دشكيل الةكوم  ( 5

إلى المعارض  الدي ددشكل من  أو من باقي األةحاب الصاير  أو األ ضاء المسدديين في البرلمان  االندخابي
غالبا ما يةظى أةد . وفي أغالب األةيان ونديج  ددارب البرام  واألرروةاع البرلماني  وةب الناس ليدنوع. مع 

بعض  إل راهواوفير األغيبي  البرلماني  مما يضرره بسير  دظرره ليدةالف م  أةحاب صاير  لد بأغيبي الةحبين 
وهكذا دعاد هذه اليعب  الدي ددوم بوا النخب السياسي  في . المكاسب في السير  الدنفيذي  أو اإلداراع المةيي 

خرى ففي وددكرر بصور  مدشابو  من دول  أل. أو خمس سنواع  أربع المجدمعاع الاربي  بصور  دوري  كل 
( االشدراكيون)و( الدياوليون الذين يمثيون يمين الوسر)وفي فرنسا ( المةافظون والعمال)ابق بريرانيا يدس

الجمووريون )وفي أمريكا ( الجبو  الورني  الذين يمثيون اليمين المدررف)و(.أةحاب اليسار الشيو ي)و
كذا في باقي الدول كألمانيا وه( ةحب الشعب اليميني -الرأسماليون)و( االشدراكيون)وفي أسبانيا ( والديمدراريون
ثم دبدأ اإلندخاباع . فدبدأ اإلندخاباع األولي   يى مسدوى البيدياع الندخاب مرشةي األةحاب...وكندا واسدراليا

في ةين ددكون السير  . ثم يشكل الةحب الفاهح لوةده أو  ن رريق االهدالف السير  الدنفيذي .البرلماني 
وفي بعض البيدان كأمريكا .كبارها من قبل البرلمان أو رهيس السير  الدنفيذي  الدضاهي  من مؤسس  مسددي  يعين

وال ... ولوم نظام يخر ال يوم بسر  هنا( .. الكونارس)يددرع الناس الخديار الرهيس في معحل  ن البرلمان 
كان ميكيا دسدوريا يؤثر  يى هذا السياق سواء كان النظام جمووريا دسدوريا رأسيا كما في فرنسا أو ألمانيا أو 

ألن الميك يميك وال يةكم وهو رمح أم  أكثر من  رجل سير  ةي  ... كما في أسبانيا وبريرانيا وبيجيكا وغيرها
 :ولكن الموم الذي نيفع النظر إلي  ....يدولى رهيس الوحراء رهاس  السير  الدنفيذي 

 فالسياساع الةديدي  درسموا .ةد كبير أن  ميي  الديمدراري  في الارب  ميي  نسبي  أيضا ومسرةي  إلى
( الماسون)اليوبياع الضاغر  في البرلمان واألةحاب وغالبا ما يسيرر اليوود أو أ ضاء المنظماع اليوودي  مثل 

و غيرها من أجوح  الضار من كبار رجال ( ثالثي األضالع)أو أ ضاء المنظماع المسيةي  المدررف  كمنظم  
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مافياع الجريم  في بعض األةيان الذين يةولون الةمالع  لمال وكبار الرأسماليين والسياس  واإل الم ورجال ا
وديعب ... االندخابي   يى السياساع العام  في ةين دبدى  ميي  اإلندخاباع  ميي  ضروري  إلى ةد كبير

م في سير دورا  ظيما في شراء الذمم والضماهر والدةك االندخابي الرشاوى واألموال الدي دمول الةمالع 
براح المرشةين فالنظام في  موم  رأسمالي يعدمد اقدصاد السوق أو  الةر والمجدم  في  االقدصاداالندخاباع واى

ولم يبق لوم من النصراني  إال الدعصب .  موم  يدبنى الووي  النصراني   يى قا د  شعبي   ريض  من اإللةاد
قد دومش دور الكنيس  ةدى صارع أشب  بمؤسس  الديني والخمر والخنحير وشيء من الردوس والعاداع و 

 االبدحاحومن فدر  ألخرى دكشف الصةاف   ن فضاهأ . اجدما ي  أو نادي ثدافي ال أكثر خاص  بالنسب  ليشباب
 نونسدو )والرشاوى لدكشف مدى حيف هذا النظام الذي وصف  أةد كبار ساسد  رهيس وحراء بريرانيا المشوور

وال شك أن  بالمدارن  م  األنظم  الديكدادوري  (! يمدراري  أفضل الررق السيه  ليةكمالد: )  ندما قال( دشرشل
... فكر  نظري  ألبعد الةدود  األم وسياد  ( سياد  الشعب)ولكن فكر  .. والفاشي  فإن  يةق ل  أن يدول ما قال 

را  ظيما من ةري  العب  والةديد  هي سياد  النخب السياسي  الرأسمالي  المدةكم  بمصاهر شعوب ةاحع قد
ودركع خراموا ألولهك الال بين بمصيرها يضةكون ... مرفو  قياسا بايرها  اسدوالكي واإلباةي  ودمدعع بةيا  

 ...باسم الديمدراري   ا ييو
أمر هام أيضرا رارى فري الفدرر  األخيرر   يرى السررأ وهرو دةكرم الردول األكبرر بسياسراع الردول األصرار ود مورا  -

ح يمرر  .. اخييرر  واألةررحاب المؤيررد  لسياسررادوا لدررنجأ فرري اإلندخابرراع واإلمسرراك بحمررام السررير  فأمريكررا ليوبيرراع الد
ددةكم إلى ةد كبير في سياساع الدول الاربي  وأوربا واسدراليا وكندا وقرد احداد هرذا الضرار والدرأثير جردا ( النادو)

را كبيررا مرن الدرأثير داخرل العاهير  األوربير  لصرالأ وديعرب بريرانيرا قرد.. في  الم ما بعرد سربدمبر واةردالل العرراق 
ضرراورا ودرأثيرا  يررى سياسرراع  وألمانيراالكبرررى و يرى رأسرروا فرنسررا  األوربير كمرا دمررارس الرردول .السياسر  األمريكيرر 

ودددرار  سياسراع دول أوربرا الاربير  مرن أ ضراء النرادو مر  . و يى ديك الراغب  باليةاق ب   األوربي االدةاددول 
ا فرري مجرراالع ودخديررف فرري أخرررى لديدرري بظاللوررا  يررى الرردول األوربيرر  الصرراير  وشررعوبوا لددرررك بصررمادوا أمريكرر

المفدررض ليفدرر   اإليجراح رن  إيرادهراواألمثي   يى ذلك كثير  يخرج بنرا .. الواضة  في دشوي  واق  الديمدرارياع 
ندخابراع دنفرق األمروال ودركرح أجورح  اإل رالم فعندما درود ديرك اليوبيراع الداخيير  أو الخارجير  خيرق منراخ معرين لإل

األكبرررر فرررري المجدمعررراع الاربيرررر  وهررررم  االندخررررابيةمالدورررا فرررري األيرررام والسررررا اع األخيرررر   يررررى قررررراع الجمورررور 
ودكشررف . ذلررك الدررراع الررذي دظوررر أكثررر  ينادرر  الةيررر  أيررن دضرر  أصرروادوا ةدررى الرردقاهق األخيررر ( الالمندمررون)

في الشوارع م  الناس فري كثيرر مرن األةيران  رن األمير  السياسري  العظيمر   الديفحيوني وساهل اإل الم والمدابالع 
قامدي في أوربا الاربي  ألكثر من أربع  . في ديك المجدمعاع الدي دخدع الجاهل بوا ولدد اريعع خالل هجردي واى

يا  يررى نمرراذج كثيررر  فرري أسرربان أكثررره شررر سررن   شررع فيوررا ثررال  سررنواع فرري فرنسررا وثررال  فرري بريرانيررا والبرراقي 
 األمثيررر  إيررررادوكمرررا أسررريفع يضررريق المجرررال  يرررى . وأمثيررر  ةيررر  دبرررع حيرررف الرررد اوى الديمدراريررر  فررري  درررر دارهرررا 

 .والشواهد هنا
أمررررا مررررا يجررررري فرررري ديمدراريرررراع العررررالم الثالرررر  فرررري يسرررريا وأفريديررررا وأمريكررررا الالدينيرررر  ةديثرررر  العوررررد باالسررررددالل 

. ى ةد كبير بالنماذج الديمدراري  الةاصرل بعضروا فري العرالم العربري واإلسرالميوبالدكدادورياع فمواحل شبيو  إل
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 ردم الوصرول  م  فارق يجعيوا دأدي قبيوا في سيم الموحل  ةير  لرم يشردرر الاررب  يرى بعرض الشرراهأ السياسري 
نما ينةصر دأثيره الذي يصرل لةرد الدردخل ال. في بالدنا( اإلسالميين)إلى السير  كما في ةال   سرافر وممارسر  واى

لرر  دكفررل اسرردمرار نحيررف مررا يمكررن اسرردنحاف  مررن خيررراع العررالم  اسرردعماري والرشرراوى فرري إيصررال صررناه   االبدررحاح
 .الثال  لصالأ الدول االسدعماري  دةع مسمى االسددالل والةري  والديمدراري  واالقدصاد الةر

  منوا فري مراكرح دراسراع اإلسردخباراع الاربير  أما أسفل نماذج الديمدراري  في ديك الدي دم اسدنساخ أجن  مشوه
 المرهدر وصناهعوا االسدعماري  فري بالدنرا لدربرق  يرى شرعوبنا المايوبر   يرى أمرهرا كخيرار يضرةك  يرى  دولورا 

 .العربي  المودره  األنظم الديكدادوري  والميكياع المسدبد  والجموورياع الوراثي  يخر ابدكاراع  األنظم بدم  
ج  يى اسدعراض سرري  فري الدجرارب الديمدرارير  فري العرالم العربري واإلسرالمي يجردر بنرا أن ندوقرف وقبل أن نعر 

مررر  فدرررر  مومررر  ةرررول مفوررروم السرررياد  والةاكميررر  فررري الشرررريع  اإلسرررالمي  ودناقضررروا الدرررام مررر  مفوررروم الديمدراريررر  
لظورررور  باإلضررراف . اري بجميدررر والعيمانيررر  كررري يظورررر لنرررا البرررون الشاسررر  برررين ديننرررا الةنيرررف وبرررين الفكرررر الرررديمدر 

 .  الديمدراري  ذادوا ألصولليديمدراري   واإلسالميمناقض  النموذج العربي 
 

 :اتسالميمبدأ السياد  والحاكمية في الدين 
في الةديد  ال  جب من أن دكافأ الشعوب األوربي  وأن يعمل فالسفدوا وفدواء الدانون فيوا  دولوم يمينا 

نادوم من الميكي  والبابوي  والكنيس  ومن ادشريعاع ددربوم من الةق والعدل بعد رول مع وشماال كي يسدنبروا
إلى أن دوصيوا إلى ما يعدددون أن  أفضل الررق السيه  ليةكم كما قال ... راا  السياساع المعاصرين 

 يي  الصال  والسالم  ياءاألنبولكن العجب في أن يدوم في األم  المةمدي  الدي أنعم ا   ييوا بخادم (. دشرشل)
 :وبآخر الشراه  وأرقاها ووصفوا بالكمال والدمام بدول  دعالى

  ما يتا لَكا َمت ي َوَرض  مأ ن عأ كا تا َعلَيأ َممأ مأ َوأَتأ يَنكا مأ د  َملأتا لَكا َم أَكأ َيوأ ينا   اإلسالمالأ أن يدوم من أبناهوا من  ...  د 
ويذهب لينكش في حباالع ما دفددع  ن  أذهان البشر ليبة   ن  يبدل نعم  ا  كفرا ويةل قوم  دار البوار

وةدد لوم السياد  ولمن دكون ( خير أم  أخرجع ليناس)قوانيين ليةكم بوا المسيمين الذين جعيوم ا   دسادير و
 . بل ودفاصيل كل شيء... والةاكمي  ولمن دكون والربوبي  واأللوهي  ولمن دكون وةق الدشري  ولمن يكون 

روى البخاري في األدب : )ما السياد  المريد  في دين اإلسالم فباخدصار وبكل بسار    سبةان  ودعالىأ
ان لقت في : ا  بن الشخير قال داوود وغيرهم وصةة  غير واةد  ن مررف بن  بد المفرد وكذلك أةمد وأبو

وأفضلنا فضال :  الوا. السيد اهلل:   ال. أنت سيدنا: وفد بني لامر إلم النبي صلم اهلل لليه وسلم فقالوا 
 (. فقولوا بقولكم وال يستجرنكم الشي ان: فقال:  ال. وألظمنا  وال

فإن سيد . هو المةداج الي  باإلرالق: السيد] من أسماء ا  الةسنى قال( السيد)قال الةييمي في دفسير 
فإذا كانع . ومن قول  يسدودون. درونهو رأسوم الذي يرجعون إلي  وبأمره يعميون و ن رأي  يص إنماالناس 

. لم يكن بوم غني   ن  في بدء أمرهم إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا. المالهك  واألنس والجن خيدا ليباري جل ثناؤه
كان ةدا ل  ثناؤه أن يكون سيدا وكان ةدا . وال في اإلبداء بعد اإليجاد وال في العوارض المعارض  أثناء البداء

 .[ بوذا االسم  ييوم أن يد وه
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هو السيد الذي : )ويدولون( السيد)يفسرون . والمفسرون  ندما يصيون إلى دفسير اسم  دبارك ودعالى 
هو ] وقد ورد في معاني السيد . وهذا ما رجة  الدرربي ا دمادا  يى الياويين. يصمد إلي  بالنواحل والةواه 

وقيل [. المسداني  ن كل أةد والمةداج إلي  كل أةدهو ]وقيل [ الذي اندوى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد
 [. هو الكامل الذي ال يب في ]وقيل [ هو الذي يفعل ما يشاء ويةكم ما يريد]

أي الذي . أي الذي يميك نواصي الخيق: السيد ا : ]قال الداري في شرح هذا الةدي  في  ون المعبود 
فوو ال ينافي سياد  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم [ دوم المجاحي وهذا ال يدنافى م  سياد. يدوالهم سبةان  ودعالى

وهذا [. إنما السيد ا ] فدال بإرالقولكن م  معرفد  بذلك صيى ا   يي  وسيم ةدد من هو السيد . سيد ولد يدم
نشوراع من الم. السيد ا  إنما:  ن مةاضر . بدصريف. اهر.) موضوع من أخم مواضي  العديد   ند المسيمين

 (5494الصودي  لجما   الجواد في مصر 
فإذا  دنا لصفاع السياد  الدي وضعوا فدواء الدانون الاربي كما نجدها في ةديددوا ال دنصرف إال   

وصرفوا لايره هو الشرك المةض با  ال أكثر . السيد الفرد الصمد وفق مواحين العديد  اإلسالمي  األةدالواةد 
أو ألي مخيوق من البشر أو سواه من  كأو ليميو أو ألكثري  البرلمان  لألم ليشعب أو  وال أقل سواء صرفع

 .المخيوقين
من  واتسالميةيحق لمسلم أن يعتقد ما دّون في صدور دساتير معظم البالد العربية هل : ولذلك أ ول 

 ؟ (.ائيةاالمة مصدر السل ات التشريعية والتنفيذية والقض)و( الشعب مصدر السياد ) ولهم 
التقد أن للشعب أو لألمة أو لنوابهم في برلماناتهم أو لملوكهم ورةسائهم إن مقتضم دين اهلل أن من 

بحيس يشرلون للم خالا ما جاء به هدي محمد صلم اهلل لليه وسلم مما شرله اهلل , شيء من السياد  
لبد و  االوةانمن لنقه ولحق بعبد   ماتسالمشرك باهلل  د خلب ربقة  فهو كافر. تعالم في كتابه وسنة نبيه

 .ال اغوت
خالصة هو هذا .. أي دلو  من  الدلواتبأو باسم الديمقرا ية أو  سواء كان ذلك باسم الدستور 

 .  اتسالممفهوم السياد  في 
هكذا بكل صراحة وحسم فالموضوع يمس صلب  .ومن جعلها بمفهومها الم لق لغيره فهو كافر. فهي هلل
 ..فيه وال يسب اتبهام والتمتمة. توحيدالعقيد  وال

وقد أوردنا في الفصل ما ياني  ن اإل اد  هنا . وأما الةاكمي  في شريع  ا  فوي   وةده :وأضيا
ومن ا ددد أن ليشعب أو لألم  أو ( ... إن الةكم إال   أمر أال دعبدوا إال إياه ذلك الدين الديم)وخالص  ذلك 

أو لميوكوم أو رؤساهوم أو قضادوم أن يةكم في الدماء واألموال واأل راض والمناح اع وفق نوابوم أو برلمانادوم 
ما شرع شيارين البشر وأهواء العدول  يى غير ما أنحل ا  دفضيال لوذا الةكم  ما شرع ا  أو حهاد  بشرع ا  

 ددد أن  مخير بالةكم بشرع ا  أو والةضار  أو ا اإلنسانأو ا ددادا بعدم صالةيد  ليعصر أو منافاد  لةدوق 
فإذا ما وضأ هذا .  يى ذلك ةي  اشرنا األدل وقد سبدع . فوو كافر فاسق ظالم. بايره من دشريعاع البشر

 .نعود لموضو نا
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 :واتسالميالديمقرا ية في العالم العربي 
بدياد  نابييون إلى مصر  م  راله  الةمي  الفرنسي  اإلسالميوصيع راله  الاحو الفكري الاربي ليعالم 

مري  الدرن الداس   شر واندشرع المراب  وبدأع بذور الدأثر بالمذاهب الفكري  الاربي  دندشر في أوسار بعض 
ةي   األفكاركما ساهمع دول االسدعمار االخرى والسيما بريرانيا في نشر ديك . المثدفين في العالم العربي

النبوار بالةضار  الاربي  في أوسار العرب والمسيمين ةدى لدى ذهبع السدعمار المسيمين ووسر صدم  ا
كما دصدى لوا بعض . شيها من الرواج األفكارالقع هذه ... بعض المندسبين لرجال الدين في ذلك العصر 

والسيما  األوربي ولكن م  انويار الخالف  العثماني  ودداسم الدول .. يماء الدين والمصيةين في ذلك الوقع 
كما مر معنا ةكمع الدول االسدعماري  بالد  واإلسالمينيا وفرنسا إلرثوا المكون من بالد العالم العربي بريرا

من المسدعمرين فكريا  أجياالكان الارب قد ربى . وم  انصرام فدر  االةدالل. المسيمين بدساديرها ودشريعادوا
فدولع ةكوماع . في بالدنا األفكار  من ونفسيا ممن درسوا في بالده أو فيما أقام من الجامعاع وما حر 

والدانون  األوربي الدشريعاع  أسسلدبني دساديرها  يى  اإلسالمي االسددالل من بعده اسدبعاد الةكم بالشريع  
وسير   األم ووجدع مفاهيم السياد  والديمدراري  وما انبثق  نوا من مفاهيم سياد  . الفرنسي أو البريراني
ليةل  اإلسالمي الشريع   وأقصيع. ال  رريدوا إلى دسادير بالد المسيمين وقوانينوم.. الث  الشعب والسيراع الث

بشيء من الدفصيل ةي   األولمةيوا شراه  الرومان المعاصرين وما حال الةال  يى ذلك كما مر في الفصل 
  كالحواج والرالق الشخصي األةواللم يبق في بالد المسيمين من يثار الشريع  إال ندفا من بعض قوانين 

لااء ما حال يعدريوا م  الحمن إلى يومنا هذا  وقد أخذع دول قييي  أخرى كالسعودي  ... والمواري  م  دشوي  واى
إال أن كثيرا من الدشري  الوضعي وجد رريدوا لكثير  اإلسالمي والسودان واليمن مثال بنصيب أكبر من الشريع  

  يمكن الدول بكل بسار  ووضوح أن  لم يعد اليوم  يى وج  هذه البسير  من الدوانين واليواهأ والدنظيماع بةي
 . اإلرالقدول  واةد  دةكم بشرع ا  كما أمر ا   يى 

 إقام وهذه هي الةديد  موما بدع قاسي  لبعض من يجويوا أو يريد ليناس أن يجويوها وهذا ثابع يسول 
سدوري  العربي  مثال الدي دضم نسخ   دد دسادير البالد الدليل  يي  من خالل مراجع  بسير  ليموسو   الد

 .هذا من ةي  الدشري  والددنين وقوا د الةكم نظريا. االخرى اإلسالمي العربي  أو مراجع  أي من دسادير الدول 
أما من ةي  الدربيق فكما في الارب يخالف واق  الةال ما دون  في الدسادير و الدوانين ولكن بما يدناسب 

نصع الدسادير  يى  واإلسالمي ففي ساهر البالد العربي  .. جم الدخيف وسيرر  الدكدادورياع البشري  م  ة
ةي  أ رع ديك الدشريعاع الميوك والرؤساء . من فصل السيراع الدشريعي  والدنفيذي  والدضاهي  األصلخالف 
 األنظم ي  إن بشكل صريأ كما في الةاكمين وهم رأس السير  الدنفيذي  نصيبا من السير  الدشريع واألمراء
دنار السير  ) األردنأو ( الدوانين إصدارليميك ةق )من مثل ما جاء في دسدور المارب  واألميري الميكي  

( . األميرال يصدر قانون إال إذا أقره المجيس الورني ووافق  يي  :)نأو البةري(. والميك األم الدشريعي  بمجيس 
موورياع الديكدادوري  كمصر وسوريا ودونس والجحاهر وليبيا وما شاب  ةي  نصع أو بشكل مبرن كما في الج

الدسادير  يى أن الرهيس هو رأس السير  الدنفيذي  ويشارك أو يشرف  يى السير  الدشريعي  كما جاء في الماد  
ي  أو سالم  لرهيس الجمووري  اذا قام خرر يودد الوةد  الورن)من الدسدور المصري  يى سبيل المثال  12
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الورن أو يعوق مؤسساع الدول   ن أداء دورها الدسدوري أن يدخذ االجرايع السريع  لمواجو  هذا الخرر 
 ...( يوما من ادخاذه 10خالل إجرايعويوج  بيانا ليشعب ويجري اسدفداء  يى ما ادخذه من 

أو الميك في ةل البرلمان  يى ةق الرهيس  واإلسالمي كما أن الدسادير نصع في معظم البالد العربي  
هذا ناهيك  ن االندالباع . واى اد  فدةوا بالشكل والوقع الذي يةيو ل . ودعييق الةيا  الدسدوري  والنيابي  

العرفي  كما في  واألةكامالعسكري  الدي دعيق الدسادير ودخض  كثيرا من بالد العرب والمسيمين لدوانين الروارئ 
العرفي  منذ أكثر من أربعين  اما وكذلك في مصر ما حال  واألةكامن الروارئ سوريا ةي  ال حال يعمل بدانو 

 !!سن   41ومنذ  اآلنإلى 
أما ةق الرؤساء والميوك في الدشري  فيما بين دوراع البرلمان أو ةق االقدراح أو الدعديل أو رد الدشريعاع 

ةالدوا إلى البرلمان ليصوع  ييو  ... ا من جديدالدي شر دوا السير  الدشريعي  واى
ومواحل ةكام العرب والمسيمين أكثر من أن يأدي  ييوا ةصر ولو أفردع لوا المجيداع فمما يةضرني 

سن  كما هو في الدسدور ( 20)ليرهيس من  األدنىدعديل الدسدور السوري لدخفيض العمر , السريع  األمثي من 
سن  ةي  اسدارق دصويع ( 11)دخيف  وهو  ندما أراد أبوه أن يس األسدإلى  مر بشار  -أنشأوه منذ  -

في دمشق دندظر ( عأولبراي)وكانع  باإلجماعالبرلمان السوري  يى هذا الدعديل نصف سا   ةي  أقروه 
ودثبيع السير  لبشار وقم  معارضي  ةدى من  األسدةي  صرةع بعد هالك ةافظ  األمورالنديج  ودردب 

إن أمريكا راضي   ن انددال السير  في : ) يين وهي داادرالرامعين بالعرش من النصيري  فدالع ليصةف
ا  الةالي  ندما اسدخيف   ةول مواصفاع ولي العود لدناسب الميك  بد األردنيوكذلك دعديل الدسدور (. سوريا

 . أيضامن أمريكا  بأمر لألردنالةسن ولي العود الداريخي  األمير أخاه وأقصىأبوه وهو  يى فراش الموع 
وهياكيوا  واإلسالمي وهي الةاكم الفعيي في البالد العربي   األمني ا جهنا لنسددصي المؤسساع أما إذ

 : وسيرادوا الثالث 
والمؤسساع الدابع  لوا كأجوح  (  وسير  المدابر الجما ي ,   دامي اإل والسير , السير  الدعذيبي  )  

ك  ن سيرردوا  يى الوحاراع المسددي   نوا ناهي , ومؤسساع اال ددال, وقم  المظاهراع  بعمكافة  الش
فيذلك قصم ...  والربل والحمر ليرؤساء والميوك  اإل المكوحار  دةريف شرع ا  والشؤون الديني  ووحار  

 األم مشوق  أخرى في الدربيق العميي ليدصور الدسدوري والعيماني لمفووم سياد  الشعب المدوور وسياد  
اليوم ياني  ن  اإل المةدى  بر وساهل ,اندشارها  ةوالاأل أخباروأظن أن (! كرباجال)اري  ر المدمو   وديمد

 .في ديك البالد األكبادالمضةك  المبكي  الدي دفرر  األمثي 
هي  اإلسالميالةاكم  في العالم العربي و  األنظم بدي أن نشير إلى أن أغيب المعارضاع السياسي  في 

ولكن إلى أن يةصل لوا ,  ي معدددادوا ونحيو  في دصورادوا وفق مفاهيم الاربديمدراري  في منوجوا و يماني  ف
وهو دكرار النموذج لددولى السيراع الباهد  أو المعارضاع الجديد  دور  األصلاسدالم السير  لدعود إلى 

 واإلسالمي ربي  وأما الدربيق العميي ليديمدراري  ونظام االندخاباع في البالد الع. المرالب  بالنحاه  المدبي 
ع  يى الدسادير والدشريعاع ومشاري  الوةد  ومشاري  الوالي  الثاني  ءافي كاف  االسدفدا% 44.44أصةاب 

ووالياع العود في الجموورياع الميكي  كما في سوريا وبوادر ذلك في مصر  األبناءوالثالث  ومشاري  اسدخالف 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1128  [  
 

د شودع بنفسي بعض االندخاباع البيدي  والبرلماني  في سوريا وق.. فمظاهر ال دةداج لنداش ... واليمن وليبيا
الفدير  في المدن يةمل كل  واألةياءوباكسدان ورأيع بعيني كيف يشةن الرجال في السياراع من الدرى  واألردن

  ويشةنون إلى المراكح االندخابي.. واةد منوم براقد  الشخصي  وبراق  بعض نساه  اليوادي يةق لون االندخاب 
ثمن ! الدي نظمع هذه المظاهر الديمدراري  واألةحاب بر وسراء وسماسر  يدفعون نياب   ن المرشةين 

وقد يدكرم بعض المراكح فينةر ! وكأسا من الشاي. دوالر أمريكي( 0.5)أي ( سنع 50)الصوع ما يعادل 
لرالبوا بعود   ي الثور  الفرنسي  ففدواء الدانون  ريهاالخراف ودددم مناسف الرح واليةم في مواسم اندخابي  لو 

لعاودوا البة   ن شراء صكوك الافران الكنسي  لدكفير خراياهم في الدنظير  و,  المددس ليميوك اإللويالةق 
 . ليديمدراري 

المسية  واالغدياالع وةواد  العنف الدي درافق الروح الديمدراري  في  المنا  اإلشدباكاعهذا ناهيك  ن 
ألم  ةصل لوا ما ةصل لياراب الذي أراد .. فضال  ن الرعوناع وفضاهأ الدحوير والاش  ميواإلسالالعربي 

فصار يعرج وينر ال هو غراب وال يشب  ... أن يديد مشي  البيبل فيم ينجأ فيما أراد أن يعود لمشيد  نسيوا 
 (.ومن يون ا  فما ل  من مكرم... )البالبل فصار مضةك  ليريور

نأدي إلى موضو نا  –والةق يدال  – ن الديمدراري   ند أهيوا و ندنا ولسنا من أهيوا وبعد هذه النبذ  
 :وهو

وتجارب الصحو  في ممارسة الديمقرا ية ومسارها خالل ( الديمقرا يين اتسالميين)مفهوم الديمقرا ية لند 
 :االخيرالربب  رن 

 :من المفيد بة  هذه الظاهر  من حاويدين
 .  والمعددد في الديمدراري من ةي  الفكر والمنو .5
 .من ةي   الدربيق والدجارب .4

 :الديمقرا يين اتسالميينالفكر والمنهج والمعتقد الديمقرا ي لند : أوال

من خالل اهدمامي بوذه الظاهر  ودخولي معدرك الدصدي لوا  بر الكداب  والمةاضر  منذ مري  
لى اليوم الدمييح بين  أسدري  اإلسالميينمن  أصةابوابوا وكداباع ةي  الحمني ذلك بمدابع  دجار . الدسعينياع واى

ا دمدد   أسيوبوهو  واألشخامالجما اع  أسماءوبصرف النظر  ن  اإلسالميين د  أنواع من الديمدراريين 
لوذا البة  وهي ةشد الصفوف من أجل  األساسي ما أمكن في هذا الكداب  يى غير  اددي من أجل الااي  

 : يى الشكل الدالي اإلسالمييندع أن أنواع الديمدراريين مشروع المداوم  وج
وذهرب أةرد . اإلسرالمأن الديمدراري  ال دناقض  -بةسب دصريةادوم وكدابادوم –ديمدراريون يعدددون  إسالميون .5

الديمدراريرر  هرري الشررورى ) وذهررب يخررر ليدررول (. الديمدراريرر  بضررا دنا ردع إلينررا) أقررراب هررذه المدرسرر  ليدررول 
مرنوجوم  اإلسرالميونأفضى إلى ما قردم مرن قريرب أن يرد و الذي ( الجحاهري  -النةناح ) واقدرح ثال  (. الميحم 

أثناء جيس   شاء جمعدني ب  أةد منظري هذه المدرس  في كيم  ل  (الانوشي )   وقد  بر. ( ! الشورقراري )  بر
ةكمرا بيننرا كإسرالميين وبرين خصرومنا مرن نةرن اردضرينا بالديمدرارير  والصرناديق )بدول   (مدريد )  شخصيا في 

وسرمةنا ليكفرر برأن دكرون لر  أةحابر  وصرةف  . باإلسرالمفرإذا الشرعب اخدارنرا ةكمنرا . العيماني  في درونس األةحاب
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ذا الشرررعب اخدرررار . ال يخشرررى  ييررر  مرررن الةريررر  اإلسرررالمألن  رضرررينا بةكرررم الكفرررر ألن ا  ,  العيمانيررر  األةرررحابواى
( اإلسالمالةرياع السياسي  في )وكداب  .. ! وسوردنا ديك مسجي   يى كاسيع ! (. ي الدينال إكراه ف:)دعالى قال

 . ول  مداالع كثير  في هذا المضمار. أشد صراة  من هذا

الصرةو   فري أوسراروالسيما في السرودان وشرمال أفريديرا و  اإلسالميوقد اندشر هذا المذهب في أكثر بيدان العالم 
 .المواجر  اإلسالمي والصةاف   اإلسالمي وأمريكا والعالم الاربي  بر المراكح  أورباي في الموجر ف اإلسالمي 

ليديمدراري  ويدولون نأخذ منوا ونمارس ما ال يدعارض م  أصول  إسالمياديمدراريون يررةون دصورا  إسالميون .4
وأنرر  . فرري ين واةررد(  المي إسرر -ديمدراريرر  ) نظريرراع إلندرراجالسياسرر  الشررر ي  وينوجررون منوجررا دوفيديررا درقيعيررا 

دجعيورررم بةسرررب . بضررروابر معينررر   إسرررالمي يشررركل نظريررر  لديمدراريررر  ( فدررر  برلمررراني) أسرررموهيمكرررن الخرررروج بمرررا 
وال . لةرراد وشرررك وكفررر أكبرررإدصررورهم فرري ةررل ممررا دةميرر  النظريرر  السياسرري  والدسرردوري  ليديمدراريرر  الاربيرر  مررن 

  بر الديمدراري  كمعارض  بةي  ال يوافدون إال  يى ما دجيحه الشريع  يرون بأسا من االندماء ليسير  الدشريعي 
بأسرا مرن دسريم الروحاراع  ىال يرر  هناك ن هؤالء مرنو . ( كما هو رأي بعض البرلمانيين اإلسالميين في األردن  ) 

كمرا فري ) .!!في السير  الدنفيذي   يى ما يح مون من دليل في مذهب يوسف  يي  السالم ووحارد  لدى الفر ون 
 ( !األردن والكويع و الباكسدان ودركيا وكثير من البالد غيرها 

فرري   شرر ي   لريس هنراك إشركالي وأنرر اإلسرالمدنراقض  األساسريالنروع الثالر  يصررةون برأن الديمدراريرر  بمفوومورا  .1
ألن , الدنفيذير  وال يجيحون ألنفسروم أن يندديروا بالشرور آلخرره بردخول السرير  .  (البرلمان)ممارس  المعارض  في 

ويعددردون ! يدخيوم في داهر  الةكم باير ما انحل ا  بةسب الدوانين المعول بوا فري  مروم برالد المسريمين سذلك 
بةيرر  يوافدرون  يررى مررا ! دسرمأ بمحاولرر  الديمدراريرر  فري ةرردود المعارضرر  ونيابر  البرلمرران  اإلسررالمي أن الشرريع  

ودمكنرروا مررن  أغيبيرر ا وأنوررم ال يندديررون إلررى ممارسرر  السررير  إال إذا كررانوا وافررق الشررريع  وال يجيررحون مررا ال يوافدورر
يصررال صرروع الةررق .  الةكررم بالشررريع  ودةديررق بعررض المصررالأ الشررر ي  , وأنوررم فرري البرلمرران إلقامرر  الةجرر  واى

 . وهذا النوع قي  اليوم في الصةو . ليمسيمين 

 ألوهيدرر فرري  واإللةررادوأن مبادهوررا ددرروم  يررى الشرررك برر   الفريررق الرابرر  يصرررح صررراة  بررأن الديمدراريرر  كفررر بررا  .2
وأنوررم ال يرردخيون البرلمرران إال . وأنوررم يمارسررونوا فرري ةرردود ةرراالع االسدضررعاف الدرري دمررر بوررا الصررةو . سرربةان 

. لااء العمرل بالديمدرارير  بمفوومورا الاربرياى و . دشكيل ةكوم  دةكم بالشريع  أ مالومكأكثري  ةي  سيدولون أول 
ةراج فررج يفي الجحاهر السيما من خالل دصريةاع شريخوا  يري ب اإلنداذأوضأ وأصرح هذا النموذج جبو  ولعل 

 .وجودا وأندرهاانةرافا  األنواعوهذا النوع من الديمدراري  اقل . ا   ن  وأةسن خالص  

ك  النيابير  نروع مرن هناك نوع أخير ال يرمأ بالوصول ليسير  وال أمل ل  فيوا بةكم ظروف بالده ويعدبر المشار  .1
ويعدبرر السريراع خارجر   رن الشرريع  وأن الديمدرارير  مفوروم غيرر . صوع الةق ليناس  بر هرذا المنبرر إيصال
أكثر مما كان  باإلمكانوأن  معوم في البرلمان هناك لدةديق ما يمكن من المصالأ ليمسيمين وأن ليس . إسالمي

 .االسدضعاف هذه  في مثل ةال
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تتنوع تجاه مفهوم السياد  والحاكمية والمبادئ ( اتسالميين الديمقرا يين)أن موا ا  والجدير بالذكر
سالمه وكذلك الحكم للم النظام ومةسساته وهناك الكةير  والمص لحات الدستورية والموا ا من كفر الحاكم وا 

تذبذب في الموا ا من وال. من الضبابية والتلون والبا نية والموا ا اتلالمية والكالم في الجلسات الخاصة
الخ ولكن هناك ... المسألة بين حوار وآخر وتصريح وآخر بحسب االجواء والظروا أو الشجالة الشخصية

وهم يدخلون في هذا المجال يقرون إما  استةناءوا عا يجدر ذكره وهو أن جميب اتسالميين الديمقرا يين بال 
هم بذلك النظام الدستوري النيابي و وانين االنتخابات ومن ويل م االشياءالتقادا أو موافقة للحال بجملة من 

 :ذلك 

 .بشر ي  النظام وشر ي  الةاكم سواء كان رهيسا أو ميكا أو أميرا اال دراف .5
 .بالدسدور المعمول ب  في البالد والدسم بالشرف والمعددد  يى صياند  واةدرام  والعمل ب  اال دراف .4
 .دكوين  بةسب ةالد  أسس   والنظام الداهم وبالمبادئ األساسي  ليدول اال دراف .1

والدصرررويع داخرررل المجيرررس  واالندخررراببمبررردأ المسررراوا  فررري الةدررروق السياسررري  مرررن ةيررر  ةرررق الدرشررريأ  اال درررراف .2
 .بصرف النظر  ن الدين أو الجنس أو المعددد أو أي ا دبار يخر

 .ابيبمبدأ دداول السير  وةق الجمي  في المنافس  والدمثيل الني اال دراف .1

دسررردوريا وقانونيرررا بصررررف النظرررر  رررن الموقرررف الخرررام أثنررراء  ونفاذهرررابمبررردأ االلدرررحام بدرررراراع األغيبيررر   اال درررراف .1
 . باألغيبي الدصويع منوا وا دبارها نافذ  في األم  بمجرد صدورها 

همرا الدروانين والدوقي   يى قانون اإلندخاباع المعمول ب  بةسب كل ةال  والدي دفصل فيوا السريراع دا اال دراف .1
 .بةي  دكون النداه  كما دشدوي

بين السيراع الدشرريعي   إشكالوالمةاكم الرسمي  والدوانين المعمول بوا ةال المناح اع في أي  االةدكام ليدسدور .9
مررر  العيرررم المسررربق بةرررق الررررهيس أو الميرررك بةرررل .والدنفيذيررر  والدضررراهي  أو داخرررل مكونررراع أي مرررن ديرررك السررريراع

وهناك شرور أخرى ييحم بورا المشراركون فري . الةيا  الدسدوري  من اجيوا كما في معظم الةاالعالبرلمان ودعييق 
 يرى أسراس دينري مرثال كمرا  األةحابفي بعض الةاالع الخاص  ببعض البيدان  كمن  دشكيل  االندخابي العميي  

لر  أساسرا وبنير  كمرا فري دركيرا وكراال دراف بعيمانير  الدو . في معظرم الربالد العربير  واإلسرالمي  كالةالر  فري مصرر
 .بواق  االةدالل المباشر كما في ةاالع مثل فيسرين والعراق اليوم وكاال درافمثال 

 
 :الحصاد العملي لتجارب اتسالميين الديمقرا يين لبر مسار الصحو : ةانيا

فوي مةدود  في .  ليس ليدجارب البرلماني  الديمدراري  لإلسالميين ما قبل الرب  قرن األخير أهمي  كبير 
بعض البيدان فدر ةي  مارس اإلسالميون بعيد اإلسددالل نشارا ديمدراريا في ةكوماع اإلسددالل الوليد  ولمد  

ولم دكن دجارب الةكوماع . ولم دكن الدسادير قد وضعع بدفصيالدوا . وجيح  ولم دكن األمور قد دبيورع بعد 
 . خاباع معدد  لشل ةركدومدنابييوم بدوانين الوليد  قد نضجع بعد لةصار اإلسالميين ودك

المسيمين وبعض العيماء واإلسالميين في اإلندخاباع  اإلخوانولعل أهم ما في هذا الميف هو مشارك  
وخالل الخمسينياع من الدرن . األربعينياع يخرالباكسدان أو  والمجالس النيابي  في كل من مصر وسوريا و
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العسكري  في هذه البالد أن  صفع بالدجرب  وروع صفة  الديمدراري  الدي  باعاالندالإذ ما لبثع . الماضي 
بالمد اإلسالمي الديمدراري ( اإلسالم المدررف)لم دعد إال  ندما قرر الارب ةصار المد الجوادي أو ما سماه 

 .منذ أواسر الثمانينياع وخالل الدسعينياع(  باإلسالم المعددل)أو ما سماه 
دراسدوا ليةكم  يى العميي  واقعيا بعد معرف  ةكموا من   ب دسدأهل العبر  منوا وةي  قامع دجار  
لنخرج بعبر  مفادها بأن الةكم من منظوره الشر ي ومنظور الواق  الدجريبي لممارس  اإلسالميين . الشر ي

ددضى صريأ دأكيد لدا د  أن مددضى صريأ العدل ال يدعارض م  م يوه. ليديمدراري  يفيدان نفس النديج  
 .وسبةان العييم الددير الذي يعيم من خيق وهو اليريف الخبير. الندل

والدي , ولعل من الدجارب الموم  خالل هذه الفدر  في العالم العربي دجرب  اإلخوان المسيمين في مصر 
الةرك  اإلسالمي  ثم دجرب  . افددةع المسار ددريبا منذ أواخر  ود الساداع أواخر السبعينياع ومري  الثمانينياع

ثم دجرب  اإلخوان المسيمين في األردن أواخر . الدومي  في السودان بالدةالف م  نميري أواسر الثمانينياع
ثم دجرب  . في دونس الذي دةول إلى ةحب النوض  في نفس الفدر  اإلسالميوكذلك دجرب  اإلدجاه . الثمانينياع

ودجرب  بعض الدول الخييجي  والسيما الكويع . ومري  الدسعينياع الجبو  اإلسالمي  لإلنداذ أواخر الثمانينياع
ليدجارب الوام  ليجما    باإلضاف . ودجرب  اإلخوان المسيمين في اليمن مري  الدسعينياع. مري  الدسعينياع

لى اليوم( 5421)اإلسالمي  واإلسالميين وجما اع العيماء في باكسدان منذ االسددالل  وكذلك الدجرب  .  واى
لى اليوم وال أميك في ظروفي الةالي  . الوام  لةحب السالم  بح ام  أربكان في دركيا منذ مري  السديناع واى

وال . شيها كثيرا قد جمعع منوا والدواري  والوقاه  الخاص  بكل دجرب  من ديك الدجارب وقد كنع  واألرقامالوثاهق 
ر  مومياع ما  رفد   ن ديك الدجارب الدي دفيد واكدفي بذك. مجال ليدفصيل في هذا البة  بربيع  الةال 

ونبددأ بالدجارب األقل أهمي  لنخدم بأهموا وأوضةوا دالل  . جميعوا مؤدى واةد من النداه  كما سنذكره إنشاء ا 
لوا في العالم العربي  ناإلسالمييكأفضل نموذجين  يى الديمدراري  ودربيق . الدجربدان الجحاهري  والدركي . وهيا

 . اإلسالمي فوما دمثالن سدف ما وصل إلي  وةيم ب  اإلسالميون  بر هذا المسارو 
 

  المسلمين في مصر منذ لهد السادات اتخوانمن تجربة: 
 14مدا د ضمن  9وكان أقصى ما ةصيوا  يي  . دخل اإلخوان المسيمون البرلمان  يى  ود الساداع

  ولم يدجاوحا. مدعدا الةحب الساداع الةاكم 210بالا  أكثر من مدعد ليمعارض  فيما كانع بدي  مدا د البرلمان ال
وفي  ود مبارك ةظر دخولوم بصف  مسددي   يى أنوم . ةجم األقيي  المسةوق  ضمن أقيي  معارض  غير فا ي 

ةحب ديني  فدخيوا من خالل الدةالف م  األةحاب العيماني  وةمل هويدوا مر  م  ةحب الوفد ومر  م  ةحب 
 يى أن  ةحب غير ديني و أدخل في  بعض ( الوسر)وخرج فريق من شباب اإلخوان فشكل ةحب . العمل

وما بين البرلمان والمعددالع  اإلخوانودابعع الدول  العنع ووض  الخرور الةمراء ودندل . !! النصارى والنساء 
خوان  يى قواهم دةالفادوم في مرأ  من اإلاودابعوا الدناحالع والرضوخ ةدى رشةوا . إلى يومنا هذا حالوا كذلك 

الدحموا بكل اال درافاع  اإلخوانورغم أن . ولم يفد ذلك شيها انةرافاادوم يةفي دصر  حداوا و.. ,اإلسكندري  مؤخرا 
. ولكن دون أي فاهد  أو جدوى.. المريوب  من النظام إلى الدسدور إلى قوانين االندخاباع الدي فرضدوا الةكوم  
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من السجن إلى )كما  بر  ن  أةد قيادادوم رةم  ا  في كداب  الذي جعل  نوان   خواناإلوما يحال مسيك 
 لدكدمل الةيد  المفرغ ( وهكذا دواليك ) وربع  في مؤسس  ,  اش ألضافا إلي  ومن الد و  ليسجن  ولو( الد و 

.. 
 

  االردنالمسلمين في  اتخوانمن تجربة: 
معين  في  مان وكاف  المدن األردني  ويعمل بصور  الكادب  اإلخوان المسيمون ةحب رسمي مرخم ل  م

وكانع سياس  . وقد قرر اإلخوان دخول اإلندخاباع وخوض الدجرب  منذ أواخر الثمانينياع. مشرو   رسمي 
ذرو  أحم   5440فكان  ام . !إلى أن ماع  ب  الميماع أةارعالمجال لوم كيما  إفساحالميك ةسين هي 
وأ ين الميك  ن أن  شكل . المجاللوم  فافس ةرب  اصف  الصةراء وموقف  المؤيد ليعراق بالنسب  ل  بسبب 

وأن األردن دجاوح مرةي  ( الميثاق الورني األردني)لكداب  ..! هكذا باليفظ ( !  وقانوني  مشرع ) 11لجن  من 
 ! !  وبين محاول  الديمدراري  األردنالضاور الدي ةال بوا العدو الصويوني بين 

وخاض اإلخوان اإلندخاباع البرلماني  وةاحوا كدي  برلماني  كبير  وأصبأ رهيس البرلمان  ضو اإلخوان 
لدد أثبع أنك هاشميا .. موالي الميك ةسين المعظم )وافددأ أولى جيساد  بدول  (  بد اليريف  ربياع)المسيمين 

أذكر . اإلخوان المسيمين فيوا خمس وحراءوشكل الميك ةكوم  من ( .... أصيال كما كنع داهما يعربيا أصيال
ودسيم الدكدور ماجد نجل . االجدما ي أن  كان من بينوم األسداذ شا ر الد و  الكبير يوسف العظم وحيرا ليشؤون 
أي وحار  الةكم بالدانون الفرنسي ! )األسداذ  بد الرةمن خييف  المراقب العام لإلخوان المسيمين وحار  العدل 

ودخيوا ..  غيق المجال و اد اإلخوان لةجموم المعوود أوانجيع أحم  الميك ف!..(.. اير ما أنحل ا ب واإلنجييحي
ومنذ ذلك الةين ماحالع ( جبو  العمل اإلسالمي) ريض  وشكيوا م  إسالميين يخرين إسالمي في دةالفاع 

ةي  شر ع الدول   4001 الجبو  ددخل المةاوالع البرلماني  وكان يخرها اإلندخاباع الدي ةصيع أواسر
لإلندخاباع رريد  الصوع الواةد ليداهر  اإلندخابي  فخرجع األغيبي  من المؤيدين ليميك ولم دةصل الجبو  إال 

 ! المرعون بِ    ورعنع في مشرو ي  اإلندخاباع ولكن بديع في المجيس... مدعد  51 يى 
 ددا من الكدب والبةو  الدي دؤرر  األردنوخالل هذه الدجارب كدب  دد من دكادر  الشريع  و يماء  

وةرم  دخول الدنفيذي  ( الويه  الدشريعي )فذهب البعض لجواح دخول البرلمان !  ودنظر ليفد  البرلماني المعاصر
وذهب البعض لةل دخول الوحار   ألنوا وظيف  وةرم  البرلمان ألن  دشري  من . ألنوا ةكم باير ما أنحل ا  

!  ولكن   يى رأي الجما   ,وأفدى فريق راب  بةرم  األمرين .. ب فريق ثال  لةل الوجوين وذه! دون ا  
 ! ين يسردوال! و يى شباب الصةو  أن يصبروا فمن يدصبر يصبره ا 

 
 تجربة اتخوان المسلمين وح ب التجمب اليمني لإلصالو: 

بعد مصادماع كبير  ومظاهراع من  5441سن  أنوم خاضوا أول اندخاباع قامع بعد الوةد    ه ما أذكر 
!  في مددم  الدسدور العيماني والدانون الوضعي(  الشريعة هي المصدر االساسي للتشريب )أجل وض  كيم  

خرج  لفيف . سي هاوبعد أن خرج أكثر من مييون مسيأ في دظاهراع دةد   يى الدسدور وساروا إلى الدصر الر 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1134  [  
 

وكانع  ! (. للفتنة )وأ ادوا الناس إلى بيودوم درءا سوم الشي  الحنداني  و يى رأوالعيماء  اإلخوانمن قياداع 
ا  صالأ ددريب اإلسالميين من أجل كسر شوك  االشدراكيين الشيو يين الدادمين من الجنوب  سياس   يي  بد

وكان . لدو ففدأ الباب لإلسالميين وصار الدجم  اليمني لإلصالح ثاني ةحب  في البالد من ةي  ا. م  الوةد 
يرأسوم  يي  بد ا  صالأ وبعضوي  . أ ضاء 1لةكم اليمن الموةد  بر مجيس رهاسي من ! قد وض  نظام

 !(  الشي   بد المجيد الحنداني)  و ضوي  (  يي سالم البيض)رهيس اليمن الجنوبي 
دول مجيس  بد م من لالنفصالفبدؤوا يعدون . وأدع سيرر  اإلصالح لةصار الجنوبيين في البرلمان 

الدعاون الخييجي والسعودي  مما أدى ليةرب الدي أدع إلى خروج االشدراكيين وسيرر  اليمن الشمالي  يى 
فيما دمكن الرهيس صالأ بعد . الجنوبي ةي  قام اإلخوان واإلسالميون  موما بالدور األساسي ليمجوود الةربي

ددييم دور اإلسالميين فعادوا كدي  برلماني   السياس  إلى ادع .. وقضى الرهيس منوم وررا الةرب  ادع 
% 10فاح ةحب المؤدمر الذي يرأس   يي  بد ا  صالأ بأغيبي  ساةد  أكثر من . 5441وفي دور  .  مةدود 

 .  دكرر السيناريو 4001وفي الدور  األخير  . ودديم ةجم اإلصالح كثيرا
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 أما في تونس : 

إلى ةل . أواخر الثمانينياع من مدا د االندخاباع الدمويدي  % 91فدد أدى نجاح ةحب النوض  بأكثر من 
الةحب ومرارد  شيخ  الانوشي و ود   يي حين العابدين لينظام الديكدادوري بد م أمريكي ودةول اإلسالميون 

وها هو حين العابدين قوم في إجراء اندخاباع رهاسي  خالل شور أوكدوبر  .إلى مجمو   مراردين في الموجر
فدد غرم ب  الشعب إثر واليدين مضدا وها هو % .  41,41فاح فيوا برريد  ديمدراري  خالص  بنسب  ,  4002

 !يعشد  ةدى الموع  
 

 وفي الكويت: 
مجيس األم  ودخيوا في صرا اع  اندخاباعوالسيفيون وبعض المسدديين من اإلسالميين  اإلخواندخل  

ال يصل نفوذ المجيس إلى األمور السيادي  من السياساع  ةي , .. مساهل الفساد وبعض األمور الداخيي  
دع في وأذكر أن الةيا  البرلماني   يه  ...الدابع  لألمريكان و الداخيي  والخارجي  الدي دنةصر باإلراد  األميري 

ةصل اإلسالميون من  4001 أغسرسوفي يخر دور  اندخابي  في ... وةل البرلمان الكويع أكثر من مر  
في  الم ما بعد سبدمبر  االمدةانوالدجرب  قيد ..  يى أكثري  في البرلمان   والسيفي كاإلخوانالفصاهل مخديف 

 . ما هدا د لدثبع ما أثبد.واةدالل العراق 
 

 باكستان في  أما : 

في الصراع بين الةحبين العيمانيين الكبيرين في  إكمالي يى لعب دور  اإلسالمي فدد دأبع الجما   
و ةحب الرابر  اإلسالمي  . ( بنحير بودو)الفاجر    الشيو ي  ةحب الشعب الذي كانع درأس  العيماني ..باكسدان

وقد دبادل الةحبان . بعد مددل ضياء الةق الذي كان قد  رل الةيا  الدسدوري ( نواح شريف ) الذي أسس  
 ام ( برويح مشرف)ندالب السير   د  مراع كان يخرها ةكم نواح شريف ليباكسدان ةي  برمجع أمريكا ا

لدعريل الةيا  البرلماني  ثاني  ثم أ اد مشرف شكال من أشكال الةيا  البرلماني  ودجم  اإلسالميون من  4000
(. MMAمجيس العمل المدةد)الصوفي  والجما   اإلسالمي  وبعض  يماء الديوبند وبعض الشيع  وغيرهم في 

أةد أجن  ةحب الرابر  باألغيبي  وفاح بعده ةحب بودو وجاء مجيس وةاحوا المراكح الثال  في الةجم ةي  فاح 
العمل في المردب  الثالث  إال أن  ةاح المركح األول في والي  سرةد ةي  ددكون باكسدان من أرب  والياع دردبر 

العمل من وما يحال المد والجحر بين مجيس .. أباد وددمد  ةكوماع الوالياع باسدداللي  داخيي  بإسالمفدراليا 
وسر ان ما دخيع في فيك مشرف . جو  ومشرف من جو  أخرى و ةي  خصفع ل  الةكوم  السياسي 

والسياس  األمريكي  واقدصر دور اإلسالميين  يى اإلصالح الجحهي في بعض الدوانين اإلسالمي  البسير  في 
اساع مشرف الدي جعيع من و يى االةدجاج والدظاهر والصياح في المسيراع الااضب   يى سي. داهر  سرةد

ليمؤلف  –المشكي  والةل والفريض  المدعين   -راج  كداب باكسدان مشرف )  .باكسدان مسدعمر  أمريكي  بالكامل
 . ) 
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إال أن أبلغ العبر كانت في المةال التركي والج ائري الذي كان يجب أن يشكل نهاية لآلمال الديمقرا ية 
في جدو  ال ريق البرلماني كسبيل تلاد   اتسالميةير  يادات الصحو  لد  اتسالميين ونق ة تلاد  تفك

و د لايشت هاتين التجربتين لن  رب ولن كةب  االمةحكم الشرلية بما أن ل اهلل ولوضب حلول لمشاركة 
ليك الخالص . والسيما في الج ائرية  :واى

 

 التجربة الديمقرا ية لإلسالميين في تركيا: 
ربكان من الفوح  بر االندخاباع أسالمي الدركي بح ام  البرفسور نجم الدين دمكن ةحب السالم  اإل

إلى اندالب  اإلسالميينوقد أدى دمدد .. فيما اذكر 5414والوصول إلى منصب ناهب رهيس ةكوم  سن  
وبعد مد وجحر  اد السياسيون .  سكري أراح بالدجرب  الديمدراري  في دركيا و اد بالبالد إلى ةكم العسكر

ولكن ةظر ةحب السالم  . لدسيم حمام األمور في السير  م  اال دراف بويمن  العسكر  يى السياساع العام 
ةحب )و يى مدى  دد من الجوود دمكن ( .. ةحب الرفاه)الذي غير اسم  و اد إلى معاود  المةاول  دةع اسم 

من مجموع % 45  ةاح لوةده  يى نسب  البرلماني  ةي 5441من إةراح األكثري  النسبي  في اندخاباع ( الرفاه
وقامع الدنيا وما قعدع وا دبرع هذه %. 59من  أكثراألصواع ةي  لم يةرح اكبر األةحاب العيماني  بعده 

ورغم أن  اسدجاب .. ربكان وحار  اهدالفي  بريس  لم دعمر إال سن  واةد  أوشكل . النديج  في الارب ناقوس خرر
إال , دناحالع رهيب  مثل الدوقي   يى الدعاون العسكري م  إسراهيل وسوى ذلك لكل الضاور وةصيع في  وده 

أن ذلك لم ياير من النديج  فدد دمكن العيمانيون من  مل اندالب سياسي دبر ألربكان والرفاه خاللوا دوما ميفد  
ربكان من محاول  العمل ومن  أكبر قياداد  من بينوم أ( ةحب الرفاه) ن السير  وةل  بإبعادهةكم بموجبوا  يي  

الذي خاض ( ةحب الفضيي ) باسمةحبا جديدا ( ةحب الرفاه)الكر  وشكل فيول  اإلسالميونو اود .. السياسي
رجب ريب )ليشكل .. اإلندخاباع مر  ثالث  ودةول إلى أقيي  ثم دعرض ليةظر والمضايداع ليمر  الثالث 

وليخوض اإلندخاباع مر  ثالث  (  يماني  إسالمي ) يى أسس ( ةحب العدال  ليدنمي )ربكان أ أ وانأةد ( أردوغان
من مدا د البرلمان ةي  دمكن من دشكيل ةكوم  ما دحال دعين صباح % 11كبرى  بأغيبي  4004ويفوح  ام 

مساء  ن  يمانيدوا وددخل في مد وجحر م  السياساع األمريكي  الدي رسخع أقداموا في المنرد  ةي  دةاول 
الدوفيق بين جذور هويدوا ومرالب الشارع اإلسالمي وبين الضاور األمريكي  ( سالميةنالعلما)كي  الةكوم  الدر 

 .من الخارج ودوديداع العسكر وضاور العيمانيين من الداخل
 

 التجربة الديمقرا ية لإلسالميين في الج ائر: 

 لإلصالحالشوير  سياس  ( مظاهراع الخبح)أ ين الرهيس الجحاهري الشاذلي ين جديد بعد  5494في سن  
لااء سياس   وسارع اإلسالميون من مخديف الدياراع .. الواةد  الةحبجعل من أوليادوا إرالق ةري  األةحاب واى

الدي ضمع كامل الريف اإلسالمي ددريبا في ةين بدي ( الجبو  اإلسالمي  لإلنداذ)إلى دشكيل ما  رف باسم 
( النوض  اإلسالمي )وجما   ( جما   اإلخوان)مسددي  هما دجمعان من اإلخوان المسيمين يعمالن بصف  

هو الدو  الرهيسي  في البالد إلى ذلك الوقع منذ ( جبو  الدةرير الورني )المةيي  في ةين كان الةحب الةاكم 
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واسدرا ع % 91المجالس البيدي  بنسب  أكثر من  اإلنداذوخالل اإلندخاباع البيدي  اكدسةع جبو  .. اإلسددالل 
مييون ناخب أن ددخل اإلندخاباع البرلماني  بدو   1.1بر دماسوا بالجماهير وقا ددوا الشعبي  الدي دجاوحع  

مما أكد فوحها الساةق بالدور الثاني الذي سيدم . ودكدسأ األغيبي  الساةد  في الدور األول 5440أواخر سن  
 باسي مدني و يي )ين ح يما الجبو  وبالدالي دأهيوا ألن دشكل الةكوم  بشكل مسددل وأ  5445مري  
اسدنفر الارب  موما وفرنسا خصوصا وهدد الرهيس ..  حموا  يى إقام  ةكوم  إسالمي  دةكم الشريع  ( بيةاج

و يى  جل ردب .. بالددخل العسكري إن لحم األمر ليةييول  دون وصول اإلسالميين ليسير   ميدرانالفرنسي 
وسجن ح ماءها واقداد  شراع اآلالف من  اإلسالمي قضى  يى الجبو   5445الارب اندالبا  سكريا مري  
ودخول أرراف كثير   يى خر الصراع  االندشارمما فجر ةرك  جواد واسع  . أنصارها ليمعددالع الصةراوي 

 .إنسانألف  510من  أكثرودةول المواجواع إلى أ مال  نف وةرب أهيي  دامي  راح ضةيدوا إلى اليوم 
نريد دربيق الديمدراري  في العالم العربي .. )واةدا مبدأين ح ماء الارب في دصريةاع مخديف  عيم و اليو 

 هو إسالميكل  : )ودةول هذا الررح بعد سبدمبر إلى قولوم( واإلسالمي ولكن بال إسالميين وال أصوليين
ري  وةيا  دسدوري  واحدادع شرور العنع ةدى أخرجع ما يسمى بديمدرا( أصولي مدررف وليس هناك معددلون

 .يراها المجال الوةيد لددديم ما يمكن ددديم  اإلسالمييننيابي   ن فةواها من ةي  الواق  وما حال بعض 
شواددي  يى الجواد في الجحاهر : وكداب  –ندو  روما في ظالل صييب الفاديكان : راج  كداب ) 
 ( .ليمؤلف  – 5441 -5494

 
  :ملية لإلسالميين في الديمقرا يةخالصة ما يستفاد من التجارب الع

ةديدي  رغم مظاهر الفساد واإلنةالل وألوان الفسوق الدي دفرضوا  إسالمي دعيش صةو   اإلسالمي أن الشعوب  .5
وقد أثبدع الدجارب أن أي بيد  ربي أو إسالمي . أو دسويوا السيراع لمةو معالم الدين من ةيا  المسيمين

 .ديمدراري  ةديدي  فإنوم سيفوحون باألغيبي يخوض في  اإلسالميون اندخاباع 
أثبع الارب ونواب  من الةكام في بالد العرب والمسيمين أنوم مصممون  يى وض  العراقيل والخرور الةمراء  .4

كما ثبع أنوم مسدعدون .  يى رريق مشارك  اإلسالميين ومن  وصولوم لدةديق كدل فا ي  في السيراع الثالث 
دوميش وجودهم إلى اليجوء إلى االندالباع السياسي  أو  لموان  إلى دةجم دور اإلسالميين ولم دؤد هذه ا فيما لو

وهكذا ةالوا بين اإلسالميين و السير  في الجحاهر قبيل وصولوم . العسكري  أو المؤامراع ليةييول  دون ذلك
 .ي الدجاربفي دضيي  جوودهم في باق بدييل وأراةوا بوم بعد وصولوم بدييل في دركيا ونجةوا

ال من . أنوم مسدعدون لددديم الدناحالع ديو األخرى بال ةدود وال ضوابر ( اإلسالميون الديمدراريون)أثبع معظم  .1
مدابررل ممارسرر  مررا . دال بادوررا إحاء  نررع السررير  و,   وال مررن الكرامرر  السياسرري  المعدولرر. الشرررع وال مررن المنرررق 
 (.. لموين ا العب  الديمدراري)يمكن ممارسد  من هذا 

ألجوحدوا الدشريعي   اندماهومأثبع كثير من الديمدراريين اإلسالميين اسدعدادهم ألن يكونوا جحءا من السير   بر  .2
وجحءا من جواح الةكم  بر دسيموم الوحاراع بصرف النظر  ن مناقضد  ذلرك لصرريأ الردين ولرواحم ذلرك ممرا ال 

 . يسوغ  دليل وال يدوم  يي  برهان 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1133  [  
 

اشردراكوم إلرى جانرب ةكومرادوم الدري صراروا جرحءا منورا ومرن سريرادوا ( اإلسالميين الرديمدراريين)من أثبع كثير  .1
إلررى مةاربرر  الديررار المجاهررد والنخبرر  المداومرر  ( مصررية  الررد و ) الثالثرر  أو بعضرروا أنوررم مسرردعدون دةررع شررعار 

 ررن ذكرهررا هنررا ليةفرراظ  يررى وذهررب بعضرروم إلررى أمثيرر  مخحيرر  نعرررض . ليةكررام وأ رروانوم المسرردعمرين فرري األمرر 
 ..ليكداب اخدرناهالمنو  الذي 

المعادلرر  السياسرري  لينظررام )ةديدرر  األمررر أنرر  وكمررا كنررع قررد دوصرريع إلررى ذلررك وأ يندرر  فرري مةاضررر  لرري بعنرروان  .1
فدررد أثبررع .. 5440ألديدوررا فري بيشرراور فرري مركرح النررور فرري جمر  مررن المجاهرردين العررب صرريف ( العرالمي الجديررد
ديمدراريون أنوم مسدعدون ألن يكونروا جرحءا مرن قروى النظرام العرالمي الجديرد وأن يسريروا فري ركراب اإلسالميون ال

مخررادرر  مررن ةيرر  شررعروا وأرادوا أو جويرروا ولررم يرردركوا مررا يفعيررون بسرربب انخررراروم فرري هررذا الفرر  الررديمدراري 
 .الخرير

موضروع ممارسر  الديمدرارير  مرن قبرل  وفي الخدام هنا يجدر بنا أن نعرض لبعض اليفدراع السياسري  الشرر ي  فري
 :والدي دشكل خالص  وجو  نظرنا في هذا الموضوع اإلسالميين

  
 .اتسالميةللديمقرا ية في مي ان السياسة الشرلية  اتسالميينممارسة 

بصفتها فلسفة ومعتقدات فكرية وبصفها ( الديمقرا ية)ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن  باختصار
وتصادم بشكل واضح جوهر لقيد  . تتنا   تنا ضا كامال مب لقيد  اتسالم, تفاصيله و وانينهنظام حكم له 

حيس أن لقيد  اتسالم تجعل حق التشريب والتحليل والتحريم واتباحة والمنب . توحيد االلوهية كما سبق بيانه
ته الةواب ومخالفته العقاب وتجعل له وحده حق الحكم النافذ المل م الذي تستوجب  ال. هلل سبحانه وتعالم
نافذ   أحكامهموتجعل . في حين أن الديمقرا ية تنش صراحة للم جعل هذا الحق للبشر. في الدنيا واآلخر 

التي تعبر لن إراد  الشعب وممارسة االمة لحق السياد  الم لقة كما  االغلبيةواجبة الت بيق بمقتضم إراد  
فمبادئ الديمقرا ية من هذه الوجهة هي إما كفر باهلل أو شرك  . خالفه سواء وافق هذا شرع اهلل أم. بينا آنفا

وهي التي تفرلت لنها من بعد كل مناحي  اتسالممصادمتها لدين  وهذه النق ة هي أساس حرمتها و. به
 .تنا ضاتها مب لقيد  التوحيد

 :فمن ذلك. وجوه دناقض الديمدراري  م  دين اإلسالم  نوأما 
.. فله أن يعتقد بما شاء ويكفر بما شاء.  مقرا ية لكل موا ن حرية االلتقاد والتفكيرتع ي الدي :أوال

 . نالاته بحسب هواه وآرائه الشخصية وأن يبدل معتقده و
ليس ةرا في أن يكفر با  , في دين اإلسالم  فاإلنسان . وهذا مناقض دماما لمفووم الةري  في شريع  ا 

في شريع  ا  الددل كما روي  ن  صيى ا   يي  وسيم في  اإلسالماردد  ن  فالمسيم ةكم  إن.. ويشرك ب 
ولم يدبل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وخيفاؤه الراشدون من بعده (. من بدل دينه فا تلوه)الةدي  الصةيأ 

الكداب ةدى يعروا  وأمر ا  دعالى رسول  والمؤمنون أن يداديوا الذين أودوا. أو السيف اإلسالممن العرب إال 
 :فدال دعالى(.. اإلسالم أو الجحي  أو الةرب)وأن يخيروهم بين ثال  . الجحي   ن يد وهم صاغرون 
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 ولاها َوال ا َوَرسا َم هللان وَن َما َحرن ما خ ر  َوال ياَحرِّ م  الأ ناوَن ب الن  َوال ب الأَيوأ م  يَن ال ياؤأ يَن الأ  َقات لاوا النذ  يناوَن د  َن َيد  َحقِّ م 

ونَ  را مأ َصاغ  َيَة َعنأ َيٍد َوها وا الأج زأ طا َتاَب َحتنى ياعأ يَن أاوتاوا الأك    .44/الدوب   النذ 
َِإ    :وقال وَن  ل ما ْامأ أَوأ ياسأ َقات لاوَن يٍد تا ٍم أاول ي َبأأٍس َشد  َن إ لَى َقوأ َعوأ َراب  َستادأ َعأ َن األأ َخلنف يَن م  واقالأ ل لأما يعا ا  نأ تاط  ما هللان ت كا ياؤأ

مأ َعَذابا  أَل يما   كا بأ لا ياَعذِّ نأ َقبأ تامأ م  ا َكَما َتَولنيأ را  َحَسنا  َوإ نأ َتَتَولنوأ   .51/الفدأ(  أَجأ
 .والشواهد كثير  في نصوم الدران والسن  والسير  وداري  صدر اإلسالم االسدررادوليس هنا مةل 

 
لبار كافاة وساائل ! .. شاء ومتم شااء ماالتعبير لما شاء بما شاء كيف تع ي الديمقرا ية لإلنسان حق: ةانيا

شار  وصحافة وغير ذلك  ..التعبير من كتابة وخ ابة وا 
هرذا فيريس لإلنسران أن يسردعين برالكفر ولريس . وبدق  ودفصيل كبير ةق الدعبيرر اإلسالمي في ةين ددنن الشريع  

ففرري دولرر  . والدفاصرريل كثيررر  جرردا جرردا.. ن وشررعاهره ومددسرراد لرر  مسرريما أو ذميررا أن يسرردعين باال دررداء  يررى الرردي
ومرن شردم رسرول ا  صريى ا   يير   ..من المسيمين اردد فيسدداب أو يددرل اإلسالممن اسدوحأ بشعاهر    اإلسالم

كمررا يررح م بعررض حنادقرر   اإلسررالموال يبرريأ . وسرريم قدررل بررال اسرردداب  ومررن فعررل ذلررك وكرران ذميررا ندضررع ذمدرر  وقدررل
دةررع د رراوى الةريرراع السياسرري  فرري اإلسررالم أن دكررون ليكفررر صررةف  ! كمررا يسررمونوم( اإلسررالميين  ) ا  مررن الررد

  ود اد  في دول  اإلسالم
بالانرراء  ندسرردعييولرريس لمةررراع الديفرراح والصررةف أن .. ولرريس لإلبرراةيين أن يكررون لوررم صررةف  ررري ود ررار  

 ...و..و..و األحياءو روض  واالخدالروالررب والمجون 
 . كمررا كررل صرراير  وكبيررر  فرري دولرر  اإلسررالم ..فرري ةرردود الشررريع  ومررا أةررل ا  ومررا ةرررم   ناةريرر  الدعبيررر مصررف 

ال يمكررن اسددصرراؤه فرري هررذه اليمةرراع المرروجح   اإلسررالمووجرر  الدنرراقض بررين مررا دديةرر  الديمدراريرر  ومررا يسررمأ برر  
 .. ولكن  أوضأ من بيان  هنا

العرق بين البشر بصرا النظر لن  (المساوا  الم لقة )س مبادئها إلم مبدأ تستند الديمقرا ية في أسا: ةالةا
 .. الجنس أو اللون أو الدين أو العلم أو غيرها من الفوارقأو 
فري الددروى والعيرم ومرا خرم ا  بر  ثرم  , فري الردين ولكن المساوا  في مفووم اإلسالم هي  يى أساس الدفاضرل  

 .. وغير ذلك. جباعالرجال  يى النساء من ةدوق ووا
بين .. فالديمدراري  دسوي في ةدوق الدرشيأ ليمناصب أو الدصويع  ييوا أو  يى أي دشري  بين الناس 

الخيوق والفاسق والعالم والجاهل والرجل والمرأ   والعدل  والمؤمن والميةد والبر والفاجر و.. الكافر والمسيم 
 :قال دعالى .. رإل  ولكن لإلسالم منظورا يخ.. وساقر العدال 

 َين م  ر  يَن َكالأماجأ ل م  سأ َعلا الأما ََِنجأ ماونَ *  أَ كا َف َتحأ مأ َكيأ  َما لَكا

يَن   :وقال دعالى . (11-11:الديم)  ي النذ  َتو  قالأ َهلأ َيسأ

را أاولاو األَ  َما َيَتَذكن لَماوَن إ نن يَن ال َيعأ لَماوَن َوالنذ  َكرا َكا  :دعالى  وقال  ,(  4: الحمر)  لأَباب  َيعأ َس الذن َُىاألا َولَيأ يل )  نأ

 : ح من قاهلوقال .. ( 11:  مران
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  َِ مأ  ْ َوال  نأ أَمأ َفقاوا م  ٍض َوب َما أَنأ ْامأ َعلَى َبعأ َض ا َبعأ َل هللان َِضن اماوَن َعلَى النَِّساء  ب َما  َجالا َقون ال َحاتا َقان َتات  الرِّ الصن

ب  ب   ِ َظات  ل لأَغيأ ا َحا ما )( .من بدل دينه فا تلوه) :وروي  ن  صيى ا   يي  وسيم قول  .(12: النساء)  َما َحف َظ هللان
 . ( امرأ وا أمرهم أفلح  وم ولَّ 

بل وال لظالم , لكافر أو مردد   –أي شكل من اإلمام   يى المسيمين  –ال دبيأ اإلمام  ونصوم الشريع  
لاَك ل لنناس  إ َماما    :دعالى قال . مبددع من المسيمين إبدداءا  ْانن َقاَل إ نِّي َجاع  َِأََتمن ها ب َكل َماٍت  يَم َربه َراه  َتلَى إ بأ َوإ ذ  ابأ

ينَ  ال م  ي الظن د  ْأ ت ي َقاَل ال َيَنالا َع ين رِّ نأ ذا كما دندض إمامد  لو ررأ  يي  الكفر والرد   إجما ا . ( 542:البدر )  َقاَل َوم 
 .والظيم بةسب   يى خالف بين العيماء وبالفسق . 

ما , وأال ي عددى  يى دم  ومال  و رض  وذمد  . كما دكفل الشريع  ليذمي الكافر ةدوق  الديني  والشخصي  
 .لم يندضوا بعدوان 

وال دبيأ أن يكون في مكان يكون ل  في  , ولكن الشريع  ال دجيح اسدعمال الكافر في أي من أمور الدول   
ن يَن َسب يال    :قال دعالى . مسيم  يد  يى م  ؤأ يَن َعلَى الأما ِ ر  ا ل لأَكا َعَل هللان دجرد بل إن الشريع   .( 525:النساء)  َولَنأ َيجأ
 .. ةدى ةق الشواد   ودنحع من , د  من  دالبالمعصي   الفاسق المجاهرالمسيم 

دار  الدول  في  واألمراء المسيمين المؤمنين وال ةق ن العيماء ألهل الةل والعدد من أولي األمر م اإلسالمواى
ليليني منكم أولي :) قول   روي  ن  صيى ا   يي  وسيمقد و . فيوا لكافر وال مجاهر بفجور من المسيمين 

فالمسؤولياع ليسع ةدى لعوام المسيمين فضال  ن الفاسدين غير العدول منوم بي  الكافرين  (..  والنهم االحالم
. 

فيما كان ,  مر رضي ا   ن  اجدماع الناس من الدباهل واأل راب  يى باب سديف  بني سا د ولما رأى   
خرج إليوم رضي ا  .  الصةاب  مجدمعين لبة  خالفد  صيى ا   يي  وسيم اع المواجرين واألنصار منساد

أمر الوالي  بعده صيى ا  ,  فأجابوه بأنوم جاؤوا ليشاركوا في األمر,  ما جاء بومفيم اجدما وم و سألوم   ن  و
إنما األمر ليمواجرين . ليعد صاةب المصن  إلى صنا د  وصاةب العمل إلى  مي :)  فدال لوم.  يي  وسيم 
 ( ... من أهل المدين  والناس بعد ذلك لوم دب  واألنصار

  ..هذا بعض وجوه دناقض اإلسالم والديمدراري  في المساوا  
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ية لنواب االمة في البرلمان حقا  ائدا من الحصاانة فاي التعبيار واتدالء باآرائهم وتعفايهم تع ي الديمقرا : رابعا

 .من المتابعة والمقاضا  تبعا لما يصرحون به من آراء
وةدى الومجي  الديكدادوري  الدي دح م الديمدراري  في . و يى هذا نصع معظم دسادير الدول الديمدراري   

 ..بالد المسيمين 
ويد وا .. ما دام  ضوا في البرلمان أن يدفوه بما يريد,  يةق لكل ميةد و يماني وصييبي ومارق ومن هنا 

وفي هذا ما ال يخفى .. وليدةييل والدةريم برأي , ويد و لدداس  ما يريد .. ويجةد ما يريد .. ليدشري  لما يريد 
ودةييل ما ةرم , د و  لدةريم ما أةل ا  وال, بوا بصور  مباشر  أو غير مباشر   واالسدوحاءمن جةود الشريع  

 .. فضال  ن الوحء بشعاهر الدين ومددساد  وما إلى ذلك , ا  
َتاب    :فكيف بالمسيم  ضو البرلمان أن يجيس في هذه المجالس وا  دعالى يدول ِ ي الأك  مأ  كا َل َعلَيأ َوَقدأ َنزن

َفرا ب   تامأ آَيات  هللان  ياكأ عأ ْامأ إ نن أَنأ إ َذا َسم  لا ُأ مأ إ ذا  م  ه  إ ننكا ر  يٍث َغيأ وا ِ ي َحد  وضا ْامأ َحتنى َيخا وا َمَع دا عا َِال َتقأ ا  َْ  ب 
َزأا ْأ َت ا َوياسأ َْ

يعا   ننَم َجم  َْ ِ ي َج يَن  ِ ر  ِ ق يَن َوالأَكا َنا عا الأما َ َجام  لين سبةان من أةار  يما باألو و .. ال إل  إال ا    . (520:النساء)  هللان
 ..واآلخرين وما كان وما سيكون

 
تنش مبادئ الديمقرا ية والفقه الدستوري المنبةق منها للم أن التشريب يأخاذ مشاروليته مان وجاود : خامسا

 ..وينصون للم أن ال دستورية لقانون بغير حق معارضة.. أغلبية مةيد  وأ لية معارضة
دن  ةق المعارض  لصار دشريعا ديكدادوريا ومفروضا ال إذ لو ام. ومن هنا يأخذ الدشري  قيمد  الديمدراري  

وفق هذه الفيسف  لم يسدوف أفرادها (  صاةب  السياد  والجالل  ) األم يسدةق أن يأخذ صفد  الدسدوري  ألن 
أي بمعنى أن  قد شارك في الدشري  من .. و يى هذا فالدشري  انبثق  ن دأييد ومعارض . ةدوم في المعارض  

فيما غيبع أكثري  المؤيدين أقيي  المعارضين أخذ الدشري  رريد  . بمعارضد شارك في  من  ارض و . ه أيد بدأييد
 .لإلقرار ومشرو يد  من خالل وجود أقيي  معارض 

رفعع ) وهذا ما قال  رهيس البرلمان المصري الوالك .. فالمعارض شريك المؤيد في صنا   الدشري  
مسيمين في البرلمان المصري  ندما صاح األخير معارضا أةد الدشريعاع لمندوب  ن االخوان ال( المةجوب 

وأفوم  أن  ,  فصفع  رهيس المجيس بوذه الدا د .. بأن  وةحب  ال  الق  لوم بذاك الدشري  المخالف لشريع  ا  
وةجب   أراح برأس رف اليا  الدي يجب مةاور  المةجوب بوا فورةم ا  من  –شريك بمعارضد  في الدشري  

اإلسالميون إلى دورهم  فيينظر  -ن في مصرو ددي  المجاهدف. إذ دجرأ أن يةجب ةكم ا  دعالى .  ن  الةيا  
 .في إقرار ما خالف شرع ا  رغم معارضدوم ل 
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  .وهذه النق ة من ألظم مظاهر حرمة المشاركة في المةسسات الديمقرا ية وللم رأسها البرلمان: سادسا

فاي المةسساات الديمقرا ياة وللام رأساها البرلماان للام مبادأ  االلضااءقرا ية للم الت ام جميب إذ تنش الديم
 ... ولكن. حرية تأييد أو معارضة أي تشريب أو  انون أو  رار م روو للتصويت

 : (لكن)  الاوضب ما شئت من الخ و  الحمراء تحت هذه  
أخذه  داسة التشريب حال التصويت لليه يقر الجميب سلفا بمبدأ دستورية أو مشرولية أي  رار و 

) بدءا من رأس الدولة ..  االمةاذ للم جميب أفراد قل ام االمة به بصفته حالال صوابا واجب اتنا  و . باالغلبية
مرورا بألضاء البرلمان أنفسهم بمن فيهم من أيده ( فعليا ) وانتهاء بأصغر فرد في االمة ( . نظريا 

 .أولارضه
أو السياساع المةرم  أو الخياني  .. ددنين الربا أو أي مةرم من المةرماع الصرية فيو ررح مشروع ل

اإلسالميون  )فدد وقف .. وهذا مثال قد دكرر كثيرا في جمي  برلماناع البالد العربي  واإلسالمي  . مثال
  نظرا بسبب وفاحع كل ديك الدشريعاع المةرم  شر ا باألغيبي.. بالرب  موقف المعارض (  الديمدراريون

غيبي  المؤيد  وهنا يأخذ الدشري  صفد  الدسدوري  من األ. ألغيبي  العيماني  كما هو واق  الةال داهما ةدى اآلن
, كما كانوا قد أقروا سيفا بةكم قوانين اليعب  الديمدراري (! اإلسالميون)وقد سيم . أسيفناالمعارض  كما  واألقيي 

 ..في األم  والةكم ب  باير ما أنحل ا  إنفاذب  والعمل  يى  وبااللدحامرضا ب  وبال. م  بوذا الدشري بإلحام األ
ةدى ( شني )ولكي يحداد األمر وضوةا نأدي بمثال !. هذا( إسالميون) أنفسومفمن أين اسدباح من يسمون  

 !يةصل الفوم بالصدم 
د بحوج  اآلخر وأن يجعيوا ذلك  يى أن يحني كل واة -ديمدراريا  -ليصودوا . فيو اجدم  نفر من الرجال
. وادفدوا  يى ةري  الدصويع واالخديار والدعبير(. فجار)و( خيارأ)وكان فيوم !! دشريعا يبيأ أو ييحم األم  بذلك

 .. ولكن  يى أن ييدحم الجمي  بفعل ذلك إن خرجع نديج  الدصويع باألكثري  وبمنع  إن غيب المعارضون
!. ؟(الدواوي )م   يم  المسبق بأن أكثري  الةاضرين من . ه الجيس فما ةكم أن يندسب شريف لمثل هذ

أنا أرى أن مصية  الد و  والمساهم  في إخراج دشريعاع لعمار  المساجد واألمر : وهل يكفي  أن يدول
 !  دددضي أن أشود الدصويع  يى هذا الدرار, بالمعروف من هذا المجيس

لحام المسيمين بوا كي ( حوجد )م بإ ار  فول يمكن أن يسمى من يدبل مثل هذا وييدح  وددنين هذه الموبد  واى
فول ,  ةق الرفض أثناء الدصويع( بشرف) االةدفاظم  ,  دشي  الفاةش  في الذين يمنوا وفدا لرأي األغيبي 

 !المعمم  بل شي  الدواوي .. إال ديوثا, يسمى من يدبل هذا
أو ,  واقع  اغدصاب ةق الدشري  من ا  سبةان  ول فظا  ف! أرجو من الدارئ أال يسدارب المثال و 
الدي دصدر  بر البرلمان من دةييل ما ةرم ا  ودةريم  عوالدراراوقل مهاع الدشريعاع ويالف الدوانين  ع شرا

قرارما أةل ا   أقل فظا    ند واةدهم من فظا   ! السياساع الخبيث  والدراراع الخياني  الداخيي  والخارجي ؟ واى
 .أما لدين ا  و رض األم  ةرم  دسدأهل الاير  ! ؟الدواوي    يى ماهد  الدصويع ألغيبي ! م  رض دددي
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 ندما درشةوا و ندما فاحوا بعضوي  اإلندماء إلى وربما  يى الدرين , فدد أقسم الجمي  بشرفوم ومعدددادوم 
 .فاذهانإ هذه و األغيبي وقوانين . البرلمان أو الةكوم   يى اةدرام الدسدور

َمى   :ولكنوا كما قال دعالى . بل بال  الوضوح. مر واضأوأظن أن األ نأ َتعأ َصارا َولَك  َمى األَبأ ا ال َتعأ َْ إ نن َِ

ور   دا ِ ي الصه قالاوبا النت ي   . 21/الة   الأ
الميين الديمدراريين اإلس يماء وفدواء الاالبي  العظمى من  أن  -إن شاء ا    - وبا  أقسم غير ةان 

لما الدةدنا بصةودوم اإلسالمي  قبل  ددين وهم الذين  يمونا إياه . الذي أسيفع يعيمون هذا الةق .. هؤالء 
لأما    :كما قال دعالى . ليووى اليوم ولكنوم يخالفون  , ونصف من الحمن  ْامأ ظا فاسا ا أَنأ َْ َقَنتأ َتيأ َْا َواسأ وا ب  َوَجَحدا

َف  رأ َكيأ ظا َِانأ لاّوا   ينَ َوعا د  س  فأ  . (52:النمل) َكاَن َعاق َبةا الأما
 

 ( ! فت)وختامها .. وهذه خاتمتها :  سابعا
ًو )ومبادئ سياد  االمة وحكم الشعب والمةسسة الدستورية ذات . تنش الديمقرا ية البرلمانية ( ات و لو السو

 . التشريعية والتنفيذية والقضائية. الةالس
من المحاكم المتنولة وللم رأسها , القضائية ومةسساتهاوللسل ة . تنش للم االحتكام للدستور

 .السل ات المتعدد  حال االختالا بين ألضاء السل ة الواحد  أو. المحكمة الدستورية العليا
من أجل ف  المنا لات والخصومات وال عون المقدمة من النواب بين بعضهم أو بين البرلمان  

  ..ستو  الموا نين والمةسسات م ملل آخر والو ارات أو بين أي مستو  و
وسيكون الدةاكم بين . ومن الواضأ والمعروف أن الدسادير كيوا وضعي  والدوانين  يماني  ال ديني 

والخصوم  األ داءديك الدوانين الدي فصيع  يى أيدي الدسدور إلى اإلسالميين والسيراع ةال اإلخدالف إلى 
 .. وال أصيأ لو صف هذا الةال من قول المدنبي المشوور جدا. !!. بر مةاكم السيراع ذادوا ووفق قوانينوا

 يا ألدل الناس إال في معاملتي          فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ 
لي دليك!  وباير ما أنحل ا !  فال يكفي أنوم قد دةاكموا إلى الراغوع  مل البالء بأنوا مةاكم  ليخصم واى

لى قضاه!..  من . ثم اندظار إةداق العدال  والوصول كما يةيمون إلى دةكيم الشريع   ..ودسدوره ومةاكم   واى
 .  كم أنف من كان ل  أدنى فرر  سييم ح الدي د!  خالل هذه النجاساع المدراكم 

 :ومن هنا يدبدى ليباة  المنصف  دم مشرو ي  وال منردي  مصريأ
 (.إسالميين ديمقرا يين) أو (ديمقرا ية إسالمية) 

قد صار لوا  بر العصور الدديم  والةديث  دفاصييوا الدسدوري  .    ديد  مدكامي  مسددي فالديمدراري
دين معاصر )والثدافي  والديني  وغير ذلك وهي بال شك  واالجدما ي والدانوني  في كل مناةي الةيا  السياسي  

  ن ساهر األديان الوثني  فضال( دين النصراني )يدضمن دفاصيال وأركانا أوضأ بكثير وأشمل من ( ونظام حيا 
 ..وغيرها
 :فدولوم .. ويعد معدددوها في العالم اليوم أكثر من دعداد أي دين يخر  
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أو ( يهودية إسالمية )أو (  نصرانية إسالمية )هو من ةي  المنرق كالدول  ( ديمقرا ية إسالمية )
 .كمصريأ( بوذية إسالمية)

وهو ال . يناقض أول  يخره ويخره أول , ال معنى ل  فكالم  (ديمقرا يين إسالميين)وأما إرالق مصريأ  
أو سوى ذلك من الخير غير ( إسالميين مسيحيين )ض  يى قولنا قيخديف من ةي  منرق الدالل  والدنا

 ..الممكن ال منردا وال شر ا
ي دعني إذا فومنا المدلول بةسب دالل  ومةدوى كل كيم  دعن( إسالميين ديمقرا يين)بل إن كيم  

ثم يشر ... بشواد  ال إل  إال ا  مةمد رسول ا   اإلسالمألن مد ي هذه الصف  يندمي إلى ( مسلمين مشركين)
ك ويندمي من ةي  دالل  الشرر الثاني من المصريأ إلى من يشرك البشر م  ا  في ةق الدشري  والدةييل 

 . والدةريم بةسب ما مر معنا من دفاصيل
سبةان  ودعالى  ن  -  بةسب فةواها هو اندحاع ةق السياد  والدشري  من ا  ألن مددضى الديمدراري

 ..اإللويمع  في هذا الةق  إشراكومليبشر أو  واى راه  -جةود الجاةدين 
 .صاروا  بد  لرواغيع البشر و بدوا الناس لوم رو ا أو كرها( الديمدراري )فإن معدددي هذه العديد  

 
 :جدا وهي ةوهناك مالحظة هام

ما إسقا  أو  .يقينا  وألمالهم هي من أ وال الكفر و ألمال الكفرإن بع  أ وال اتسالميين الديمقرا يين 
إ اماة  بيال مان . معتبار  لاد  أهال السانة والجمالاة فلاه ضاواب  , مرتكباي ذلاك  حاادآحكم الكفر العيني للم 

 ...الموانب  انتفاءوتحقق الشرو  و , نتفاء الجهل ا الحجة و
ولايس مان  بال لاوام النااس ولاو كاانوا مان المجاهادين أو . يكون من  بال مان لاه أهلياة القضااء  وهذا 

 . فضال لن الجاهلين والمتخوضين بغير للم , الدلا  اتسالميين 
 

 . العام ال يعني كفر كل ديمقرا ي إسالمي كفرا لينيا يوهذا الحكم الشرل
موما دبدوا هذه . ومعددد الديمدراري   يى ةديددوا إلسالماةكم مدلول دين بهذه هي الةديد  شر ا ومنردا 

 .وموما دصادمع م  أهواء البشر والناس وما دعود ددديس  اليوم. الةديد  والصراة  مفجع 
من بين مصريةاع السياس   اإل الممن أكثر الكيماع دداوال اليوم في وساهل ( ديمدراري )فيعل كيم   

 ..أكثر الكيماع والمبادئ قداس  واةدراما و يى كاف  مواهد الةواراع ومن
( إسالميون معددلون)ون أنفسوم وشب  مدعدد  وردود يثيرها هؤالء الذين يسم. وهناك دمةكاع كثير 

 .. هنا  وال أريد االسدفاض  باسددصاهوا والرد  ييوا( .. ديمدراريون)أو
الدي دناحع رب العح  ( السير  الدشريعي )ولكن أهموا اثندان واةد  يدخذون منوا ةج  لإلندماء ليبرلمان أي 

ودسيم الوحاراع ( السير  الدنفيذي )واألخرى يجعيون فيوا دليال لإلندماء إلى . جل جالل  في ةق الدشري 
 .ير ما أنحل ا فيندمون بوا إلى الكيان الةاكم با. والمناصب الرسمي 

 :االولمأما 
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وسن  ( وأمرهم شور  بينهم :)وقول  دعالى ( االمروشاورهم في  :)فوي أنوم يجعيون من قول  دعالى  
دليال  يى جواح أن يضم البرلمان من هب ودب من المسيمين . الشور رسول ا  صيى ا   يي  وسيم بفعل 

ليكونوا مةل شورى .. والعيماء والعدول والساقرين الجوال و النساءوالعيمانيين والميةدين والمؤمنين والرجال و 
 . ورد هذه الشب  السخيف  أوضأ من أن يدجشم بيان !! بل مةل دشري  باألغيبي ..لولي األمر

  :و  در العالم  المةد  أةمد شاكر  ندما شرح في كداب   مد  الدفاسير بعض ما يدعيق بدول  دعالى 
مأ شا  ها را ر   : وقول  دعالى,  ( 19: الشورى)   بينْم  وَرى َوأَمأ ِ ي األَمأ مأ  ها رأ  . (14: يل  مران )  َوَشاو 

 :قال ما أسدفيد من  كشاهد هنا وأشرة  موضةا بما ييي 
في هذا الحمان قد ادخذوا من هادين اآليدين هحوا ليثبدوا ما يذهبون إلي  من , قال بأن الضالين و الجوال 

وكافر وحنديق  في  ميي  الشورى وةق السير  بد وى . دبروها دليال  يى مشارك  كل بر وفاجرفا , ضاللوم 
(  هم: )والرضمير , (  همبينر) , (  هموأمر) وأوضأ رةم  ا  بأن اآليدين صريةدين بدول  دعالى . الديمدراري  

هي مبين  بدول  صيى ا   يي  وسيم و , األمرين بالمعروف الناهين  ن المنكر ,  اهد  يى المسيمين المؤمنين 
أي أصةاب الدين والخيق والعدل والرأي السديد الراجأ من وجوه الدوم ( .  ليليني منكم أولو االحالم والنهم: ) 
وهي ال دشمل بةال   العصا  و الفساق من المسيمين ناهيك  ن الكفار والميةدين والحنادق  من  يمانيين . 

النساء ةدى المؤمناع المأموراع بما خصون ا  ب  من الددر والرفع  والعفاف وا دحال وال ةدى ) , وشيو يين 
 .ناهيك  ن ميةداع النساء من المسدرجالع المدحندقاع ( . مجام  الرجال 

, فأما الذميون من الكفار فوم ر ي  منصرفون إلى شؤونوم دةع رقاب  الدول  مةل العدل معوم لذمدوم  
 . ار لكفرهم ومةل الذل  والصا

أي لدأديبوم . مةيوم دةع السور أو السيف  –كما قال الشي  رةم  ا   –وأما مالةد  المسيمين فمكانوم 
. أو لدديوم و إراة  البشري  من شرورهم ودنسوم . بالسور كي دشفى أدمادوم من نحغاع شيارين اإلنس والجن 

 ..وليس مةيوم المشاور  في مصالأ المسيمين 
هو من بديوياع دين اإلسالم وشريع  ..ي بين  الشي  وشرةد  بالمحيد ليفوم من  ضل فوم  فوذا الذ

, الدعيس ..( العبيكاني السديسي  -البوشي الرامسفييدي الكونديييسي ) وقد صار في هذا الحمان ..الرةمن 
 .. صار من غراهب الدول 

. س فيما أثبدد  نصوم الشريع  واألةكامهذا ناهيك  ن أن المشور  هي في مواض  الفكر واالجدواد ولي
الذي يدور في ردهاع البرلماناع في بالد  اإللةادوأما هذا ( ...  سمعنا وأرعنا)فوذه مةيوا االندياد لوا والدول 

نما هو من الكفر با  .  المسيمين وهي جيساع أقل مما يدوجب  يى المسيم , ب   واإلشراكفييس من الشورى واى
َقى .. ويكفر أهيوا ويعاديومأن يبدعد  نوا  ُأ َوة  الأوا رأ َسَك ب الأعا َتمأ َقد  اسأ َِ نأ ب الن   م  وت  َوياؤأ اغا فارأ ب الطن : البدر )  ََِمنأ َيكأ

411) . 
 :وأما الةانية

( يوسف)والرواغيع بدليل أن سيدنا ونبينا  الفرا ن فوو ح موم ةل دسيم الوحاراع والمناصب في ةكوماع  
ض  إ نِّي َحف يظ   )م ريب هذه الوحار  ودسيموا من الفر ون  ندما قال ل   يي  السال َعلأن ي َعلَى َخَزاو ن  األَرأ َقاَل اجأ
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من أواهل من أريق هذه الفري  في  –غفر ا  ل   –ولألسف فدد كان شيخنا سعيد ةوى .  (11:يوسف( ) َعل يم  
  ..! ثم دداب  خرح المسبة  لما انفررع . ناع مري  الثماني, ( دروس في العمل اإلسالمي ) كداب  

اسداالل  اةدرافومن . وأوضأ أدل  البرالن لو سيمع النفوس من األهواء. وهذا ح م بارل من وجوه كثير 
 :يدبين من وجوه  ديد  ومن ذلك  ..نصوم الدران في غير مواضعوا

هل تسلمون بأن . اليوم اإلسالمي  عربي  وفي ةكوماع البالد ال(  الوحراء اإلسالميين )نسأل هؤالء : أوال
وم  الةاكم ك يى جواح اسدالم الوحار  في ة) هووح مكم ألن دلييكم  . كفار؟ مرتدون؟. حكامكم هةالء فرالنة

ألن دسيم الوحار   ند .  بوذه الةج  لالسدشوادوةكامنا مسيمون فال دا ي . فإن قالوا ال( ... ؟ الكافر الفر ون
ن كان البعد  ن الفجار والظيم  . يم جاهح من ةي  المبدأالمس األمرولي   . هو المأمور ب  شر امنوم واى

ن قالوا نعم  بيان وجو  ثم . ثم براءدوم منوا  وجوه كفر ةكاموم ورددوم واى الن.  ذلك بإ النفنرالبوم : واى
  .بعد ذلك ذلك  نظرهم في المصية  في  ميوم  ندهم  وأدل  جواح

َيا َصاح َبي   : فدد قال يوسف  ..كفار فرا ن أن ةكامنا  - يي  السالم –ن نبينا يوسف وليعينوا كما أ  ي

ْنارا  َق ا الأَواح دا الأ ر  أَم  هللان قاوَن َخيأ َتَفرِّ َباب  ما ن  أَأَرأ جأ ون ه  إ  *  السِّ نأ دا وَن م  بادا مأ َما  الَما َتعأ كا تامأ َوآَباؤا تاماوَها أَنأ يأ َماء  َسمن أَسأ

زَ  ما إ  أَنأ كأ لأَطاٍن إ ن  الأحا نأ سا َْا م  ا ب  ن  أََمَر أَ  الَل هللان وا إ   الل  بادا لَماونَ  الَتعأ َر النناس  ال َيعأ َُ نن أَكأ َقيِّما َولَك  ينا الأ اها َذل َك الدِّ   إ ين
 .  ( 20-14  :يوسف)

مدراريين اإلسالميين بمديأ من نعيق الدي, فأين قول يوسف  يي  السالم  واى الن  أس الدوةيد وأساس  
وسياد  الرهيس , وأمير البالد المعظم !ووصفوم بالميك صاةب الجالل  والعظم  , الفرا ن  والربرب   ييوم 

 . !وددليس أةوالوم وأةوال دساديرهم الكافر   واالةدكام إليوا !  والساد  الوحراء أصةاب المعالي..
إلسدار ةجدوم هذه من وجوه  ننددل,  وم وأنوم فرا ن  مرددوننعم وأقروا بكفر ةكام. فإن قالوا: ةانيا

 .. ديد 
ر شرريع  لنرا إذا نسرخدوا عدبرالدري ال د. لسيدنا يوسف أن يفعل هذا فوو من أةكام شريع  من قبينرا إن  لو جاح  -5

َزَل   :فا  دعالى يدرول.. وشريعدنا ناسخ  لوذا .. شريعدنا مأ ب َما أَنأ كا ونَ َوَمنأ لَمأ َيحأ ِ را ما الأَكاا اولَو َك ها َِأ ا  : الماهرد )  هللان

ن يَن   :ولدولر  دعررالى.. أي كررل مررن( مرن)بصرف  العمرروم   (22 م  ااؤأ ون  الأما اانأ دا ل َياااَء م  يَن أَوأ ِ ر  ااوَن الأَكااا نا م  ؤأ ااذ  الأما ال َيتنخ 

ءٍ  ِ ي َشيأ َن هللان   َس م  لَيأ َِ َعلأ َذل َك  ي  : وقول   . (49: يل  مرران )  َوَمنأ َيفأ اد  ْأ َ ال َي ْامأ إ نن هللان انأ اها م  إ نن َِ مأ  كا انأ ْامأ م  َوَمانأ َيَتاَولن

ينَ  ال م  َم الظن  ...(15: الماهد ) الأَقوأ
 ةكم بأن  منومالذي الكفار بصريأ اليفظ جمي  المفسرون أن فا ل ذلك كافر مشرك من  يماؤنا وقد بين 

نظر إلى دفاصيل اسدالم سيدنا يوسف  يي  السالم فيي  .   الصةية  يى فرض جواح ذلك بشرور  ووجوه قياس -4
 :ثار وأقوال السيف من المفسرين في ذلك لديك الوحار  المح وم   ند الفر ون في كدب اآل

ندل بعض السيف أن فر ون مصر الذي كان في حمن يوسف  يي  السالم قد أمن بد و  نبي ا  **  
أسيم الميك الذي كان  :قال مجاهد ) 9/55لك  ن مجاهد في دفسير الربري جندل ذ. يوسف ليدوةيد لما كيم 

 (من سور  يوسف 11 اآلي ابن كثير دفسير  أنظر) كما ندي  ابن كثير  ن مجاهد أيضا (.  مع  يوسف
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َتخأ   :أن ا  سبةان  ودعالى ذكر صراة  أن الميك قال ليوسف **   تاون ي ب ه  أَسأ ها َوَقاَل الأَمل كا اوأ ل صأ

ين   ين  أَم  َنا َمك  َم لََديأ َك الأَيوأ ا َكلنَمها َقاَل إ نن َِلَمن ي   . (12:يوسف)   ل َنفأس 
َمت َنا َمنأ   :ووصف ا  ةال  بدول   يبا ب َرحأ ثا َيَشاءا ناص  َْا َحيأ نأ أا م  ض  َيَتَبون ِ ي األَرأ َف  ا ل ياوسا نن َوَكَذل َك َمكن

يعا أَجأ  ن ينَ َنَشاءا َوال ناض  س   وأشار الدران إلى أن يوسف اسدراع دربيق شرع ا  في مصر .( 11:يوسف)  َر الأماحأ
ين  الأَمل ك    ندما ةكم بأخذ أخي  فدال دعالى  َذ أََخاها ِ ي د  َف َما َكاَن ل َيأأخا َنا ل ياوسا دأ  .(11: يوسف)  َكَذل َك ك 

براهيم  إ سةاق واى   دين  ودين يباه  يعدوب و ولكن يوسف ربق شريع. أي بةسب شريع  الميك ونظام 
 . ييوم السالم وهي دين الدوةيد

فأين إذا وج  الدياس بين فرا ن  ةكام بالد المسيمين الذين يسدوحر  ندهم هؤالء الد ا  األد ياء و يماء 
 : وبين ميك مصر الذي,  السالرين

 .إما أن  أسيم كما دالل  ظاهر النصوم ورواياع بعض السيف  -
ما -  ..ةي  يشاء األرضمن  أةدى صار مكينا أمينا يدبو .  أن  مكن ليوسف وأسيم  مداليد الةكم واى

! وينح وم أخرى , فيدركوم الراغوع دار  ! فول هذا ةال الد ا  الذين يدنديون بين البرلمان والسجون  
وليس كةال . وقع ما شاءيدبوؤون من السجون ةي  يشاء الراغوع  ! يديأ لوم الدرشيأ أخرى ويسجنوم دار  و

 ..يوسف  يي  السالم يدبوأ من األرض ةي  يشاء

ةدى يجعل فعي   يي  السالم  األرضفول دولى أةد من الد ا  وحار  أو ةكما ممكنا دمكين يوسف في 
 ! ؟ شاهدا لوم

 .وقد بان سدوروامن د ادنا و يماهنا ولألسف ين اهذه أهم اسددالالع هؤالء الحاه
اةدجاجوم بوالي  النجاشي ليةبش  من غير قدر   يى : من االةدجاجاع والمحا م فمن ذلك وأما غير ذلك 

 .أن يةكم بشرع ا 
ني  ( ! سرا ) و منوا اد اهوم أنوم  ندما يدسمون با   يى اةدرام الدسادير والدوانين الكفري  إنما يبيدون  

 ! اسدثناء البارل والدسم  يى الةق فدر
نما بني  اإلصالحومنوا أنوم لم يد  ! خيوا بني  الدشري  واى

وغير ذلك فكيوا مدكآع مدوافد  ال دثبع أمام دليل شر ي وال دفسير منردي وال دةدميوا مداليل اليا  
 .. ! العربي  وال لا  الونولولو 

وأ ددد أن مما أوردنا في هذا  .وليس مةي  هنا , ى ديك الخح بالع ويضيق المجال  ن سرد الردود  ي
و ن ةديد  دربيدوا لدى أهيوا ودناقضوم م  مبادهوا . لبة  الموجح من بيان ةديد  الديمدراري  وجوهر مبادهواا

وفي بيان .. والعربي في بالدنا  اإلسالميذادوا ثم ةديد  وصور دربيدادوا المضةك  في العالم الثال  ومن  
وفي ندينا .. مبادئ الةاكمي  في الشريع  اإلسالمي  ةديد  مفووم السياد  في الديمدراري  والعيماني  ودناقض  م 

وفيما خدمنا ب  من بيان دصادم ةديد  الديمدراري   م  . م  الديمدراري  اإلسالمييناه  دجارب دلبعض صور ن
ألفع النظر إلى ندردين هامدين و . األمرفي هذا كفاي  إليضاح .. ووجوه ةرم  ممارسدوا. اإلسالمجوهر دين 

 :وأكرر
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( مسلمين مشركين)يعني  ولنا ( إسالميين ديمقرا يين)ال يعني التقادي و ولي بأن مدلول مص لح : أوال

ال يعني ذلك أني ألتقد بكفر كل من يدلون النفسهم  .من حيس داللة كل كلمة في المص لح للم فحواها
فهذه داللته بحسب فحواه فأما المص لح .. هذا المسلك والمنهج من اتسالميين الذين يمارسون الديمقرا ية 

فأمر ( ممارستها)وأما  .فأمر آخر( التقاد الديمقرا ية) وأما..  ت المعانيوليس لرأينا أن ي يد أو ينقش بدالال
وأنا للم التقاد من أدركت من سلفنا ومشايخنا و ادتنا . وأما الحكم العيني للم أصحابها فأمر رابب. ةالس 

بفحو  مبادئ الديمقرا ية   االلتقادبأن . وفي التيار الجهادي المبارك  .في الصحو  اتسالمية االصولية 
وال , وأن الديمقرا ية هي الشور  , لدم مصادمته له  التقادأو , وتتقبله وتقديمه للم النظام اتسالمي 

ارتأت  تصريح ب ل اء حق السياد  لألمة والتشريب للشعب والحكم لألغلبية مهماالو . د التقاالتنا   معها و 
ن  لم أنه مسلم وأد  بع  الشعائر. فهو كافر مشرك مرتد. إلم آخر ما مر معنا تفاصيله...  فقد نق  . وا 

يماُنه  هالتقادُ  شهادته أال إله إال اهلل محمد رسول اهلل صلم اهلل لليه ومقتضيات حقائق  بالديمقرا ية أبس و وا 
 .ةم ينظر بعد ذلك بانتفاء الموانب لألليان .. وسلم

 
 ..وبالتالي تختلا أحكامهم . وأما من يمارس الديمقرا ية فهم أشكال وأنواع 

ومنا ضة فحو  فلسفتها , ولكن بالعموم أنا للم مذهب من يعتقد بأن من يعتقد كفر الديمقرا ية  
 وأنها السبيل, يمارسها من باب تأول حال االستضعاا من ولكن . وتشريعاتها لمعتقد اتسالم ودين التوحيد

وأنها السبيل الممكن للوصول إلم تحكيم .  الوحيد المتاو لتحقيق مصالح يرجوها للدلو  واتسالم والمسلمين
مر أو أنها السبيل الممكن للجهر بالحق واال. ةم إب ال ما يتنا   معها,  الشريعة في مةل هذه الظروا

يصال صوت الحق لألمة  رون و عذمهةالء المخلصون من ف إلم آخر ذلك.. بالمعروا والنهي لن المنكر وا 
ن كنت ألتقد أنهم مخ ئون  وآةمون  .في ممارسة الديمقرا ية ودخول مةسساتها لبالتأوي واهلل تعالم . وا 
  .أللم 
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وهم أ يان ومشاي  وقاد  .. من هم  يى هذا الرأي من العيماء لرال بنا المدام أسماء ولو ذهبع ألسرد  
جموور المفسرين المعاصرين من  ):     ومنوم ذكرا ال ةصرا.. في هذا العصر  و يماهوا اإلسالمي الصةو  

 ... واآللوسي أمثال الشي  أمين الشنديري والشي  أةمد شاكر والداسمي 
واندواء , كاف   يماء الد و  في بالد نجد والةجاح بدءا من الشي  مةمد بن  بد الوهاب  : ومن العيماء

 . فوم في هذه المسأل  سواء  -منوم لسيران ةدى  يماء ا –بالمدأخرين 
وكذلك  يماء ود ا  الصةو  المعاصرون في بالد الةرمين من أمثال الشي  الرريري والشي  سفر الةوالي 

 . وأشررد في كدب  . العود   -رحق  ا   –وكذلك الشي  سيمان  –العيماني   –الذي بين ذلك في كداب  الشوير 
ومن األردن الشي  مةمد ....والدويجري   قرانوم مثل ناصر العمر والدويشأو . ةراني والشي  مةمد سعيد الد

 .وغيرهم ..نعيم ياسين 
 , ود  من مصر مثل الشويد  بد الدادر: كاف   يماء اإلخوان المسيمين قبل مرةي  االنةراف كذلك 

والدكدور مةمد , من سوريا . ا   رةم والشي  سعيد ةوى والشي   بد الفداح أبو غد  والشي   بد ا   يوان 
مةمد أةمد الراشد وغيره  واألسداذ,  األردنفارس والدكدور أةمد نوفل والشي  مةمد نعيم ياسين من  أبو ادل 

والشي   يي بالةاج . والشي  الحنداني و يماء اإلخوان في اليمن .. فدةي يكن من لبنان واألسداذ, من العراق 
 ..واإلسالميء ود ا  السيفي  في العالم العربي وكاف   يما..من الجحاهر

وكذلك  يماء ود ا   . ا   حام والشويد  بد. ومن  يماء ود ا  الديار الجوادي الشويد سيد قرب  
و يى رأسوم الدكدور  مر  بد الرةمن والشي  رفا ي   -قبل ندض الاحل أنكاثا  -في مصر اإلسالمي الجما   

الذي أسرد  اليمن وغدرع . ] في مصر وشيخوم الجييل  بد الدادر بن  بد العحيح وكذلك جما   الجواد, ر  
ومن سوريا الشويد مروان . الشي  المجاهد أيمن الظواهري  والدكدور[. ( 4002)ب  وسيمد  إلى مصر في مارس
 ..مةمد المددسي أبوومن األردن الشي  . اء والد ا  مةديد ودالمذد  وغيرهم من العي

 ....(نشوراع الديار الجوادي بكاف  دنظيماد  وجما اد  رافة  بوذا المعددد وكدب وم 
 .ا ددادا  فيمن يعددد كفر الديمدراري  وكفر معددديوا. هذا ما ةضرني من الذاكر  والداهم  درول

المعدبر  شر ا  األربع فإن الديبس بذلك فعل من أفعال الكفر ينظر في ةال فا ي  وةظ  من أةد األ ذار 
 . وانتفاء القصد, والتأويل, واتكراه, الجهل:  ند أهل السن  والجما   وهي

 ذر فيما ديبسوا ب  يخرجوم من ماب  الوقوع ( الجول)أو بر( الدأويل)ولعل لوؤالء ةظ بأن يكون لوم بر
 .بالكفر
و إنما هم  ..وأ ددد أنوم بوذا المسيك ليسوا في موق  المجدود المأجور بأجرين إن أصاب وأجر إن أخرأ 

وابدااء نصر  دين ا  بما ةرم  -إن صيةع نيدوم –الةق  إةداقسبيل البارل من أجل  إلدبا وم صا  يثمون 
ولوذا دفاصيل كثير  ليس .. هذا بالعموم . الشر ي  باألهداففدد دعبدنا ا  بالوساهل المشرو   كما دعبدنا . ا 

  .مةيوا هنا
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وسيم من األهواء والمصالأ الشخصي  في . ا  برريد  الديمدراري  فإن صةع ني  من يد ي خدم  دين
ولم يدةول إلى أن . فعالواأل األقوالمن  اإليمانولم يد  في محالق نواقض . أن دكون سببا لدخول  هذا المنحلق

واح الةاكم يكون ضمن داهر  السير  الةاكم  باير ماأنحل ا  باسدالم  وحار  أو منصبا يكون فيوا جحءا من الج
فعند ذلك يكون . هذا إن سعى إلى أن يعارض كل ددنين أو دشري  يخالف شرع ا  صراة .. باير ما أنحل ا 

المعصي  لمخالفد  و  اإلثمضمن داهر    ندي أن  ولكن  وال شك . ل  وا  أ يم  ذر بالدأويل يدف   ن   ةكم الكفر
 .دعالى أ يم  وا .ما شر   ا  من سبيل الودى ودين الةق

 :فباخدصار ذلك بكيماع قييي  أقول 
نما , اتسالميين ليس مجتهدا مأجورا بأن من يمارس الديمقرا ية من    الكفر والو ر مخ   بينهو وا 

 .  واهلل أللم. أو العذر 
 

ويؤكد ذلك ما دردب  بر دجاربوم خالل أكثر من نصف قرن من الفشل والددودر ودرسي  أقدام ةكم الكفر 
دون دةديق أي فاهد  أو نديج  . المسدعمرين وأسيادهموالكافرين والمرددين والظالمين ودمرير سياساع الراا  

في مؤسساع الفر ون شواد  حور ةي  مدةرك   يى ( المأل)معدبر  بل  يى العكس كان وجودهم ضمن داهر  
نون لإلسالم والمسيمين والعيماء والد ا   ام  المسيمين الذين يك . صالح الفر ون وميه  بالشر ي  أمام العام 

 .ورجال الصةو  الدددير ويعدددون فيوم الددو  والصالح
 

متبب لمذهب من ير  ذلك من العلماء والدلا  ولست صاحب  أسلفتوألفت النظر أني في كل ما ] 
 [..الفتو  في ذلك و د فصلته ونقلته وحسب

 
فما   يمناه ممن أدركناهم من جمي  مشايخنا , يمانيين من الديمدراريين الع, أما غير اإلسالميين  

وليدأكد .  أنوم كفار مالةد  مرددون .. اإلخواني  ثم السيفي  , وأسادذدنا في الصةو  اإلسالمي  ثم الجوادي  
, دةع قب  البرلمان  (5)من أسادذدنا الذين يجامعونوم  -إن ال يصدقوني  -العيمانيون المذكورون هؤالء 

فربما .  يى هامش اجدما اع الدشري  من دون ا  , هم  ن رأيوم فيوم خالل جيساع االسدراة  ليسألو 
 ! ( ..ِلس ْ  فاكْر ؟ كان حمان ( : ) مو اْل ) وربما ي َانُّوهم , يصدقونوم 

 .فألسادذدنا هؤالء فد  جديد يصيأ ل  هذا الشاهد الرريف  
 موم قبل اشر يأدي ممن يدول  كأمثالي اليوم مسداربا ومنكرا من أن هذا الكالم الصريأ المب: االمر الةاني

نظرا ليمكان  الدي ةدددوا الديمدراري   ند . بل ةدى في أوسار ما يسمى صةو  إسالمي  معددل  اليوم , الناس 
والسيما . جماهير المسيمين نديج  جوود وساهل اإل الم والساس  من أ داهنا الخارجيين وأ وانوم المنافدين فينا

رهاب صولي  والدشدد و بالدالي اإلبعد ما صار ح م اال ددال في أوسار الصةو  أسول السبل ليفرار من دوم  األ
                                                 

انظر شرح .رواه أبو داوود ( . من جامب المشرك وسكن معه ف نه مةله )جاء في الةدي   , .. ام  بمعنى اجدم  وجالس أو ساكن أو لحم وصاةب ج  (5)
 .ففي  العبر  لوؤالء . الةدي  في  ون المعبود 
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بةسب وصفوم وبةسب الدصنيف ( اإلرهابيين)غيرها من الجواديين  أو ربما ةمل وشم االندماء ليدا د  أو
 .. األمريكي
الصةو  وقاددوا وح ماءها و موم د ا  اإلسالم يوم اندسبع ولكني أريد أن أذكر بأني أدركع  موم  يماء  

الجوادي  خاص  أواخر السبعينياع ومري  الثمانينياع   ام  و اإلسالمي وأقراني من جيل الشباب لوذه الصةو  
لى نواياع الدسعينياع الماضي  وقرأنا ودرسنا  ييوم ذلك في ... وهم  يى هذا المعددد .. من الدرن الماضي واى

لى سنواع قريب  جدا إلى نواي   أسالفناأدبياع الصةو  اإلسالمي  الدي خروا  كل رةموم ا  منذ الثالثينياع واى
 و اإلسالمي وكان مددضى كل ذلك ومعددد الجمي  في الصةو   ! وما دحال دمأل المكدباع  . الدرن العشرين

ع وأدبياع إ الم د و  اإلخوان المسيمين ولمن شاء أن يراج  كدابا. الجوادي  في الديمدراري  هو ما ذكرع
ةحب و السروري   وكذلك كاف   يماء ود ا  الد و  السيفي  وأهل الةدي  و. والةركاع المنبثد   نوا , وفرو وا 
وخاص  في  در  اإلسالم الم  يماء أوكذلك فداوى المعدبرين من . وسواهم من مدارس الصةو   ..والدةرير

.. نجد وبالد الةجاح وبالد الشام ومصر والعراق بل و موم بالد العرب والمسيمين ( ينالةرم)بالد  اإلسالمدار 
, ناها شبابا سْ بل أذكر دماما بأن  ديد  الةاكمي    وأصولوا الدي درَ .. فسدجدها جميعا مربد   يى هذا المعددد

بل .. كانع رافة  بوذه المعاني.. وفي الديار الجوادي  يى ةد سواء اإلسالمي ناها كووال في الصةو  سْ ودر  
إال  اإلسالموكدب أهل العيم ود ا   اإلسالمي كانع ال درد في أدبياع الصةو  ( الديمقرا ية)إني أذكر أن كيم  

( إلةاد)أو( شيو ي )بدرج  ال ددل بشا    ن كيم  . واإللةاد بربوبيد  , دال   يى الكفر با  والشرك ب  
 ( .. حندق ) أو(  يماني )أو( وجودي )أو

أيام إداردوا ليمواجو  م  النظام النصيري في )المسيمين في سوريا  اإلخوانكما أذكر أن  لما أقدمع قياد  
.. عيماني  وكدبع ميثاقا ورنيا بذلك يى خرودوا الدعيس  في إ الن الدةالف الورني م  األةحاب ال( سوريا

الةرج  ن اإلخوان المسيمين أمام قوا دهم وأمام المسيمين من أجل دف  ( ديمدراري )دةاشى الجمي  إيراد كيم  
 ..رغم اإلدفاق والنم  يى فةواها  فرارا من دةمل دبعاع الوصم  بكفر مدلولوا

بدأع هذه المصريةاع الديمدراري  ومفاهيموا ددسيل  يى اسدةياء ... وشيها فشيها ومنذ أواسر الثمانينياع 
كةل إجباري فرضد  , في هذا السبيل الضال  األولىلذين خروا خروادوم لدبرر بعض ممارساع اإلسالميين ا. 

إال وقد كسر الدوم ةاجح  4000ولم ينصرم الدرن العشرون سن   . والدم  من قبل السيراع االسدضعافةال  
.. رريد  ليعين( ديمدراريين إسالميين)ووجد مصريأ . ( لديمدراري  إسالمي  )ا يروجون و وبدؤ .  االسدةياء

هذا اإلنةراف  يى اإلخوان المسيمين وفرو وم في  واأنكر قد السيفيون وأصةاب مدرس  أهل الةدي  وكان 
وأسيموا الد وي  فيةدوا بوم  ثم ما لبثوا أن ةسدوهم  يى ما نالوا من مجاالع الممارساع السياسي  و. ةينوا 

سيس دلد( المولد)يي  وسواهم أن دخيوا هذا من الصوفي  والدب نالاير سياسييثم ما لب  اإلسالميون .. رريددوم 
.. وليرقم أكثر  يماهنا ود ادنا ومشايخنا رغم اخدالفادوم الدي أنوكع األم  .  الصةو  اإلسالمي  بكاميوا ددريبا

فسبةان من ألف الديوب  يى البرلمان ةي  لم دكد ددآلف  يى شيء ..جما ي  ( ةفي  حار ) ليرقصوا معا في 
!! 
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وبعض المسدديين من العيماء الذين وقاهم ا   (الجواديون)ج هذا المورجان الديمدراري إال ولم يبق خار 
 ..ذلك الشر 

وسدرع إمار  اإلسالم في أفاانسدان وابددأع المعرك  العالمي   يى اإلرهاب .. ثم جاءع أةدا  سبدمبر  
سراهيلكما أسموها بدياد  أمريكا  لدشدعل معارك اإل الم  بر .. ن كما مر معنا وأوربا النادو وةيفاءهم المرددي واى

م  اإلسالم والمسيمين ليرال الوجوم اليوم .. والصةف والكدب وسواها واإلندرنعالفضاهياع ووساهل اإلدصال 
وسدر الد ا  واإلسالميون في ف  اإلرهاب الفكري المعادي  يصيأ بوم . وجذور د و  اإلسالم .. جذور المعددد 

ثم لم يجدوا (!! نةن معددلون ),ال: قول , فكان رد الفعل المعاكس دةع راهي  الدور والدصفي . (.أندم إرهابيون)
 .. راغبين سا ين أو كارهين مرغمين .. إال ح م الديمدراري , اال ددال سدارا ليةرك  والاراء ود وى

 . شيها األمرولكن ما كان لكل هذا أن ياير من ةديد  
 ..فباختصار وصراحة

 .. لناا ودلا  الصحو  أن يحددو  اتسالمللماء  إن للم 
والذي أ تضم التقاد كفر الديمقرا ية , !؟  يلة سبعين لاما هل كنا للم ضاللة في معتقدنا بالحاكمية

جهادا وكانوا للم ذلك  أب الناوهل  ضم من مات من سلفنا أو استشهد من .. وحرمة االنتماء لمةسساتها 
 ! للم ضاللة وانحراا؟

أن من انبت لن أصوليته وانسلخ لن جذوره وانقلب للم مبادئه كي يرضي اليهود والنصار  ومن أم 
 للم ضاللة اليوم؟  هو, واالهم

ذا كانت الةانية ! لم كذبوا للينا أربعين سنة أو أكةر ؟! ف ذا كانت االولم فليبرروا لنا لم ضللونا ؟ , وا 
 ..ليجيبونا لماذا يضللون الناس اليوم ؟ و , فليقولوا لنا 

هي االدلة الشرلية للم ضالل ما التقدناه بأدلته  ما.. ؟  ما الذي حصل حتم نرتد للم ألقابنا
 !..سناه؟ودرسناه ودرَّ , آنذاك  ةالشرلي

 

 اإل الماليوم  بر شاشاع الفضاهياع وشبكاع االدصال الدولي  وكاف  وساهل  إن هناك كالما خريرا يدور
دد وا لمراجع  المناه  ..بل قياداع جوادي  منكفه  مسدسيم  .. قاد  صةو  .. سالمإ د ا  ..  يماء كبار .. 

 ..والمعددد 
هناك اليوم ةرب  يى مناهجنا ومعدددادنا ال ددل ضروا   ن الةرب األمني  العسكري   يى اإلسالم  

 ..ي ومراجع  المناه  وأدواع الدرب. وةرب األفكار . والمسيمين دةع د وى مكافة  اإلرهاب
ويجد ل  , فإذا كان من انكفأ وانديب  يى  دب  يجد لموقف  مبررا ويفيسف ليوحيم  والرد   يى المبادئ 

وبدوراع دأهيل األهم  والخرباء  !  نا بدصةيأ المناه اءموقعا في قافي  المصفدين لإلسالم األمريكي الذي ج
فال بد أن يكون هناك مواق   !.. وحنا وثوابدناوبةمالع المراجعاع الفكري  الدي درال كل رم!..  في مساجدنا

 . ودةمل راي  المعددد,  ع الثوابعبِ ثَ د    ليمواجو
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 .. ذن اهلل  قة الراسخة بمللم هذه القمة السا. وبقو  اهلل وفضله سيجدوننا هناك
م واتكأ المجاهدون لل, حيس اجتمب برد اليقين بحرار  اتيمان , ك من ألالي  مم الةبات ومن هنا

 .ةكد للم ما أسلفتن ..سيوفهم المشرلة 
وللم ما ولينا للم الدنيا  وأدركنا لليه سلفنا الصالح من . للم ما التقدناه من ديننا ةابتون إننا  

ننا للم ما غادو . العلماء والدلا    .  إنشاء اهللاهلل إلم ربهم فرحين بما آتاهم  االبرارنا لليه شهداةنا رو وا 
 .. السجون والمعتقالتالرا حون اليوم في الصالحون من للمائنا و ادتنا في وللم ما كان لليه 

إننا للم مقتضم .. للم ما تن وي لليه اليوم صدور المةمنين المستضعفين من أهل الحقةابتون إننا 
 .. وما يقتضيان من توحيد الحاكمية االلوهيةتوحيد الربوبية وتوحيد 
 :نجهر بالقول  وبناء للم ذلك

 كياا ال يكفارون و اد  اال  ..ة ناد ا معتقادوها  كفار  ملحادون أو مرتادون و.. مقرا ية كفر وشرك باهللالدي
نأ إ لٍَه إ الّ  : تعالم  ٍة َوَما م  َُ َُال ال ثا  َُ  َ يَن َقالاوا إ نن هللان  -سابحانه  –فكياا بمان يقولاون أناه .   إ لَاه   لََقدأ َكَفَر النذ 

 !!برلمانيين أو شريك مئات ال.. لاشر لشر 
  وحكام كاال صانا مانهم بحسااب .. فهاام أناواع وأشاكال  اتساالميينالمتاأولون مان الااوالغين فيهاا مان  وأماا

 .وظروفه المحلية  , وممارساته  وال ولمال,  مستو   نالته و بيعة نيته

 .وهذا ما نبيا  لمن ةولنا ولمن يصيوم هذا البالغ.. وهذا ما بيانا  من بياونا األمان  

 .اليوم فاشود. اليوم فاشود. وم فاشودالي 
,  من اإلسالميين وو ظوم نالديمدرارييوال أجمل في وصف ةال . وأظن أن األمر واضأ وضوح الشمس 

وهي . مر الذي نةن بصدده مثل هذا األغاي  في الدالل  لدشمل إشاراع . من يياع في غاي  الرونق والرو   
وبوا نخدم هذه النبذ  إنشاء .. سور  مةمد  يي  أحكى الصال  وأدم الدسييم ومن. ياع الدالي  من سور  النساء اآل

ف َر لَ   :ا  وهي قول  دعالى ا ل َيغأ فأرا  لَمأ َيكان  هللان وا كا َدادا ُامن ازأ وا  ُامن َكَفرا ُامن آَمناوا  وا  ُامن َكَفرا يَن آَمناوا  ْامأ َوال إ نن النذ 

ْامأ َسب يال   َي د  ْأ ْامأ َعَذابا  أَل يما  بَ  *ل َي ِ ق يَن ب أَنن لَ َنا وَن * شِّر  الأما َتغا ن يَن أََيبأ م  ؤأ ون  الأما نأ دا ل َياَء م  يَن أَوأ ِ ر  وَن الأَكا يَن َيتنخ ذا النذ 
يعا   ن  َجم  َة ل  زن َِإ نن الأع  َة  زن ما الأع  َدها نأ َتاب  أَنأ إ     *ع  ِ ي الأك  مأ  كا َل َعلَيأ َِال َوَقدأ َنزن ا  َْ  ب 

َزأا ْأ َت ا َوياسأ َْ َفرا ب  تامأ آَيات  هللان  ياكأ عأ َذا َسم 
ِ ق يَن وَ  َنا عا الأما َ َجام  ْامأ إ نن هللان لا ُأ مأ إ ذا  م  كا ه  إ نن ر  يٍث َغيأ ِ ي َحد  وا  وضا ْامأ َحتنى َيخا وا َمَع دا عا يعا  َتقأ َم َجم  نن َْ ِ ي َج يَن  ِ ر    * الأَكا

يَن َيَتَربن  يب  َقالا النذ  يَن َنص  ِ ر  مأ َوإ نأ َكاَن ل لأَكا َن هللان  َقالاوا أَلَمأ َنكانأ َمَعكا ح  م  َِتأ مأ  َِإ نأ َكاَن لَكا مأ  وَن ب كا ذأ صا و  َتحأ وا أَلَمأ َنسأ
عَ  َم الأق َياَمة  َولَنأ َيجأ مأ َيوأ َنكا ما َبيأ كا ا َيحأ َِالن ن يَن  م  ؤأ َن الأما مأ م  كا َنعأ مأ َوَنمأ كا ن يَن َسب يال  َعلَيأ م  ؤأ يَن َعلَى الأما ِ ر  ا ل لأَكا إ نن *  َل هللان

وَن النناَس  َسالَى ياَراؤا وا كا الة  َقاما وا إ لَى الصن ْامأ َوإ َذا َقاما عا َو َخاد  َ َوها وَن هللان عا ِ ق يَن ياَخاد  َنا َ إ الالأما وَن هللان كارا  َقل يال   َوال َيذأ
َن َذل  *  َذب يَن َبيأ َذبأ َد لَها َسب يال  ما َِلَنأ َتج  ا  ل ل  هللان الء  َوَمنأ ياضأ الء  َوال إ لَى َهؤا وا *  َك ال إ لَى َهؤا يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ َيا أَيه

ب   لأَطانا  ما مأ سا كا ن  َعلَيأ َعلاوا ل  وَن أَنأ َتجأ يدا ن يَن أَتار  م  ؤأ ون  الأما نأ دا ل َياَء م  يَن أَوأ ِ ر  َفل  *  ينا  الأَكا ك  األَسأ رأ ِ ي الدن ِ ق يَن  َنا إ نن الأما
يرا ْامأ َنص  ار  َولَنأ َتج َد لَ َن النن ن يَن  *م  م  ؤأ اولَو َك َمَع الأما َِأ ن   ْامأ ل  يَن وا د  لَصا وا ب الن  َوأَخأ َتَصما وا َواعأ لَحا يَن َتاباوا َوأَصأ إ ال النذ 

ن   م  ؤأ ا الأما ت  هللان َف ياؤأ يما  َوَسوأ را  َعظ    .( 521-511/النساء)    يَن أَجأ
َتقَ   :وقال تعالى لَما ما ا َيعأ َنات  َوهللان م  ؤأ ن يَن َوالأما م  ؤأ ب َك َول لأما ف رأ ل َذنأ َتغأ ا َواسأ لَمأ أَننها ال إ لََه إ ال هللان مأ َِاعأ َواكا ُأ مأ َوَم  *لنَبكا

لَتأ  ال نازِّ يَن آَمناوا لَوأ مأ َمَرض  َوَيقاولا النذ   ْ ِ ي قالاوب  يَن  َت النذ  ا الأق َتالا َرأَيأ َْ ِ ي َر  ك  َكَمة  َوذا حأ وَرة  ما لَتأ سا ز  إ َذا أانأ َِ وَرة   سا
ْامأ  لَى لَ َِأَوأ ت   َن الأَموأ ه  م  يِّ َعلَيأ ش  َك َنَظَر الأَمغأ وَن إ لَيأ را ظا َِلَوأ  *َينأ را  إ َذا َعَزَم األَمأ َِ وف   را ل  َمعأ َ  َطاَعة  َوَقوأ َصَدقاوا هللان

ْامأ  را  لَ مأ  *لََكاَن َخيأ َحاَمكا وا أَرأ عا ض  َوتاَقطِّ وا ِ ي األَرأ دا س  تامأ أَنأ تافأ تامأ إ نأ َتَولنيأ َْلأ َعَسيأ ا * َِ ْاما هللان يَن لََعَن أاولَو َك النذ 
مأ  َصاَرها َمى أَبأ ْامأ َوأَعأ ا *  َِأََصمن ْاما هللان يَن لََعَن مأ  أاولَو َك النذ  َصاَرها َمى أَبأ ْامأ َوأَعأ آَن أَمأ َعلَى * َِأََصمن وَن الأقارأ َِال َيَتَدبنرا أَ
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ا َْ َفالا لَ  * قالاوٍب أَقأ ْامأ َوأَمأ َل لَ َطانا َسون يأ ْاَدى الشن ْاما الأ َن لَ د  َما َتَبين نأ َبعأ مأ م  ه  َبار  وا َعلَى أَدأ َتده يَن ارأ ْامأ إ نن النذ  َذل َك  * ى لَ
مأ ب أَ  َراَرها لَما إ سأ ا َيعأ ر  َوهللان ض  األَمأ ِ ي َبعأ مأ  كا يعا ا َسناط  َل هللان وا َما َنزن ها يَن َكر  ْامأ َقالاوا ل لنذ  ْاما الأَمالو َكةا   * نن ِنتأ َف إ َذا َتَو ََِكيأ

مأ  َباَرها ْامأ َوأَدأ وَه جا باوَن وا ر  َ  *  َيضأ َخَط هللان وا َما أَسأ َبعا ْاما اتن ْامأ َذل َك ب أَنن َمالَ َبَط أَعأ َِأَحأ َواَنها  ضأ وا ر  ها َب  * َوَكر  أَمأ َحس 
ْامأ  َغاَن ا أَضأ َأ هللان ر  مأ َمَرض  أَنأ لَنأ ياخأ  ْ ِ ي قالاوب  يَن  ن  * النذ  ْامأ ِ ي لَحأ نن َِ ر  مأ َولََتعأ يَماها ْامأ ب س  َت ِأ َِلََعَر ْامأ  َناَك َولَوأ َنَشاءا ألََريأ

ا  ل  َوهللان مأ  الأَقوأ َمالَكا لَما أَعأ مأ * َيعأ َباَركا لاَو أَخأ يَن َوَنبأ اب ر  مأ َوالصن كا نأ يَن م  د  َجاه  لََم الأما مأ َحتنى َنعأ كا لاَونن وا * َولََنبأ يَن َكَفرا إ نن النذ 
ْاَدى لَنأ يَ  ْاما الأ َن لَ د  َما َتَبين نأ َبعأ وَل م  سا وا َعنأ َسب يل  هللان  َوَشاقهوا الرن ْامأ َوَصده َمالَ ب طا أَعأ وا  َوَسياحأ َ َشيأ وا هللان ره َْا * ضا َيا أَيه

مأ  َمالَكا لاوا أَعأ ط  وَل َوال تابأ سا وا الرن يعا َ َوأَط  وا هللان يعا يَن آَمناوا أَط  ُامن َماتاوا *  النذ  وا َعنأ َسب يل  هللان   وا َوَصده يَن َكَفرا إ نن النذ 

ف   َِلَنأ َيغأ فنار   مأ كا ْامأ َوها ا لَ مأ * َر هللان َمالَكا مأ أَعأ مأ َولَنأ َيت َركا ا َمَعكا َن َوهللان لَوأ تاما األَعأ م  َوأَنأ
لأ وا إ لَى السن عا ناوا َوَتدأ  ْ سور  مةمد ] (.َِال َت

 [.( 41-54)اآلياع 

يوم نشود فول قعد اإلسالميون الديمدراريون في مجالس يسمعون فيوا يياع ا  يكفر بوا ويسدوحأ بوا ؟ ال
 !نعم : بدولنا 

را   الذين كرهوا ما نحل ا  في بعض األمر ؟ اليوم , وهل يددضي الدةاكم لرأي األكثري  في البرلمان 
 !أو أكثر األمر , بل في كل األمر ! نعم : نشود 

 
َكم  المسألة   . رغم أن روعتْا تغري بذلك , وال يتسع المقام لالستطراد , واليات تحكي كل ح 

 .لعلي أعود إليْا ِي بحث مفرد لْذا الموضوع إن يسر هللا وأعان و
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  ضمن أهل السنة يمسألة الخالف العقدي والمذهب: تاسعا 
 
 مسألة لقيد  السلا ولقيد  الخلا:  

انساةع جيوش المسيمين في األرض وفدةع بالد الةضاراع السابد  مثل بالد   ندما اندشر اإلسالم و
اةدك المسيمون بةضاراع ودياناع وفيسفاع أولهك .. لفرس والدرك والصين والوند والسنداليونان والرومان وا

وأدى ذلك إلى نشار ةرك  درجم  درا  .. األقوام وقد كان أكثر ذلك في العصر األموي وصدر العصر العباسي
ةي  . عيمي  مفيدا  وبددر ما كان هضم فنون ديك األمم و يوموا الربيعي  وال. ديك الةضاراع واإلرالع  ييوا

ونديد  , وصاغد  بأسيوب إسالمي , وةفظع إنداج ديك الةضاراع , محجع أم  اإلسالم ديك العيوم واآلداب 
كان لجانب , فبددر ما كان ذلك ةضار  فذ  ومجدا  حاخرا  . ليبشري  ةضار  و يوما  بعد أن رورد  وأضافع  يي 

أثر سيبي بال  الخرور   يى الةضار  اإلسالمي  ودين ,  يخر من الدعامل م  ديك الفيسفاع والمعددداع
والسيما ممن كان من , فدد أدى االخدالر بديك الفيسفاع والمعددداع لدى بعض العيماء . المسيمين ومعدددادوم 

وبين , من الخير والمحج بين العديد  اإلسالمي  الصافي   يءإلى ةصول ش, أصول ديك الةضاراع الباهد  
في  الم الايب الفسيأ , الدي خاضع بوسيي  العدل الداصر  المةدود  , فوام عدول ودرهاع األفيسفاع ال
ونشأ , والةق بالبارل , مذاهب  ددي  امدحج فيوا الدين بالفيسف  , فنشأ  ن ذلك  ند المسيمين  . الالمةدود 

ا الالةد  معدددادوم الصافي  وشوشع  يى أجيالو, وكدرع صفاء  ديددوا ,  ن ذلك  داهد منةرف  محقع األم  
 . إال  ند من رةم ا  وةفظ  ,

 ندما شاف الخييف  العباسي المأمون بالعيوم والةضار  والكدب . وكان أشد ذلك في الدرن الثال  الوجري 
وةضار  الرومان .  وأرسل يجم  كدب اليونان وفيسفادوم . ومكدبدوا الضخم  (  بيع الةكم )والدرجم  وأنشأ 

والسيما فيسفاع , وول  قسم من الناس بالفيسف  . و نشر بعض العيماء في درجمدوا واإلرالع  ييوا. بوم ويدا
, (  يم الكالم)ونشأ من ذلك  يم سمي بر . وأقبيوا  ييوا. اليونان ودفسيرادوم الديني  وضالالدوم الوثني  العددي 

. يسف  اليوناني  من قبل بعض  يماء المسيمين وهو  يم ولد نديج  إ اد  كداب  وصياغ   يوم  المنرق والف
فنشأع بسبب . وخاض الناس في أصولياع العديد  وجوهر الدوةيد بأسيوب الفالسف  وأساليب العدول الداصر 

وال من رريد   رسول ا  صيى , ال كانع من منو  السيف وال الصةاب  , ذلك مساهل  ددي  كالمي   ويص  
ونشأع فرق  ددي  حادع الشرذم  الدي كانع قد ةصيع ألسباب سياسي   .ذلك أقوام فضّل ب. ا   يي  وسيم 
 .والدي كانع قد سببع ميالد فرق الخوارج وفرق الشيع  قبل ذلك, لدى المسيمين 

 االخدياروالجبري  الذين نفوا . الددر  افنشأع مذاهب جديد  ا دمدع الفيسف  و يم الكالم كالددري  الذين نفو  
إلى يخر ذلك مما ... والمعدحل  الذين ألووا العدل وجعيوه ةج   يى صةيأ الندل ونصوم الشرع. ر ن البش

ال ذلك بعدها من د وما. حخرع ب  الةيا  العيمي  والديني  واألدبي  خالل الدرون الثال  والراب  والخامس الوجري 
 مد بعض  يماء المسيمين , يسفاع وكرد فعل  يى ديك الف.  صور االنةرار ودمحق الكيان السياسي لألم 

إلى اقدةام ميدان الفيسف  , (   يماء الكالم)المخيصين من أجل الرد  يى الفرق والمذاهب الضال  ومن سموا 
.. فدخل  يم الفيسف  والمنرق ضمن العيوم اإلسالمي   منذ ذلك الوقع.  ليرد  يى شبواع أولهك بأسيوبوم
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, مخيصون الرد  يى الشبواع في ديك المواضي  الةساس  الدي أثارها المنةرفون ودناول أولهك العيماء األفذاذ ال
وهو دوةيد ا  بربوبيد  , ودناول ذلك أخم خصوصياع العديد  والدوةيد في دين اإلسالم . بأساليب الفالسف 

غفر ا  لوم . ان وا من ةي  أرادوا اإلةسؤ و أسا. فأخرأوا من ةي  أرادوا الصواب . وألوهيد  وأسماه  وصفاد  
ر كدب العديد  اإلسالمي  الصافي  يفدد أدى ذلك إلى أن فددع كث. سعيوم ودجاوح  ن حالدوم  يوددبل سو 
فددع ذلك الصفاء . المنبثد   ن الوةي الخالم الذي لم دمحج  فيسفاع العدول وضعف األفوام , الرباني  

مدع الدأويل والفيسف  في دناول الدوةيد وخصاهم ونشأع مدارس  ددي  في أوسار أهل السن  والجما   ا د
درورع ديك المذاهب العددي  الاريب  . وكما ال بد لكل انةراف أن يسير بانفراج و ادساع م  الوقع , الربوبي  

 يى كثير من أساليب العيماء في مجاالع الدوةيد ,لدسيرر في معظم مراةل الداري  اإلسالمي . الدخيي  الوليد 
 .والعديد 
وفي الوقع الذي أفادع في   يوم المنرق والمةاكماع العديي  في دروير أبواب الفد  ودرا  االسدنبار  

وكان أوضأ ذلك وأهم  في مجال ما .  يوم الدوةيد كبيرافي كان ضررها , الفدوي لدي مذاهب أهل السن  
إما لدبسير فوموا .معاني والكناياع ودفسيرها والدعبير  نوا بال -أسماء ا  وصفاد  دأويل  –دأويل ال رف ب

ما بني  دف  شب  الفالسف   ن أسماء ا  و صفاد  من الدجسيم والدكييف والدشبي  والدةريف ورغم الني  . ليعام  واى
وكان خرؤه وخرره . إال أن  ما من شك من أن ضرر ذلك كان أكثر من نفع  , السييم  لدي أولهك العيماء 

 .أكثر من صواب 
نسب  إلى أةد أ الم ( األشا ر )ي هذا المذاهب العددي وديك الرريد  الفيسفي  في الدوةيد بمذهب وقد سم 

كما الذي أوغل في المذهب ثم دراج   ن  وداب من  , رةم  ا  ( اإلمام أبي الةسن األشعري)ذلك المذهب 
والراحي والشورسداني  الجويني:   من أمثال األهم  الم ذلك المذهب أكما كان دأب أكثر . ثبع  ن  يرةم  ا  

ولكن أ مالوم وكدابادوم بديع نسأل ا  أن يددبل  دولوم  ن . وغيرهم وأبو ةامد الاحالي رةموم ا  دعالى 
 .ويافر لوم ما حلوا في   خرهوا
هو مذهب  يماء أهل السن  األفذاذ ومذهب ( األشا ر )ومنذ الدرن الثال  والراب  الوجري صار مذهب  

ةكام وميوك  أكثروقد أرسى هذا المذهب . وكان ضده يعني فرق الخوارج و الشيع  . يوك المسيمين الصالةينم
لى قيام الدول  العثماني  ثم داب   يى ذلك . المسيمين منذ أيام الدول  العباسي  ثم ما دالها من دول الرواهف واى

هو الساهد في بالد المسيمين  يى اخدالف مذاهبوم وبدي هذا المنو  , المنو  ميوك وسالرين الدول  العثماني  
م  بداء قي  من  يماء اإلسالم الذين ةفظوا نداء مذهب أهل السن  . الفدوي  الدي ساددوا المذاهب األربع  

و رف مذهبوم  يى مر الداري  بمذهب . فةفظع العديد  بذلك بصفاهوا وروندوا بال خير وال محج , والجما   
فيما  رف مذهب الفريق اآلخر من أهل السن  والجما   بمذهب ( . أهل الةدي )انا بمذهب وأةي( . السيف)
رين  يوم الدين لدى ا يماء كبار من الفدواء والمفسرين وأس, الذي أخذ ببعض أصول  ورريدد  , ( األشا ر )

لشاربي وابن الديم كما  رف في مذهب السيف أيضا أ الم كبار  يى مر الداري  كابن ديمي  وا. أهل السن  
ولكنوم كانوا أقيي  في جموور  يماء أهل السن   يى مر . وابن بر  وأةمد وسفيان وغيرهم رةموم ا  دعالى

 . الداري  
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وأخذ ورد بين هذين الفريدين . ومناظراع كثير  ساخن  , وقد ةفل الداري  اإلسالمي بمعارك  ددي  راةن  
 .الدال وكثر  السؤال  وكثر الديل و, دود والردود  ييوا فكدبع الر . ضمن أهل السن  والجما  

وكانع باب .  و مسددٍو بذاك, فمندصر لوذا , ودخيع األوسار السياسي  وأروق  الةكام إلى المساجالع  
ةن في داري  المسيمين يرول ذكرها  .فدن واى

نا  باإلضاف  إلى مشاكل جّرع هذه المشاكل أةيا. ومثل كل أجواء الفدن الدي دولد الدعصب والدةحب  
الدي كثيرا  ما ددخل الميوك لوقفوا بمن  الةدي  بديك األمور , إلى الشرور والددال والفدن , الدعصب المذهبي 
 .ليحيدوا الرين بي 

وما ( أهل الةدي )أو ( السيفي )و . وما دفرع  نوا( األشعري )وقد أور  هذا اإلشكال هادين المدرسدين  
أهل )وا دبر كل فريق نفس  (. أهل السن  والجما  )أن شربع كل منوما األخرى من راهف   إلى. دفرع  نوا 

( الفرق االثنين وسبعين)وأن الفه  األخرى هي من ( . الفرق  الناجي )وأن  ديدد  هي  ديد  ( السن  والجما  
فرق   11)األم  دفدرق  يى  ليةدي  الصةيأ الذي يخبر ب  رسول ا  صيى ا   يي وسيم بأن. الدي في النار 

 (.واةد  ناجي  والباقي في النار
ورغم ادفاق أهل الةدي  وشراة   يى أن هذا ال يعني الخيود في النار لكل هذه الفرق وكل المندسبين  

 (أهل السن  والجما  )إال أن هذين الفريدين  ةصر كل منوما االندماء إلى . إليوا من  أهل الدبي  وأم  اإلسالم 
 .وميكي  هذا اليدب بوم وشرب   ن الفريق اآلخر  ,

ثم بةكوماع , وقد هدأع هذه اإلشكاالع كايرها في العصور المدأخر  النشاال األم  باالسدعمار وباله . 
من ضعف , وما سببد  من هجم  المذاهب العيماني  الفكري  والسياسي  المعاصر , ( االسددالل االسدعماري)

لدسديدظ , وهكذا  نامع هذه المشكي  فدر  وجيح  . ل  ام خالل  دود أواسر الدرن العشرين الددين في األم  بشك
المعاصر ( الديار السيفي)و ادع م  نشوء مدارس . مر  أخرى م  نشوء مدارس الصةو  اإلسالمي  المعاصر  

والسيما , شعري  وبداء معظم أوسار مدارس الصةو  األخرى بعداهد األ. وةميد   يى المذهبي  واألشعري 
وكذلك أكثر العيماء الرسميين وأهم  , والمدصوف  وسواهم , وجما اع الدبيي  والد و  , المدارس اإلصالةي  

 . يماء المذاهب األربع  أكثر المساجد وكذلك 
ا وصيع المشكي  إلين, وم  اخديار معظم الجواديين ليعديد  السيفي  وفد  الدليل واخدياراع المنو  السيفي  
مما جعيوا أةد الفدراع الوام  الدي اهدممع بالكداب  فيوا وأنا أ رض لمالمأ  ديددنا في د و  المداوم  . أخيرا  

ألنوا . لكونوا إةدى اإلشكاالع العويص   يى رريق الجواد والمداوم  ودف  الصاهل . اإلسالمي  العالمي  
داخل , وأسباب اةدراب داخيي ,  فكري ثم ةركيبصوردوا النواهي  دشكل باب  فرق  ودةحب ودعصب فدوي ثم 

صفوف المسيمين وأوسار المداوم  في وقع دجداةنا في  خيول ماول العصر األمريكان والصواين  بسالسل 
ودنصب قذاهفوم . ودرصد أقمارهم الصنا ي  همسادنا العددي  وةركادنا اليومي  . هدير راهرادوم  دبابادوم و

 .ولوال ذلك لمل دعرضع لوذه الدص   .سماء واألرض والبةروةمموم  يى رؤوسنا من ال
ةي  ةضر في الساة  العديد . أيام الجواد العربي في أفاانسدان ,وقد كان أول اهدمامي بوذه المشكي   

 وكان  يماء األفاان و (.األشعري ) ومن أندادهم من المدرس  األخرى . من العيماء الجواديين السيفيين 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1153  [  
 

ب  الدار  الوندي  ووسر يسيا و موم المسيمين المديدين لوم في هذه المنرد  من األشا ر  أيضا الباكسدان و ش
 .هو  سببع مشكي  ةديدي  في ديك الساة  . وقد كان هذا سبب هو  كبير  بين المجاهدين العرب وكل هؤالء .

و بثا , هابي  في أفاانسدان دروج لمشكي  الو  (بي بي سي )وقد الددرع اإلسدخباراع ديك الفرص  وصارع الر 
 .وليس هنا مةل دفصيل ذلك ... ةاول الشي   بد ا  وأمثال  إقناع اإلخو  بدأجيل مثل هذا األمر 

الذي قادد  الجما   اإلسالمي  ( 5441-5442)و ند انخراري في دأييد الجواد في الجحاهر , ثم بعد ذلك 
انومك بعض رالب العيم السيفيين في دأييد الجما   . األول  جحءلالمسية  قبل انةراف قياددوا كما بينع في ا

وادخذوا  من منابر إ المنا المؤيد لدضي  الجواد في الجحاهر خرور  ةرب , ( السيفي  المنو  )المسية  
 .وكان ذلك مأسا  أخرى رأيع يثارها بنفسي ! ومعارك ليسيفيين م  األشا ر  والمذهبيين 

وشكيع ةجر   ثر  كبرى بين , لشور الثاني لألفاان العرب أيام رالبان ثم دكررع المشكي  خالل ا 
الجواديين السيفيين من العرب واإلمار  الشر ي  في أفاانسدان وأميرها وقياددوا من الرالبان و يماهوم وكيوم 

لمذهب السيفي  ذهبوا إلي  من كثير من إخواننا المدعصبين بدورهم  يديون دعصبا لما ال, أشا ر  أةناف مذهبيون 
 لشد  ما نعيش  من, مي  هذه المعضي  الدي دأدي في غير وقدوا هوكانع دجرب  ثالث   شدوا بنفسي ألرى أ. 

 .هجم  األ داء 
والعديد  الجوادي  ,    ام  دو قد أردع دراس  هذه المشكي  هنا في هذا الباب الخام بمسأل  العدي 

وألنوا مشكي   ديد  ودين . ول  وقف ضررها  يى صفنا الجوادي مةاالمساهم  في من أجل . ليمداوم  خاص  
. 

ثم . درسدوا بإنصاف وةياد ألبة  لنفسي  ن اال دداد الصةيأ الذي أبداي ب  معدددا يرضي  ربي أوال  ف
 . ألقدم ما أخيم إلي  نصية  إلى إخواني المجاهدين ومن بي  من المسيمين 

ولكني   .   ندار بعد أن اسدخرع ا   يي  ساهال  إياه الوداي وقد خيصع إلى رأيي سأخدصره هنا في بض
 :أ درف بأني دخوفع كثيرا  من إ الن رأي هذا السببين

شكاالعداريخيا وكان , أن األمر ةساس ويمس أخم خصوصياع الدين  أولوما   . ميدان صداماع واى
شرس مدعصب في وفي  من هو , أن الوسر الجوادي الذي أندمي إلي  سيفي المذهب في معظم   والثاني

 .. دناول  لكل من يخالف رأي  في هذه المسأل  كما في معظم ما سواها
 :ولكن شجعني  يى ذلك أمران أيضا  

وضرور  أن دض  هذه المشكي  . ضرور  دوةيد صف أهل السن  والجما   في الجواد والمداوم   أولهما 
 .بين المجاهدين والمداومين  يى األقل  أوحارها
أةد أكابر العيماء المجاهدين قد دوصل من قبل إلى ما دوصيع إلي  أن أني وجدع ودعجبع من  ةانيهما و

وال شك أن ل  أقرانا  من  يماء هذا الحمان ممن لم . وكدب ذلك بصراة  ووضوح , منفردا بجودي الضعيف 
 . في الشوداءذلك الرجل هو الشي   بد ا   حام رةم  ا  وددبي  . أري   يى يراهوم 

.  ا درافا  بفضي  وسبد  أندل ما كدب  رةم  ا , وقبل أن أخيم إلى  ذكر خالص  رأي في ندار موجح  
 .إن  سمي  قريب كريم مجيب, بالرةم  والمافر  , وأسال ا  أن  ييومني الصواب ويددبل مني ةسن قصدي 
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 :لة يمكن إيجا ه في نق تينو خالصة رأي الشيخ لبد اهلل ل ام رحمه اهلل في هذه المسأ
فري إجرراء ييراع اآليراع والصرفاع وأةاديثورا  يرى ظاهرهرا مر  .  الصواب هو ماذهب السالاالحق و أن  -( 5)

ووصررف الرررب دبررارك ودعررالى بمررا وصررف برر  نفسرر  دون دأويررل أو وصررف أو . نفرري الكيفيرر  والدشرربي  والدفررويض 
وقررد وهررذا هررو مررذهب الصررةاب  والسرريف .  مررا وراء ذلررك بررل الفدرروى بمررا فرري الكدرراب والسررن  والسرركوع . دفسررير 

 . أوضأ الشي   بد ا  أن   ديدد  
والااذي ذهااب إلاام تأوياال , ( االشااعرية)أو , ( الخلااا)أن أصااحاب المااذهب الةاااني الااذي دلااي مااذهب  -( 4)

ذهبرروا إليرر  مررن وأن مررذهبوم فيمررا  , نفرروا  ررن االندمرراء ألهررل السررن وال ي  , هاام ماان أهاال الساانة. االسااماء والصاافات
 .في هذه األمور المةدد (  منو  أهل السن )وقد خالفوا في  .  الدأويل خرأ

 .خّ ةون في هذه النقا  المحدد  يُ  و. فهم من أهل السنة  
في  د  ( العديد  وأثرها في بناء الجيل)في كداب  الديم , وقد فصل ذلك و ددا من المساهل العددي  األخرى  
موسو   الذخاهر العظام )كما جاء في المجيد األول الموسو   الجامع  لدراث  والمسما   وخالص  ذلك. أمكن 

 : كما ييي( فيما أثر  ن الشي   بد ا   حام
( شداء البشري  اليوم بسبب دةريف العديد )أوضأ دةع  نوان ( . 51-54-55)في الصفةاع    -

 .لعيماء في هذا األمر و ود  أكابرهم  ن الفارق بين الدصور العددي والفيسف  وبين أثر دخوض ا
وبّين . أوضأ أقسام المذاهب العددي  . و دةع  نوان صفاع ا   ح وجل( 44-45)في الصفةدين  -

ثم بين مذهب السيف واخدار . الجومي  ورفض  وندده  كما بين رأي المعري  و. رأي المشبو  والمجسم  ورفض  
, لألسماء والصفاع  وبين خرأهم في الدأويل والدفسير. األشا ر   ثم بين مذهب الخيف و. صواب  وصةد 
 .وبين أن  خراء

ولم (. إال في هذه األمور)أن  األشا ر  وأصةاب مذهب الخيف هم من أهل السن  ( 41)وقرر في م -
اج  ثم اسدافر لوم ودرةم  ييوم وبين در ,  وبين  أسباب خرهوم. وا دذر لوم . يخرجوم بذلك  ن أهل السن 

 . ر أكابرهم  ن  رةموم ا  يكث
 (..وبة  الشي  موجح قيم أنصأ باإلرالع  يي )
واإلرالع  يى  بعض , وهذا باخدصار خالص  ما خرجع ب  من خالل دراسدي لعدد من كدب العداهد  

 . ةج  هذين الفريدين 
 :الدالي   في مسأل  العديد   ومسأل  المذهبي  في الندارما اهدديع إلي  وأخدصر خالص  
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 :ففي موضوع العقيد  
ودعالى  أن مذهب السيف في اال دداد الذي أوضةناه ينفا  هو المذهب الصةيأ وب  أدين   سبةان  -( 5)

 .وهم أهل السن  والجما   والفرق  الناجي  إن شاء ا . 
يل والدفسير منوجا قد جانب الصواب بادخاذه من الدأو ,  ( مذهب الخيف)أو ( األشا ر )أن مذهب  -( 4)

 .وبعدم إمرارها كما أمرها سيف األم . لألسماء والصفاع 
نما يخرؤون فيما أخرؤوا ب  وةسبو . ولكنوم ال يخرجون بذلك  ن كونوم من أهل السن  والجما     . اى

, ه ومالوا إلى مذهب المرج, اليوم من  يماء ( مذهب السيف)دماما كما أخرأ كثير من  يماء من يندسبون إلى 
و يدخيون الناس , اليوم بعضوم  كما يفعل, ولم يّدع أةد خروجوم من أهل السن  . والسيما في مساهل الةاكمي 
 .ويخرجونوم من أهل السن  

كفرق الشيع  والمرجه  ..من الفرق الكثير  ( أهل السن  والجما   ) أن من خرج  ن معددداع  -( 1)
دنفي . ال يكفرون بالعموم ,( أهل الدبي )و, ( أم  اإلسالم)هم . ا   وغيرهم من أهل ال إل  إال... والخوارج  وال  

وال صف  أهل الدبي  إال وفق مواحين وضوابر مةدد   ند أهل السن  الدي بينوا  يماؤهم ,  نوم صف  اإلسالم 
ي العداهد واألديان وهو  مل جوابذ  العيماء الذين بياوا مردب  الدضاء ف. من دةدق شرور الكفر واندفاء موانع  

اليوم , كما أن  ليس  مل من دفرغ ليجواد ودف  الصاهل .  واموم  وليس  مل يةاد المسيمين بي  جوالوم و. 
 .إال أن يكون من أهل العيم الذين دوفرع فيوم شرور الفدوى و الدضاء

اد والددال أل داء والجو, والعيم المنضبر , والصةيأ  اال ددادأن الراهف  المنصور  هم أهل   -( 2)
, الدي هي صفو  أهل السن  والجما   , الصةيأ  اال ددادوهم صفو  الفرق  الناجي  أهل . اإلسالم والمسيمين 

 .الدي هي صفو  أهل اإلسالم الذين هم  ام  أهل الدبي  
وهم . ل الدبي وصوال  لجم  أه, من ديك الدواهر المدسع  الشامي  . و يى هذا فوي الداهر  المركحي  الخاص  

 .كل من أ ددد أن ال إل  إال ا  مةمدا  رسول ا  واسددبل قبيدنا 
 ..هذا في مسأل  العداهد

 
 :أما في مسألة المذهبية ضمن أهل السنة والجمالة

 :فخالص  ما خيصع إلي  كما ييي 
 :اندسم معظم الناس اليوم ةدى في أوسار الصةو  اإلسالمي  إلى  ثالث  فرقاء

 : االول الفريق
ويددرج الدعصب ! أن  دم الدحام المذهب مثيب  في الدين , ويرى هؤالء   : وهم المدعصبون لفكر  المذهبي 
ةي  ال يةيون لرجل أن يعدل  ن رأي من فروع يراء مذهب  إلى رأي يخر . لدى بعض هؤالء إلى ةدود الايو

دظن معوا أن الدوم يدعاميون كما لو كانع , انا  بل وصل الايو ةدودا   جيب  أةي..!  في أي مسأل  من المساهل
فوصل الةد لعدم الصال  في جما   . بةد ذادوا أربع  أديانا  ( ضمن أهل السن  والجما  )المذاهب األربع  

وقد ..!  ةاالع الخصوم  والشجار والددادل ناهيك  ن, ومن  الدحاوج بين رجل وامرأ  من مذهبين , واةد  
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م  بداءها في , وقد بدأع ةد  هذا الدعصب دخف . أن هذا البالء ما حال منذ قديم الحمان  سجيع كدب الداري 
رأيع من ذلك ولكني . سمعع  ن شيء من هذا في بالدنا حنسأل ا  العافي  وقد . بعض بداع بالد المسيمين 

  .. جابا  في أفاانسدان وباكسدان  جبا  
 :الفريق الةاني 

أو من يسمون أنفسوم , ندسبون ليديار السيفي المعاصريمن بعض الذين :  هبي وهم المدعصبون ضد المذ 
وهؤالء يرون  دم المذهبي  مريدا  ويددرج  ندهم الدعصب أيضا  ليصل إلى ةدود  جيب  ( .أهل الةدي )أةيانا  

غيبدوم  و , والدعدي  يى ةرماع بعضوم . بل وةدى كبار أهم  المذاهب ونكران  فضيوم . من ندد المذاهب 
ويرون فضل بعض المدأخرين من , في ةين ينظرون إلى مشايخوم المعاصرين بعين الدعظيم .  واندداصوم 

أ ظم من فضل أهم  المذاهب والعيماء  بر , أو أهل الةدي  . المعاصرين ( السيفي ) أهمدوم من بعض  يماء 
إلى  شر معشار , ء وددواهم وسيوكوم  يم أفضل هؤال في ةين قد ال يصل في ةديد  األمر !داري  اإلسالم 

 .فضل أقل أولهك األهم  األ الم من األقدمين رةموم ا  دعالى
إن اإلمام الشافعي ليبكي في قبره  يى ما فاد  من : ) و يى سبيل المثال فدد سمعع  ن أةدهم يدول  

 !!فيك أن ددأمل ( !! دروس ابن باح وابن  ثيمين 
العود  )و( فد  الدليل)مثل قولوم بر , ع لمدرس  أن ادخذوا من بعض الشعاراوقد وصيع العي  في هذه ا 

. إلى ةد من الايو والعوج أصبأ يشكل خررا   يى الدين ذاد  (.. هم رجال ونةن رجال)و ( ليكداب والسن 
مام الذين غالوا في  صبيدوم ولكن كان لوم سيف واى , جعل المرء يدةير ويدرةم  يى المدعصبين ليمذاهب يو 

 .لايوهم أيضا  إقرارنارغم  دم .  وبالدالي ميحان ييحم  الةج , يعدد ب   يى األقل 
 :الفريق الةالس

وهم يكنون االةدرام ألهم  . أ ني المعددلين من المذهبيين والسيفيين . وهم المعددلون من الفريدين األولين 
ء من العيماء ورالب العيم وغالبدوم يأخذون بمذهب وأكثر هؤال. المذاهب األربع  وأقرانوم من األهم  المجدودين 

فوم ال يدعصبون لمذهب من .  م  أخذهم  برأي مذهب يخر إن دبين لوم في  رجةان الدليل , من المذاهب 
ويعدددون . وال يفدةون الباب لكل من هب ودب ليعددي  يى الشريع  بد وى العمل بدليل الكداب والسن . جو  

 .والدرجيأ  االجدوادوفي الراسخين في العيم , يم اإلدباع عوفي رالب ال, الددييد  أن األصل في العوام
ولبيان وجهة نظري  , وأضيا إلم ذلك لددا  من النقا  لإليضاو . وألتقد أن هذا هو المنهج الوس  

 :في المسألة واهلل المستعان وهو يهد  السبيل
ر  , م  الدرون ديو الدرون بالرضا والدبول إن درا  المذاهب األربع  الدي ديددوا األ :أوال درا  هاهل واى

 وهذا ال ينكره و. ةضاري  يمي شر ي مدكامل يةق ألم  اإلسالم أن ددي  ب   يى غيرها من األمم فخرا  و حا  
إال مارض يريد قر  األم  , ومداموم و سع   يوموم وكبار دالميذهم وأهم  مذاهبوم ينكر فضل األهم  األربع  

 .أو جاهل يورف بما ال يعرف يردد أقاويل المارضين . ذورها  ن ج
وفدووم وثاقب , ومجرد بعض اإلرالع  يى مسدوى دةصيل أولهك األهم  من  يوم الشريع  األساسي  

يق والديان  والصيان  . وددواهم في دةري الفدوى , نظرهم  . واالجدواد في دةصيل الةق وما كانوا  يي  من الخ 
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ومن يري  . يعرف شيها  من فضل ا   ييوم وامدنان   يى األم  بوم . و ن أبواب الةكام , لدنيا والبعد  ن ا
إ الم )مثل بعض ما ورد في كداب ,  يى الشرور الصارم  الدي كانع موضو   ليفدوى في ذلك الحمان  

من ةفظ كداب ا  , يفدوى أهم  المذاهب ل الذي أورد في  شرور كبار. البن الديم ( الموقعين  ن رب العالمين
ددان  يوم  من الدفسير ذلك  غير ومنسوخ  وناسخ  و مدشابو   والعيم بمةكم  و, وأسباب النحول , برواياد  واى

ويعيم روايادوا . ةفظ مهاع يالف األةادي  بأسانيدهايف, وكذلك أن يعيم من  يوم الةدي  مثل ذلك . من  يوم  
وأن . المااحي وبداري  األهم  والخيفاء والعيماء  وكذلك أن ييم  بالسير   و. .و ييوا وفدووا وشروةوا وروادوا 

وأن يعيم لا  العرب ويةفظ من دراثوا شعرا  , يةير بآراء الفدواء وموارن الخالف بين المذاهب دراس  ومدارن  
شكالياع أهل حمان  ومن س, وأن يكون مريعا و مدركا لعيوم  صره .. ونثرا   أن يكون مشوودا بالورع ثم . دوم بواى

 ..والحهد في الدنيا وريب اآلخر  بعيم  و مي , والرياد  والسياد  , والخيق والمروء  , والةيم والعيم , والددوى 
فمن يري  . إلى يخر ديك الصفاع  ,السالرين ومةابادوم  أبوابيكون من المدومين بالدردد  يى  وأن ال

ولم دوقر دالمذدوم و ةمي  مذهبوم من بعدهم , أولهك األهم  لمنحل  اإلدباع  يى مثل ذلك يعيم أن األم  لم دددم 
مجرد , أولهك و بعض األهم  من المدأخرينويدرك إن أي مةاول  ليمدارن  بين منحل  .. من فراغ و ن  ب 

وجود كل  ,م  االةدفاظ باالةدرام والدددير لعيم كل صاةب  يم , مدارن  سخيف  ال دسدند لعيمي  وال واقعي  
 . صاةب جود
, وابن مبارك , األوحا ي  و, مثل سفيان الثوري , هناك من األهم  الكبار المجدودين األ الم  :ةانيا
من . ممن  اشوا في ذلك الحمان خالل الدرن الثاني والثال  . وسواهم رةموم ا  ... ,وسعيد بن جبير, والشعبي

, ولكن مذاهبوم لم دةفظ كداب  . فدوي  ومدارس في االجدواد  كان لوم ديك المنحل  كمجدودين أصةاب مذاهب
فما وصل إلينا من أقوالوم واجدوادادوم وأدلدوم  يى . كما ةصل ليمذاهب األربع  , ولم ددرور لمرةي  المدرس 

 . فإن ل  نفس المنحل  العيمي  لدى من لدي  األهيي  من أهل العيم ليبة  واالسدنبار, ما ذهبوا إلي  
لى الدرن الثامن الوجري , جاء من بعد أولهك األهم  األ الم خالل العصور العيمي  الذهبي   :ةا ةال , واى

من المذاهب )ولكن غالبيدوم الساةد  اجدودع  يى أصول مذهب . جاء  يماء أفذاذ بياوا مرادب االجدواد 
. مذاهب األخرى أو ةدى مذهبوم الخام رغم أن  كان لوم بعض اخديارادوم الفدوي  الدي خالفوا بوا ال, ( األربع 

ويعيم أهل العيم في كل حمان ومكان .  ال يدل منحل   ن غيره ,وكل ديك اآلراء والفداوى أيضا درا   يمي 
 .وهم أدرى باإلفاد  من  والرجوع إلي  والصدور  ن  .  مكان  هذا الدرا  

إلى جانب ما يسوق البعض من  -كان ل  , صور ام  المسيمين بالمذاهب األربع   بر الع الدحامإن  :رابعا
غالق باب   االجدوادسيبياع ةصر  الفيدان )كان ل  إيجابي   ظيم  يعرف قيمدوا من يري   يى ةال   -واى

نبذ االلدحام )و ( يفدأ باب االجدواد), الدي ةصيع خالل الدرن األخير نديج  المرالب  غير المنضبر , ( الفدوي
والدشدق ( ا دماد الكداب والسن  مباشر )إلى ( بح م مدرس  الدليل)لعود  بالفد  والفدوى وا( بالمذاهب األربع 

 ( .  يى مصرا ي  االجدوادالمسدجداع دددضي فدأ باب ) أن الدول بو ( هم رجال ونةن رجال)بشعار 
 أو, ن الممالك وبسياد  أةد هذه المذاهب في كل مميك  م. فدد مثل الدحام األم  بالمذاهب األربع   موما  

وانعكاس ذلك  يى . أةد  وامل دماسك األم  ودوةدها في يراهوا الديني  , بدع  من البداع  يى مسدوى األقاليم 
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ةي  دداسمع المذاهب .  يى صعيد الةكم والدضاء وفداوى الدين والدنيا , الدجانس والوةد  في باقي أمورها 
 . األربع  السيرر   يى رقع  العالم اإلسالمي 

. اكسدان وأفاانسدانفمشرق المسيمين من وسر الصين إلى دركسدان ووسر يسيا إلى شب  الدار  الوندي  وب
وكذلك دركيا والعراق والشام وأغيبي  أهل السن  في إيران . باإلضاف  إلى أكثري  المسيمين في اإلدةاد السوفيدي 

دفداس غرب البةر األسود وفي جنوب الشام واألردن وفي ال. يسودهم مذهب اإلمام أبي ةنيف  النعمان رةم  ا 
لى مصر وأرراف اليمن وجحير  العرب  ن إدريس الشافعي يسود مذهب اإلمام الجييل مةمد ب, وفيسرين ولبنان واى

 . كما يندشر المذهب الشافعي في جنوب وشرق يسيا وجحر إندونيسيا . رةم  ا  دعالى
ويندشر في شمال أفريديا , ( أهل المدين )والذي  رف بمذهب , عالى ويسود مذهب اإلمام مالك رةم  ا  د

ومنوا نحل إلى أواسر أفريديا وكذلك يندشر في  موم بالد . من ليبيا إلى دونس والجحاهر فالمارب فموريدانيا
 .السودان 
. د الةرمينفي ةين اندشر مذهب اإلمام أةمد بن ةنبل رةم  ا  دعالى في بالد نجد والةجاح و موم بال 

 .أصةاب مذهب أهل الةدي  ةي  وجدوا  ودبع  أكثر
 موكان لو. وقد  اش أدباع المذاهب الثالث  م  المذهب الساهد في كل منرد  بكل يسر وانسجام إجماال  
سع المذاهب األربع  في مخديف المدارس الكبرى والةواضر ره د  قد  و. مومراجعو مومساجده مو يماؤه مأهمدو

يجابي  . الداري  في مخديف  واصم اإلسالم  برالعيمي    رغم ما دخيل من إشكاالع , وسارع األمور بربيعي  واى
ونحوع بعض . ودخول السياس   يى دنيا العيم والعيماء, نحغاع الشيران بالبشر بين ةين ويخر و, الدعصب 

ولكن األمور بديع . راءالعيماء إلى أبواب السالرين ليسددوا بوم  يى الدعصب ليمذاهب واألشخام واآل
 ..منضبر  وانعكسع خيرا   يى دين المسيمين ودنياهم

بعد سدور الخالف  وحوال . والسيما في الدرن األخير( لنبذ المذهبي ) إن الد اوى المعاصر   :خامسا
( لسيفي الديار ا)مرجعي  األم  السياسي  بوذه الرريد  الدي دبناها كثير من أوسار أهل الةدي  وما يسمي بر 

 : ومن ذلك. قد جيب من األضرار أضعاف ما جيب من المناف  , بوذه الرريد  الدي ةصيع ودةصل اليوم 
   الةررق )والسررعي إلررى دوةيرردها  يررى مررذهب , إن فرررار هررؤالء المح رروم مررن دفريررق األمرر   يررى مررذاهب أربعرر

نديجرر   كسرري  ب, سرردند إليرر  رغررم الةررق النظررري الررذي ي جرراء ( . الكدرراب والسررن )ومصرردرين همررا , ( والرردليل
 ...والواق  أكبر شاهد, مر ب  

   وةدرى لرو دجاوحنرا  رن المدارنر  غيرر الممكنر  برين . فدد دصدر ليفدوى بةسب هذه المدرس   يمراء كثيررون
وقبينرا أهيير  , المدأخرين من فراةل أهمر  المرذاهب م  بل  ةدى . مسدواهم العيمي ومسدوى األهم  األواهل 

فورم اقدةمرروا مجرال االسردنبار واالجدورراد مرن نفرس األدلرر  . لوجردنا أن الخرررق  قرد أدسر   يررى الراقر  . ؤالء هر
و ألن . وخرجروا إمرا بدرجيةراع برين ديرك اآلراء أو برآراء جديرد  وفدراوى مخديفر . الدي  الجوا أهم  المذاهب 

كأهمر  لمدرسر  فدر  , م كثيررون هنرا وهنراك بررح اليرو .. فوام والعدول واخدالفوادعدد الفداوى ناد   ن دعدد األ
.. مررن هررؤالء المشرراهير اليرروم فرري كررل قرررر ومميكرر .. وأبررو  ررالن , وابررن فررالن , فررالن  أو ررالن  , الرردليل 
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ووجردنا أنفسرنا أمرام مدعصربين . وصار لكل إمام جديد دالميذ وأدبراع ومدعصربون . وهكذا  دعدد األهم  أكثر
 . يى مذاهب أربع  االندساما أمام بدل أن كن, جدد لعشراع األهم  

  فمن المعيوم أن الةكرم يجرب أن .  ميي  الدرجيأ بين المذاهب ذادوا افددرع إلى العيمي  هذا ناهيك  ن أن
يم والةرق لرجةران أو أن  يررجأ  يريوم  يمرا  وفومرا  ةدرى يةكرم برالع, يكون بمسردوى مرن يةكرم بيرنوم  يميرا  

الرذي يديرون  رن . ولكن الجمي  مسيم بأن هذا غير مدوفر لياالبي  الساةد  لعيماء هرذا الحمران . هذا أو ذاك
الفواهد الدي اردجيرع مرن ةرل إشركال الدمرذهب  يرى أربعر  بالدمرذهب فأين     .أولهك  يما  وددي  وفوما  ودينا  

 . يى العشراع والمهاع

  إن فردأ براب العرود  لردليل الكدراب والسرن  لرم ددرف مصريبد   نرد والد   شرراع األهمر  المعاصررين ومدارسروم
 يرررى قررردر كبيرررر مرررن العيرررم  إذ أنورررم فررري الاالرررب  يمررراء أو. وأدبرررا وم المدعصررربين لورررم فالمصررريب  هنرررا هينررر  

ولكرن مررنو   الديرار السريفي المعاصررر فردأ ليجميرر                                .والمعرفر  وضروابر الفدرروى
, ( كرل)ولريس ( معظرم)أقرول . والمعرروف السراهد فري معظرم أوسرار الديرار السريفي . أن يمارس هذه المومر  

ممرا ولرد , هو دجرأ الكبير والصاير من رالب العيم  يى ذلك و يى الدصةيأ والدضرعيف والجررح والدعرديل
 )إننررا بوررذا إمررام ةالرر  . خيررق أةيانررا   وال..الفدرروى بررال  دررل وال ديررن يررى  و, (  الجرررءاء  يررى النررار) ظرراهر  

يررن أو  دررل يدررر هررذا وال أظررن أن صرراةب د. كمررا سررميدوا و دشرررذم  يمرري واجدمررا ي ودينرري(  فيدرران فدورري
والسرريما فرري مرردارس . إننررا اليرروم أمررام مهرراع وقررل يالف وقررل  شررراع يالف رررالب العيررم المح ررومين .المررآل

ةي  ما حال غيب األ اجم يدررون براالةدرام لعيمراهوم ومرذاهبوم إال فري )الصةو  اإلسالمي  وخاص  العربي  
فدررد ندررل العرررب إلرريوم داءهررم هررذا . يفي  المعاصررر    نرردهم ومررا أسررمي بالسرر  -أهررل الةرردي -أوسررار ظرراهر  

والعجيررب أننررا فرري الدرررن العشرررين والةررادي والعشرررين ندررول أننررا فرري . برراجدراء الكبيررر والصرراير  يررى الفدرروى
رجاع المساهل ألصةابوا والعيوم ألربابوا. االخدصامحمان العيمي  والواقعي  واةدرام  ولكن هذا المرذهب . واى

عدد المردارس والمراجر  بشركل غيرر منضربر والرذي سرمى أصرةاب  أنفسروم  فري كثيرر مرن الةراالع الجديد مد
إن  .ومعرراذ ا  أن دصررأ نسرربد  لسرريف هررذه األمرر  و يرروموم وأخالقوررم  ودرردينوم وددررواهم وور وررم ( . سرريفي )

من كان  يرى هذا المذهب الفدوي المعاصر أقر ودعارف رواده من رالب  يم وجوالء  يى أن يدجرأ كاهنا  
دصرررل لةرررد الكارثررر  مرررن خرررالل  ووا  لررردي قصرررم وشرررواهد. سررردخرج األةكرررام ليفررردأ بررررون كدرررب الشرررريع  

األةررردا  مرررن أدبررراع السررريفي  بعرررض أدبا نرررا مرررواكبدي لورررذه الصرررةو  اإلسرررالمي   يرررى مرررر ربررر  قررررن والسررريما 
هرر  قصصرروا وخشرري  اولكنرري أ رررض  ررن ذكرهررا لدف, ذوا مدرسرردنا ونفعرروا العرردو بجويوررمالررذين ي. الجواديرر  

ن الجاهل ليصيب بجوي  أ ظم من فجور الفاجر .إلرال ا  . واى
ولكني أؤكد  يى ندر  بالا  الخرور  واألهمي  وهي أن هذا البالء المبين بإرالق يد الةابل والنابل في دنيا 

وغير ,  (هم رجال ونةن رجال)وشعار , والعود  ليكداب والسن  , الدين والفدوى بح م  دم الدمذهب وفد  الدليل 
ن ل  أثرا  سيها   يى مخديف وجوه الددين ومرافق ةيا  كاقد , ذلك مما يردده أغرار هذا الديار ومن غرر بوم 

( . بالسيفي  الجوادي )والديار الجوادي الذي أخذ , لما وصل إلى أوسار الصةو  اإلسالمي   ولكن  , األم  
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إلى ةد لدى بعضوم وصل اليوم بالظاهر  . وأكمل مناهج   يى يد قاد  أفذاذ و يماء مرموقين فيوا في البداي 
 . لكارث  ينذر با
فيهن اجدرأ المفدون األغرار من الصاار هؤالء  يى أمور الدين العادي  من  باداع ومعامالع ومواري   

فدصارى الضرر العاهد  يى الناس هو بعض األخراء في العباد  أو ضياع لبعض الةدوق في , وسواها 
 :إن  الةكم في خمس  أمور. ولكن ميدان الفدوى في الجواد هو أخرر األمور الخرير  .  المعامالع 

 ال   ..أو البد   والفسوق, أو الرد  أو النفاق , واندماءهم لإلسالم أو الكفر , أديان الناس و داهدهم  - (5)
  .واسدباة  قدل من دجوح أو دوجب الشريع  قدي  , الةكم في الدماء  - (4)
  .وما يةل أخذه وما ال يةل , الةكم في األموال   - (1)

 .وما يةل منوا وما يةرم , اض الةكم في األ ر  - (2)

 .قوال وفعال , الةكم في قضايا األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر وررق إحالد  -( 1)
 اأشرا روودندظر السا   الدي ظورع معظم . لما وسد األمر لاير أهي  . ولك أن ددخيل الكارث  إذن  

 .  وما نشوده و نعاني, ومنوا ما نةن بصدده .  و الوسرىالصارى 
ولن االمر . هو بسبب إلرا  العلماء لن الجهاد , وال أشك  يد أنملة في أن الجرم االكبر في هذا  

الذين يبر  فيهم من هو أهل ومن , وترك ساحته للمخلصين من الشباب . بالمعروا والنهي لن المنكر 
 ..ها و و اد  صحوتها للخو  فيما كان يجب أن يكون لمل ومسةولية لقالء االمة وللمائ, ليس أهال   

هذا ناهيك لن الدور القبيح الذي يقوم به للماء السل ان والفاسدون من  يادات الصحو  اتسالمية 
مما له أكبر االةر في الصد لن . االمريكي الجديد اليوم  لالستعمار بل و, الذين احترفوا اترت اق نفا ا للحكام 

 .واهلل المستعان للم هذه النوا ل . لمل العلماء بال أهلية  تجرئة االحداس للم سد ةغر  و. سبيل اهلل 
إذا  ال لك من , فبماذا تجيب شابا  تمنعه من الفتو  والجهد في  لب العلم والدليل النه غير أهل  

فالصالحون . ( الذين بدلوا نعمة اهلل كفرا  وأحلوا  ومهم دار البوار)سةال صحيح مخ  الولئك !.. يفتيني إذن ؟
وموائد حوارات . بحس لنهم في أبواب السال ين اوأما شرارهم ف. العلماء اليوم هم الساكتون المعت لون من 

لم اهلل المشتكم!  مكافحة اترهاب والجهاد للم فضائيات ومقاهي ندوات اتنترنيت  ..وا 
عضها بعضا  ويتبب ب.  سواد الليل  ظلمة , إننا نسير إلم لالم الهرج والفتن التي تضاهي بسوادها  

 .وهذه إحد  مظاهرها.. كق ب الليل المظلم
بياع في بعض الدجارب , فيدد شودع بصةب  ليديار الجوادي في هذا المجال أ اجيب .والشواد    

سمعع ب  ممن شوده مما  أو, مما شودع بعض  بنفسي في لندن . كدجرب  الجواد في الجحاهر أن دكون أهواال  
 .  المشدكى فإلى ا.ةصل في الجحاهر

 .مع  الةكيم العاقل يةدار وها هو  الم ما بعد سبدمبر واةدالل العراق يفددأ بما يشيب ل  الولدان و
. مما لم يكن في حمان من قبينا , نعم لدد اسدجدع يالف المساهل المعاصر  في هذه العصور  :سادسا 

وكيف سيجدودون . ذلك نسف درا  المذاهب ولكن من قال أن  ييحم من . وهي دةداج إلى اجدواد المجدودين 
أن  لم  , ثم العجب العجاب من هذا الديار السيفي المعاصر المح وم . إذا لم يبنوا  يى أصول مدارسوا الشامخ 
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نما يعود لالجدواد في مساهل العباداع . يدصد لوذه الثار  الشاغر  من االجدواد في فد  المسدجداع والنواحل  واى
وانظر في درا  . الدي رصفع فيوا رفوف المكدب  اإلسالمي  بآالف المجيداع والبةو  المعامالعبعض و 

وفداوى , وأين هي من أهم النواحل مساهل السياس  والةكم واألنظم  الداهم  , وفداوى أهم  السيفي  المعاصرين 
هنالك ال دةس منوم .   ال...والمساهل العيمي  الجديد  , ومساهل اإلقدصاد السياسي المعاصر.  دف  الصاهل 

 .من أةد أو دسم  لوم ركحا 
وهو من بالد الةرمين وأظن  اسدشود في  -رةم  ا   -وأذكر ذاع مر  أن أةد رالب العيم المجاهدين  

لدد : وقال لي . مر  أمامي  انفجر.. في محار شريف في معارك سدور إمار  أفاانسدان( مذبة  قيع  جاناي)
ولكني رأيع أن أكثر  يماهنا قد دخل في . وةصيع في ذلك  يما  , لمدين  وسواها مراع جريع ريب العيم في ا

 ..( . ام وما خرج منوادروس  الةم  
أن , ِولمن يسدنكر ( . يدصد اإل اد  والدكرار في فد  الروار  وأةكاموا واإل اد  والحياد  فيوا وةولوا

, في بالد الةرمين ,وى والدروس الشر ي   يى الفضاهياع يداب  برام  الفدا و, يةصي الدروس العيمي  هناك 
 ..  وفي سواها من البيدان وينظر فيوا كدبا  و أشرر  وفي مواضيعوا

؟ وفي ماذا ؟  بل منْ ولكن ممن قِ . وبةاج  لفدأ باب االجدواد, نعم إننا بةاج  لالجدواد المعاصر
 !  ني  في هذا الحمان  ن ذلكفييجيبنا أرباب العيم والسماة  والشعاهر الدي.. وكيف؟
 .والخالصة التي خرجت فيها من هذه المسألة ألخصها في نقا  صغير  موج   
 :ثالث  أصناف االجدوادالمذاهب أو  أدباعفي مسأل  , فالناس كما ذكر ذلك أهل العيم  

وما أراهم .. بالدليل فيوذا أن  يجدود و يسدنبر ويفدي. وأهيي  العيم والفوم  االجدواداسدكمل شرور  :مجتهد
 .في حماننا هذا رغم من يح م غير ذلك إال أندر من النادر

ولوذا أن يسعى بفوم  أن  يدب  ما دبين ل  في   دليل منسوب إلمام . لمجدود قادر  يى دميح األدل   :متبب
 .ذي قدر معروف

مدبعا  يندل ل  فدوى واجدواد هو  يى رأي مفدي  مجدودا  إن كان مجدودا  أو   :لامي جاهل بقوالد الدين 
 .مجدود
وأن تلت م فقه المذاهب . في أن تعود لمنهج السلا في المعتقد  -بحسب ما ألتقد  -فالخير لألمة  

. وفقه للماء هذه االمة السابقين الذين شهدت لهم االمة بالرسوخ في العلم والتقم والصالو , االربعة 
وهو . د نصيحتهم بالتقاد مذهب أهل السنة والجمالة في االلتقاد أنصح الشباب و الب العلم بع.. ولمليا  

 .التقاد الفرق الناجية ومذهب الصحابة والتابعين واالئمة االربعة وسواهم من ألالم هذه االمة
وأنصحهم وال سيما شباب الصحو  . كما أنصحهم بأن يتفقهوا للم مذهب من المذاهب يختارونه  

حتم ال يحول . أحد المذاهب السائد  في مكان إ امتهم ودلوتهم ولملهم وجهادهم والجهاد بأن يتفقهوا للم 
ف ن اختاروا مذهبا  غير المذهب السائد في . شذوذهم لما ألا الناس من الفقه واالحكام بينهم وبين الناس

ويأخذوا بأيديهم   .فال أ ل من الدراسة والتفقه للمذهب السائد أيضا  ليعاملوا الناس بما ألفوه . مكان ليشهم 
  .بالحسنم و الرحمة والمولظة الحسنة
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فيدرقى في .  فييبدأ بالدخصم كرالب  يم . فإذا ما قيض الدوفيق والنجاح لبعضوم و فدأ  يي  بالعيم 
. سير صعدا  لعل ا  ينعم  يى هذه األم  بالمجدودين األثباع في حمان الفدن هذايثم . دراس  المذاهب األربع  

 .يةداج السنين الروال والدأب والظروف المناسب . لدصد    ريب العيم وهذا ا
 :وأ يد اخدصار خالص  رأيي كنصية  لمن أخذ بوا في كيمدين 

 
والتأدب بأدب الخالا , احترام من أخذ بمنهج الخلا  و را لذا  و , أنا مب دلو  االمة لعقيد  السلا 

 .  ردود  وال تخرجهم من أهل السنةوأن أخ اءهم م, معهم  والتبارهم من أهل السنة 
وتتبب ما . فأنا مب المذهبية المعتدلة التي ال تتعصب للمذهب . أحد المذاهب االربعة  أتباع و انا مب  

والسيما , من مذاهب أئمة أهل السنة  بغية الحق  تبين الهل العلم  فيه الدليل الةابت ولو من مذهب آخر
 .واهلل الموفق. بغية الترخش والتساهل ال.  للضرور  والمصلحة الظاهر  
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  وقضية تكفير المعين, أحكام التكفير العامة , ( التكفير ) مسالة : عاشرا: 
وذلك ألنوا مسأل  شاهك  وال , الةديد  أني دفكرع مييا قبل أن أضمن هذه المسأل  ضمن مساهل المنو  

ولكن لخرور  ما دفشى في أوسار  . ال يةدمي  الكداب وهو ما, يمكن داريدوا بإةكام إال بالدفصيل واإلفاض  
. ةي  دوس  البعض في الدكفير , بعض الجواديين من إشكاالع وشرر في بعض األةيان في هذه المسأل  

ولخرور  الظاهر  المعاكس  الدي دفشع في أوسار الصةو  اإلسالمي  وأوسار  يماء المسيمين وهو اإلرجاء 
ألنوا . لوادين المصيبدين رأيع أن أ رض ليمسأل  , ..فرارا من الدكفير , السياسي  المفرر والسيما اإلرجاء

ومن مساهل داهر  الصراع  ندما يدعيق األمر بدرعان كبير  من البشر , مسأل  من صميم مساهل العديد  الدالي  
ثم دةارب بكل وسيي  من ودد ي اإلسالم , دد ي اإلسالم ثم دةمل  يينا السالح وددادينا م  الجيوش الكافر  

 ..يريد أن دةيا األم  وفق مددضاه 
إيجاحا كافيا واضةا يشدمل  يى الدوا د  –رةم  ا   –ولدد وجدع فيما فصي  شارح العديد  الرةاوي  

وكداب  رةم  ا  مندشر مشوور وهو من الكدب الدي كدب ا  لوا الدبول . األساسي  في هذه المسأل  الخرير  
 .ر األم   بر الدرون والسيما في أيامنا هذه وفي مخديف أوسار الصةو  في جموو 

 وله ونسمم أهل  بلتنا مسلمين مةمنين ]  :قال اإلمام ابن أبي العح الةنفي في  شرح العديد  الرةاوي  
 .[النبي صلم اهلل لليه وسلم معترفين وله بكل ما  اله وأخبر مصد ين  ماداموا بما جاء به

من صيى صالدنا واسددبل قبيدنا واكل ذبيةدنا فوو المسيم : ) صيى ا   يي  وسيم ل رسول ا  قا( شرح ) 
وأن المسيم ال . ويشير الشي  رةم  ا  بوذا الكالم الى ان اإلسالم واإليمان واةد ( ل  ما لنا و يي  ما  يينا 

, قبيدنا من يد ي اإلسالم ويسددبل الكعب   والمراد بدول  أهل. يخرج من اإلسالم باردكاب الذنب ما لم يسدةي  
ن كان من أهل األهواء أو من أهل المعاصي   . صيى ا   يي  وسيملم يكذب بشيء مما جاء ب  الرسول ما واى

. وسيأدي الكالم  يى هذين المعنيين  ند قول الشي  وال نكفر أةدا من أهل الدبي  بذنب ما لم يسدةي  
 .ان واةد وأهي  في أصي  سواء و ند قول  واإلسالم واإليم

 .  [ وال نخو  في اهلل وال نماري في دين اهلل:  ]  وله   
يشير الشي  رةم  ا  الى الكف  ن كالم المدكيمين البارل وذم  يموم فإنوم يدكيمون في اإلل  ( ش  )

و ن     . ربوم الودىإن يدبعون إال الظن وما دووى األنفس ولدد جاءهم من . باير  يم وغير سيران أداهم 
 .. )...( بشيء بل يصف  بما وصف ب  نفس ينرق في ذاع ا  أنأبي ةنيف  رةم  ا  أن  قال ال ينباي ألةد 

سيد المرسلين للم  االمينوال نجادل في القرآن ونشهد انه كالم رب العالمين ن ل به الروو : ]   وله 
  [ الم المخلو ين وال نقول بخلقه وال نخالا جمالة المسلمينمحمد وهو كالم اهلل تعالم ال يساويه شيء من ك

 . 
يةدمل أن  أراد أنا ال ندول في  كما قال أهل الحي  واخديفوا وجادلوا : فدول  وال نجادل في الدرين ( ش ) 

 .)...(  . بالبارل ليدةضوا ب  الةق بل ندول إن  كالم رب العالمين نحل ب  الروح األمين الى يخر كالم  
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وا  دعالى قد أمرنا أن ال نجادل أهل الكداب إال بالدي هي أةسن إال الذين ظيموا منوم فكيف بمناظر   
أهل الدبي  فإن أهل الدبي  من ةي  الجمي  خير من أهل الكداب فال يجوح أن يناظر من لم يظيم منوم إال بالدي 

ةج  الدي ةكم الرسول بكفر من دركوا وا  دعالى ل أن ددام  يي  البكافر   هي اةسن وليس إذا اخرأ يدال إن 
 . قد  فا لوذه األم   ن الخرأ والنسيان ولوذا ذم السيف أهل األهواء وذكروا أن يخر امرهم السيف 

وسيأدي لوذا المعنى حياد  بيان إن شاء ا  دعالى  ند قول الشي  ونرى الجما   ةدا وصوابا والفرق  حياا 
 . )...( .و ذابا 
 [  وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وال نقول ال يضر مب اتيمان ذنب لمن لمله:] له و 
أراد بأهل الدبي  الذين دددم ذكرهم في قول  ونسمي أهل قبيدنا مسيمين مؤمنين ما داموا بما جاء (  :رح ش )

ا  بوذا الكالم الى الرد  يى الخوارج  يشير الشي  رةم . ب  النبي معدرفين ول  بكل ما قال وأخبر مصدقين 
 . الداهيين بالدكفير بكل ذنب 

ي  نا أن باب الدكفير و دم الدكفير باب  ظمع الفدن  والمةن  في  وكثر في  االفدراق اوا يم رةمك ا  واى
داهد الفاسد  فالناس في  في جنس دكفير أهل المداالع والع. ودشددع في  األهواء واآلراء ودعارضع في  دالهيوم 

المخالف  ليةق الذي بع  ا  ب  رسول  في نفس األمر أو المخالف  لذلك في ا ددادهم  يى ررفين ووسر من 
فراهف  ددول ال نكفر من أهل الدبي  اةدا فدنفي الدكفير نفيا . جنس االخدالف في دكفير أهل الكباهر العميي  

الذين فيوم من هو أكفر من اليوود والنصارى بالكداب والسن  م  العيم بأن في أهل الدبي  المنافدين .  اما 
وأيضا فال خالف بين . وفيوم من قد يظور بعض ذلك ةي  يمكنوم وهم يدظاهرون بالشواددين . واإلجماع 

المسيمين أن الرجل لو أظور إنكار الواجباع الظاهر  المدوادر  والمةرماع الظاهر  المدوادر  ونةو ذلك فإن  
ال قدل كافرا مرددا , يسدداب  ل في كداب السن  والنفاق والرد  مظندوا البدع والفجور كما ذكره الخالّ . فإن داب واى

ووا يذوا  : )وكان يرى هذه اآلي  نحلع فيوم( أهل األهواء   إن أسرع الناس رد:) بسنده الى مةمد بن سيرين أن  قال
ينو يوُخوُضونو فيي آيواتينوا فوأولْ  يس  غوْيريهي روأوْيتو الَّذي دي تَّم يوُخوُضوا فيي حو ْنُهْم حو ولوذا امدن  كثير من األهم  . (ريْ  لو

وفرق بين . دفعي  الخوارج   كما, ال نكفرهم بكل ذنب  :   ن إرالق الدول بأنا ال نكفر اةدا بذنب بل يدال
ولوذا . لذين يكفرون بكل ذنب مناقض  لدول الخوارج ا. والواجب إنما هو نفي العموم  . النفي العام ونفي العموم

وفي قول  ما لم يسدةي  إشار  الى أن مراده من هذا  ( ما لم يسدةي : ) يم قيده الشي  رةم  ا  بدول  أوا  
وفي  إشكال فإن الشارع لم يكدف من المكيف في العميياع , النفي العام لكل ذنب من الذنوب العميي  ال العيمي  

وليس العمل مدصورا  يى  مل الجوارح بل . وال في العيمياع بمجرد العيم دون العمل  بمجرد العمل دون العيم
 . أ مال الديوب أصل لعمل الجوارح وأ مال الجوارح دب  إال أن يضمن قول  يسدةي  بمعنى يعددده أو نةو ذلك 

فإنوم يدولون ال   رد  يى المرجه  ... وقول  وال ندول ال يضر م  اإليمان ذنب لمن  مي  إلى يخر كالم 
فإنوم يدولون نكفر . فوؤالء في ررف والخوارج في ررف . يضر م  اإليمان ذنب كما ال ينف  م  الكفر را   

وكذلك المعدحل  الذين يدولون يةبر إيمان  كي  بالكبير  فال يبدى مع  شيء . المسيم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير
والمعدحل  يدولون يخرج من االيمان وال  .اإليمان ويدخل في الكفرلكن الخوارج يدولون يخرج من . من اإليمان

ورواهف  .وبدولوم بخروج  من اإليمان أوجبوا ل  الخيود في النار. وهذه المنحل  بين المنحلدين  ,يدخل في الكفر
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ن كان صاة اال دداداعالكالم والفد  والةدي  ال يدولون ذلك في األ مال لكن في  أهلمن  بوا مدأوال البد ي  واى
أو يدولون يكفر كل مبددع  , وغيره  فيدولون يكفر كل من قال هذا الدول ال يفرقون بين المجدود المخر. 

فإن النصوم المدوادر  قد دلع  يى أن  يخرج من . وهؤالء يدخل  ييوم في هذا اإلثباع العام أمور  ظيم  
ي يةد  بوا هؤالء دعارض نصوم الو يد الدي الد ونصوم الو د. النار من في قيب  مثدال ذر  من إيمان 

 . يةد  بوا أولهك
والكالم في الو يد مبسور في موضع  وسيأدي بعض   ند الكالم  يى قول الشي  وأهل الكباهر في النار ال 

والمدصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون مؤمنا بارنا . يخيدون إذا مادوا وهم موةدون 
ما مفررا مذنبا , ن دأول دأويال اخرأ في  وظاهرا لك إال أن , فال يدال إن إيمان  ةبر لمجرد ذلك . إما مجدودا واى

 . بل هذا من جنس قول الخوارج والمعدحل   . يدل  يى ذلك دليل شر ي
د  بل العدل هو الوسر وهو أن األقوال الباري  المبدد   المةرم  المدضمن  نفي ما أثب,  وال نقول ال يكفر

الرسول أو إثباع ما نفاه أو األمر بما نوى  ن  أو النوي  ما أمر ب  يدال فيوا الةق ويثبع لوا الو يد الذي 
ونةو ذلك كما يذكر من الو يد في الظيم في  .ويدال من قالوا فوو كافر .دلع  يي  النصوم ويبين أنوا كفر

رى في وأن ا  ال ي  , من قال بخيق الدرين  ر بدكفيروكما قد قال كثير من أهل السن  المشاهي. النفس واألموال 
يوسف رةم  ا  أن  قال ناظرع أبا ةنيف  رةم  ا  مد   أبيو ن .. . وال يعيم األشياء قبل وقو وا , اآلخر  

 .ةدى ادفق رأيي ورأي  أن من قال بخيق الدرين فوو كافر
 

لوليد وانه كافر فهذا ال نشهد لليه إال بأمر وأما الشخش المعين إذا  يل هل تشهدون انه من أهل ا  
ف نه من ألظم البغي أن يشهد للم معين أن اهلل ال يغفر له وال يرحمه بل يخلده في . تجو  معه الشهاد  

 .  النار ف ن هذا حكم الكافر بعد الموت
 

رير  رضي ا  ولوذا ذكر أبو داود في سنن  في كداب األدب باب النوي  ن الباي وذكر في   ن أبي ه 
سمعع رسول ا  يدول كان رجالن في بني إسراهيل مدواخين فكان أةدهما يذنب واآلخر مجدود في : )  ن  قال 

فدال .  يى ذنب فدال ل  أقصر   العباد  فكان ال يحال المجدود يرى اآلخر  يى الذنب فيدول أقصر فوجده يوما
فدبض أرواةوما فاجدمعا  ند . يدخيك ا  الجن   ال فر ا  لك أوفدال وا  ال يا, خيني وربي أبعثع  يي رقيبا 

وقال ليمذنب اذهب فادخل , رب العالمين فدال لوذا المجدود أكنع بي  الما أو كنع  يى ما في يدي قادرا 
دنياه  دكيم بكيم  أو بدعدد قال أبو هرير  والذي نفسي بيده ل .وقال لخخر اذهبوا ب  الى النار, الجن  برةمدي 

 . وهو ةدي  ةسن ( ويخرد  
 

ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء . والن الشخش المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخ ئا مغفورا له 
كما غفر للذي  ال إذا , ويمكن أن يكون له إيمان لظيم وحسنات أوجبت له رحمة اهلل .   ذلك من النصوش

لادته أو شك في مت فاسحقوني ةم اذروني ةم غفر اهلل له ل خشيته وكان يظن أن اهلل ال يقدر للم جمعه وا 
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ال . ذلك  لكن هذا التو ا في أمر اآلخر  ال يمنعنا أن نعا به في الدنيا لمنب بدلته وأن نستتيبه ف ن تاب وا 
 .  تلناه 

لك إال إذا ةم إذا كان القول في نفسه كفرا  يل إنه كفر والقائل له يكفر بشرو  وانتفاء موانب وال يكون ذ
 . صار منافقا  نديقا

  
وكتاب اهلل يبين . القبلة المظهرين اتسالم إال من يكون منافقا  نديقا  أهلفال يتصور أن يكفر أحد من 

وهم الذين ال , ذلك ف ن اهلل صنا الخلق فيه ةالةة أصناا صنا كفار من المشركين ومن أهل الكتاب 
وهذه اال سام الةالةة . وصنا أ روا به ظاهرا ال با نا . نا وظاهرا وصنا المةمنون با . يقرون بالشهادتين 

مذكور  في أول سور  البقر  وكل من ةبت انه كافر في نفس االمر وكان مقرا بالشهادتين ف نه ال يكون إال 
 .  نديقا وال نديق هو المنافق 

ييحم  أن يكفر أقواما , لبارن ا  فإن  من كفر كل من قال الدول المبددع في. وهنا يظور غير الررفين 
ن كانوا مذنبين كما . بل هم في البارن يةبون ا  ورسول  ويؤمنون با  ورسول  , ليسوا في البارن منافدين  واى

أن رجال كان  يى  ود النبي كان  : )ثبع في صةيأ البخاري  ن أسيم مولى  مر رضي ا   ن   ن  مر
ن يضةك رسول ا  وكان رسول ا  قد جيده في الشراب فأدى ب  يوما فأمر اسم   بد ا  وكان ييدب ةمارا وكا

ب  فجيد فدال رجل من الدوم اليوم العن  ما أكثر ما يؤدى ب  فدال رسول ا  ال ديعن  فوا  ما  يمع إن  يةب ا  
 ( .ورسول  
االع الجومي  أو المرجه  أو وهذا أمر مديدن ب  في رواهف كثير  وأهم  في العيم والدين وفيوم بعض مد 

. ن بجمي  ديك البد   بل بفرع منواالددري  أو الشيع  أو الخوارج ولكن األهم  في العيم والدين ال يكونون قاهمي
البدع تكفير بعضهم بعضا ومن  أهلفمن ليوب  . ولوذا اندةل أهل هذه األهواء لرواهف من السيف المشاهير

  . ال يكفرونممادو أهل العلم أنهم يخ ئون و 
 

قال ا  . ولكن بدي هنا إشكال يرد  يى كالم الشي  رةم  ا  وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا 
 :رسول ا  صيى  ا   يي  وسيم وقال  . ومن لم يحكم بما ان ل اهلل فأولئك هم الكافرون : دعالى 

 : وقال . ابن مسعود رضي ا   ن  من ةدي  . مدفق  يي  ( سباب المسلم فسوق و تاله كفر) 
( أةدهماإذا قال الرجل ألخي  يا كافر فدد باء بوا )و. (ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ر اب بع    ال) 

أربب من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت  : )  وقال. مدفق  ييوما من ةدي  ابن  مرو رضي ا   ن  
ذا فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من ا ذا لاهد غدر وا  ذا ولد أخلا وا  لنفاق حتم يدلها إذا حدس كذب وا 

ال ي ني ال اني حين ي ني وهو : )  وقال .  مدفق  يي  من ةدي   بد ا  بن  مر رضي ا   ن  ( خاصم فجر
والدوب  معروض  (  مةمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو مةمن وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مةمن

من :     ) وقال. رواه مسيم  ن جابر رضي ا   ن  (  بين المسلم وبين الكفر ترك الصال : ) وقال . بعد 
من حلا بغير اهلل فقد : ) وقال ( .  أتم كاهنا فصد ه أو أتم امرأ  في دبرها فقد كفر بما أن ل للم محمد
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(  النياحة للم الميت ن في االنساب وةنتان في أمتي بهم كفر ال ع: ) وقال . رواه الةاكم بوذا اليفظ (  كفر
 .ونظاهر ذلك كثير  . 
 

أهل السنة متفقون كلهم للم أن مرتكب الكبير  ال يكفر كفرا ينقل لن الملة بالكلية كما  أنوالجواب  
ينقل لن الملة لكان مرتدا يقتل للم كل حال وال يقبل لفو ولي القصاش وال  اذ لو كفر كفر إ الت الخوارج 

 .  دود في ال نا والسر ة وشرب الخمر وهذا القول معلوم ب النه وفساده بالضرور  من دين اتسالمتجري الح
كما , ومدفدون  يى أن  ال يخرج من اإليمان واإلسالم وال يدخل في الكفر وال يسدةق الخيود م  الكافرين 

يا أيها ) : المؤمنين قال دعالى  إذ قد جعل ا  مردكب الكبير  من. فإن قولوم بارل أيضا , قالع المعدحل  
 فمن لفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروا: ) الى أن قال .( .الذين آمنوا كتب لليكم القصاش في القتلم

: ) وقال دعالى . والمراد أخو  الدين بال ريب . فيم يخرج الدادل من الذين يمنوا وجعي  أخا لولي الدصام  ( . 
ن  ائفتان من المةمنين  إنما المةمنون إخو  فأصلحوا بين : ) الى أن قال     ( ا تتلوا فأصلحوا بينهماوا 

ونصوم الكداب والسن  واإلجماع ددل  يى أن الحاني والسارق والداذف ال يددل بل يدام  يي  الةد  ( .أخويكم 
اليوم مظلمة من من كانت لنده الخيه : ) وقد ثبع في الصةيأ  ن النبي أن  قال , فدل  يى أن  ليس بمردد 

لر  أو شيء فليتحلله منه اليوم  بل أن ال يكون درهم وال دينار إن كان له لمل صالح أخذ منه بقدر 
ن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ف رحت لليه ةم ألقي في النار أخرجاه في  ( مظلمته وا 

وكذلك ثبع في الصةيأ  ن النبي  .الصةيةين فثبع أن الظالم يكون ل  ةسناع يسدوفي المظيوم منوا ةد  
ما تعدون المفلس فيكم  الوا المفلس فينا من ال له درهم وال دينار  ال المفلس من يأتي يوم : )  أن  قال

القيامة وله حسنات أمةال الجبال فيأتي و د شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا و ذا هذا وضرب هذا 
 ذا فنيت حسناته  بل أن يقضي ما لليه أخذ من خ اياهم من حسناته وهذا من حسناته ف فيقتش هذا

فدل ذلك  ( .إن الحسنات يذهبن السيئات : ) وقد قال دعالى . رواه مسيم  ( ف رحت لليه ةم  رو في النار
والمعدحل  موافدون ليخوارج هنا  . ساء  يعمل ةسناع دمةو سيهاد  وهذا مبسور في موضع اإل يى أن  في ةال 

لكن قالع الخوارج نسمي  كافرا وقالع , ر  فإنوم وافدوهم  يى أن مردكب الكبير  مخيد في النارفي ةكم اآلخ
وأهل السن  أيضا مدفدون  يى أن  يسدةق الو يد المردب  يى . المعدحل  نسمي  فاسدا فالخالف بينوم لفظي فدر 

  اإليمان ذنب وال ينف  م  الكفر ال كما يدول  المرجه  من ان  ال يضر م, ذلك الذنب كما وردع ب  النصوم 
ذا اجدمعع نصوم الو د الدي اسددلع بوا المرجه  ونصوم الو يد الدي اسددلع بوا الخوارج . را    واى

وال فاهد  في كالم هؤالء سوى أنك دسدفيد من كالم كل راهف  فساد مذهب . والمعدحل  دبين لك فساد الدولين 
 .الراهف  األخرى 

وهو أن  هل يكون الكفر , اق دبين أن أهل السن  اخديفوا خالفا لفظيا ال يدردب  يي  فساد ثم بعد هذا االدف 
وهذا االخدالف نشا من ,  يى مرادب كفرا دون كفر كما اخديفوا هل يكون اإليمان  يى مرادب إيمانا دون إيمان 
ى أن من سماه ا  دعالى اخدالفوم في مسمى اإليمان هل هو قول و مل يحيد ويندم أم ال بعد ادفاقوم  ي

ويسمي رسول  , يسمي ا  سبةان  الةاكم باير ما أنحل ا  كافرا  أنورسول  كافرا نسمي  كافرا إذ من الممدن  
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هو  :  ولكن من قال إن اإليمان قول و مل يحيد ويندم قال, من دددم ذكره كافرا وال نريق  ييوما اسم الكفر 
ومن قال إن اإليمان هو . كاإليمان  نده  ,  نده  يى مرادب كفر دون كفر والكفر. كفر  ميي ال ا ددادي 

قال هو كفر مجاحي . والكفر هو الجةود وال يحيدان وال يندصان , الدصديق وال يدخل العمل في مسمى اإليمان 
ان كدول  إذ الكفر الةديدي هو الذي يندل  ن المي  وكذلك يدول في دسمي  بعض األ مال باإليم . غير ةديدي

سميع إيمانا مجاحا لدوقف صةدوا  أنواي صالدكم الى بيع المددس أ( . وما كان اهلل ليضيب إيمانكم : )دعالى 
ولوذا يةكم بإسالم الكافر إذا صيى . و لداللدوا  يى اإليمان إذ هي دال   يى كون مؤديوا مؤمنا أ ن اإليمان 

لذنوب إذا كانوا مدرين بارنا وظاهرا بما جاء ب  الرسول وما فييس بين فدواء األم  نحاع في أصةاب ا. صالدنا 
. ولكن األقوال المنةرف  قول من يدول بدخييدهم في النار كالخوارج والمعدحل  . دوادر  نوم أنوم من أهل الو يد 

لحام  لمن يخالف قول  بما ال ييحم  والدشني   يي    .ولكن أردأ ما في ذلك الدعصب  يى من يضادهم واى
ذاو  كنا مأمورين بالعدل في مجادل  الكافرين وأن يجادلوا بالدي هي أةسن فكيف ال يعدل بعضنا  يى  اى

يا أيها الذين آمنوا كونوا  وامين هلل شهداء بالقس  وال يجرمنكم  : )قال دعالى . بعض في مثل هذا الخالف 
 ( . شنآن  وم للم أن ال تعدلوا الدلوا هو أ رب للتقو 

يتف ن له وهو أن الحكم بغير ما أن ل اهلل  د يكون كفرا ينقل لن الملة و د يكون  أن وهنا أمر يجب 
ما كفرا أصغر للم القولين المذكورين وذلك بحسب حال  معصية كبير  أو صغير  ويكون كفرا إما مجا يا وا 

تيقنه أنه حكم اهلل  الحكم بما أن ل اهلل غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مب أنالحاكم ف نه إن التقد 
ن التقد وجوب الحكم بما أن ل اهلل وللمه في هذه الوا عة ولدل لنه مب الترافه بأنه . كفر أكبر   فهذا وا 

ن جهل حكم اهلل فيها مب بذل جهده . مستحق للعقوبة  فهذا لاش ويسمم كافرا كفرا مجا يا او كفرا أصغر وا 
  . مخ مء له أجر للم اجتهاده وخ ةه مغفوراستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخ أه فهذا  و

وأراد الشي  رةم  ا  بدول  وال ندول ال يضر م  اإليمان ذنب لمن  مي  مخالف  المرجه  وشبودوم كانع قد 
وقعع لبعض األولين فادفق الصةاب   يى قديوم إن لم يدوبوا من ذلك فإن قدام  بن  بد ا  شرب الخمر بعد 

ليس للم الذين آمنوا ولملوا الصالحات جناو فيما  عموا إذا ما  : دأولوا قول  دعالىدةريموا هو وراهف  و 
ادفق هو و يي بن أبي , فيما ذكروا ذلك لعمر بن الخراب رضي ا   ن  .   اتقوا وآمنوا ولملوا الصالحات

ن , رالب وساهر الصةاب   يى أنوم إن ا درفوا بالدةريم جيدوا  وقال  مر . ا قديوا  يى اسدةاللو أصرواواى
ر وذلك أن هذه اآلي  مالةفر  أما إنك لو ادديع ويمنع و ميع الصالةاع لم دشرب الخ إسدك أخرأعلددام  

ا  سبةان  لما ةرم الخمر وكان دةريموا بعد وقع  أةد قال بعض الصةاب  فكيف بأصةابنا  أننحلع بسبب 
ي  يبين فيوا أن من رعم الشيء في الةال الدي لم يةرم فيوا فأنحل ا  هذه اآل, الذين مادوا وهم يشربون الخمر

اسددبال بيع المددس ثم إن أولهك  أمرفال جناح  يي  إذا كان من المؤمنين المددين المصيةين كما كان من 
حم تن يل الكتاب  : )يسوا من الدوب  فكدب  مر الى قدام  يدول ل  ي الذين فعيوا ذلك يذمون  يى أنوم أخروا و

ما أدري أي ذنبيك أ ظم اسدةاللك المةرم أوال أم  ( . من الع ي  العليم غافر الذنب و ابل التوب شديد العقاب
 .أهر[  وهذا الذي ادفق  يي  الصةاب  هو مدفق  يي  بين أهم  اإلسالم. يأسك من رةم  ا  ثانيا 

 .توضيحو فيه من البيان ما يغني لن الشرو وال.   انتهم كالمه رحمه اهلل  
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الدفرق  بين اإليمان )وأخدم الفدر  بما قال  ةج  اإلسالم اإلمام أبو ةامد الاحالي رةم  ا  في كداب   
ف ن استباحة دماء المصلين , الذي ينبغي   االحترا  لن التكفير ما وجد إلم ذلك سبيال )  :قال ( والحندق  

( .  لحيا  أهون من الخ أ في سفك دم لمسلم واحدوالخ أ في ترك ألا كافر في ا, المقرين بالتوحيد خ أ 
 .وا  دعالى أ يم 

في الةكم  يى , أندل هذا ليسدحيد المجاهدون ورالب العيم منوم في هذا األمر ةير  لدينوم و ألسندوم 
في رساهل ف.  قاديوم ا  , ال لدكون ةج  ليمرجه  وغال  أذنابوم في حماننا .أديان الناس والسيما  وام المسيمين 

بالسيا كدابي هذا ما يكفي ليدالل   يى ةضي  يى جواد الكفار الاحا  وأذنابوم من المرددين وجنودهم وأ وانوم 
وكذلك دكفير من أ ان الكافرين وظاهرهم  يى , و يى دكفير من شرع وةكم باير ما أنحل ا   والسنان

ومثيوم أيضا أهم  الكفر من العيمانيين .  ساكرهم المسيمين من الةكام المرددين أو من فعل ذلك من جنودهم و 
وكذلك ةضي  يى  دم الافي   ن جواد  يماهوم ووساهل إ الموم وبرام  ةرب . الرا نين في دين ا  
 . بالحجة والبياناألفكار الدي اخدر وها 

رين  يى الخوض وأنصأ المجاهدين خداما بأن يدركوا الخوض في هذه المساهل ليعيماء ورالب العيم الداد 
وينصرفوا إلى قدال أ داء ا  دربيدا لما اسديدنوه من هذه الفريض  المدعين   يى كل , في خضموا الصعب 

 .مسيم اليوم 
 

أساس .. وما يتفرع لنها من العقيد  الجهادية ,  اتسالمية  وفي ختام هذا الباب أةكد للم أن العقيد 
بقدر وضوحها في  لب المةمن ولقله يكون مستو  سلوكه في و . لد  المةمن المجاهد كل حركة وسلوك 

 .هذه الحيا  وموا فه مما يعترضه فيها 
ولها بالغ االةر في إيجاد المةمن الصالح . إن آةار وضوو هذه العقيد  ووجودها ورسوخها ال تخفم 

ولها بالغ االةر في . خفمكما أن آةار  والها  وتشوهها ال ت. والمجاهد العقائدي الةابت بفضل اهلل . الخلوق
ومن هنا . تدرج الناس في دركات الفسوق والضالل والضعا والهوان كما نعيشه ونلمسه اليوم بكل وضوو 

 .لن يصلح آخر االمة إال بما صلح به أولها : رحم اهلل من  ال و . البداية 
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 الباب الثاني                                                                          الفصل الثامن
 

 (أسس النظرية السياسية لدعوة المق اومة اإلسالمية العالمية)
 

في الرروةاع السياسي  , إذا أردنا أن نديم نظريدنا السياسي  بناءا  يى دراس  أوج  الدصور أو الفشل 
, لديوا نظرياع سياسي  مفصي  سنجد لألسف أن معظم الدجارب الجوادي  لم يكن . وادي  السابد  جليدجارب ال

الفارق بين  اال دبارومن جو  أخرى يجب أن نأخذ بعين , هذا من جو  . وال موجح  في بعض الدجارب ولألسف
قام) الودف السياسي الرهيسي ليدنظيماع الجوادي   وبين الودف ( نظام إسالمي   وهو إسدار األنظم  الداهم  واى

ولذلك ندخل في دةديد معالم نظريدنا (. المةدل الااحي ومن يعاون   دف  صاهل) من د و  المداوم  وهو 
 .وا  الموفق . دون الدعرض ألوج  قصور الدجارب السابد  , السياسي  مباشر  

 
 مدخل ومبادئ عامة: أواًل 

نعرض  من المفيد أن,  خول في الةدي   ن النظري  السياسي  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي دقبل ال
 . مما يسا د  يى فوم نظريدنا واألسس الدي بنيع  ييوا , هيم السياسي  الجمي  من الدعريفاع والمف

 :مكانة السياسية الشرعية  -( 0)
إلى أن وصينا إلى هذه العصور , وقد درورع منذ قديم الحمان .  السياس   يم وفن وجد منذ وجد البشر

والسياس  لدي غير المسيمين دخديف  .م  ييوا و يى دعيدادوا الةديث  الدي أصبأ مدار ةرك  البشر ومصالةو
الداهد (  موندامري) ما قال  , الدي وجددوا دعيق  يى ةديددوا  ندهم  الدعبيرومن أوجح .  نوا كما هي  ندنا 
 :  ندما قال , الثاني  في الةرب العالمي  الشوير العسكري اإلنكييحي 

 .. ويكفي أنوم أقاموها  يى قولوم( .. !ا اهلل وأما السياسة في.. الحرب لمل  ذر)
  ..(.في السياسة مصالح دائمة.. ليس في السياسة مبادئ دائمة.. ليس في السياسة لال ات دائمة )
وكذلك في , م  سيرر  قوى الكفر والظيم والرايان في العالم الكافر, وقد أصبأ مدار السياس  اليوم  

الدي دودم أمام المصالأ , ( الميكافيلية) يى األسس ,  يى ةد سواء ( إسالمي) المنا  المسمى مجاحا  
وهدك , وداير المواقف وندض المبادئ , ةي  ال يعدبر نك  العوود . واألغراض واألهواء كل دين وخيق ومبدأ

 .ألن  صار  رفا  مدعارفا   يي  . أساسياع األخالق  يبا  
. مثيوا مثل كاف  أوج  نشار اإلنسان  يى هذه البسير  . يخر يءولكن السياس  لدينا نةن المسيمين ش

: )  سبةان   وقول ( . يءما فر نا في الكتاب من ش ) : وداخي  في قول  دعالى. فوي مةكوم  بأةكام شر ي  
ومن هنا اصريأ  يى أصولوا و يوموا وما يدعيق بوا  ند المسيمين   ( .  ون لنا لليك الكتاب تبيانا لكل شيء

 (.السياسة الشرلية) مصريأ
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وقد دناول . وألفع في  الكدب منذ صدر اإلسالم . وقد اةدل هذا العيم بين  يوم الشريع  مكان  مرموق   
ثم بدأ . بين  يوم أخرى كما هو دأب األقدمين     مبثوث    في مخديف كدبوم مفرقبأقوال دجدها قوا ده  العيماء 
ودةولوا إلى الةجم اإلمبراروري في العصر األموي ثم , المي  ودرورها م  اسددرار الخالف  اإلسيدناول منفصال 

, الدي ررأع بدعدد الشعوب اإلسالمي  , ودعامل السالرين والعيماء م  مخديف المساهل , العباسي وما بعده 
ليدعامل  وكذلك الةاج , كما أسموها لدي المسيمين ( الدين والدنيا)وسياس  , وةدو  المساهل والةاج  ليددنين 

بدأ العيماء يصنفون  ف,  بدأع  يوم السياس  الشر ي  ددرور . ال  ذلك.. م  الخالفاع و اإلشكاالع السياسي 
وما ينجم , بةي  غرع كاف  مجاالع  القاع الةاكم بالمةكوم . مسددي  ومبوب    يم السياس  الشر ي  كدبا في

و القادوم .  من المديمين بينوم, ين باير المسيمين وكذلك  القاع المسيم.  ن ذلك من أوج  ادفاق وخالف 
 .والعود واألمان وسوى ذلك ,   م  الكفار في ةاالع الةرب والسيم

ومنريدا  يدك  , فدركوا لنا دراثا  هاهال  ومراج  في غاي  الرو   والموسو ي  دشكل مرجعا  في غاي  االدساع  
 واالسدنبارولإلدكاء  ييوا في االجدواد , ر معريادوا وأسبابوا  يي  المجدودون اليوم ألخذ األةكام الدي ددكر 

 . والدياس فيما جدع في  أوج  المساهل 
 فقه وا ب و مع يات سياسة+   أحكام شريعة  :  أحكام السياسة الشرلية هي  

 
 :عالقة الثابت بالمتحول هي  العالقة بين الشريعة والسياسة  -( 0) 

من معرف  أةكام   مركب, مثيوا مثل كل منريداع كل فدوى , السياس  الشر ي   والفدوى والةكم في مساهل
ثم دربيق ديك األةكام بعد , ثم معرف  دفاصيل الواقع  المريوب الةكم فيوا ,  الشريع  الثابد  وأصولوا وقوا دها 
 يى األقل في  بين أجر الصةيأ أو الذي يكون  االجدوادفيصل المفدي إلى , العيم  يى ديك الواقع  بعد الفوم 

 . المخر  وأجري المصيب
مثل مساهل أةكام , و األةكام الشر ي   نو ان   نوع ثابع ال دبديل في  لثباع األسباب ومناراع األةكام 

. فال ددبدل فيوا األةكام قديما  وال ةديثا  . إل  ... وكثير من أةكام المعامالع والبيوع , العباداع والمواري  
مثل كثير من أةكام المعامالع والدجاراع والمساهل . يق بدرور أوج  نشار البشر وةدو  المساهل ونوع يدع

 .المالي  المسدةدث   يى سبيل المثال 
و يدع . ضمن خرور  ريض  ,ودأدي السياس  في رييع   األمور الدي ضبرع فيوا الشريع  األةكام  

بةي  يكون . وددديراع أهل الرأي والدجرب  والخبر  . والمفاسد فيوا كثير من األمور  يى مدردباع نداه  المصالأ
, وقد يكون ةراما  إذا أندفع ديك الشرور , العمل ةالال  مشرو ا  بشرور أسباب معين  يددرها أهل المعرف  فيوا 

واسدصةاب الظروف , وكذلك فوي من األبواب الدي يدس  فيوا الدياس . بناء   يى نفس الدوا د الشر ي 
ولذلك فإنوا ... وأةكام الضروراع , كما يدس  فيوا باب المصالأ المرسي  . واالسدةسان والعرف , األةوال و 

 :دةداج من المدصدرين لوا إلى أن يجمعوا ثالث  أمور مجدمع  
ولنضرب أمثي   .وةالةها تقو  لالية تن ههم لن الهو  . وةانيها فقه في الوا ب . أولها للم بالشريعة  
 .. ألف الناس أةدهما من األةكام الثابد  وثانيوما من المدةول مما ي
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فأةكام الروار  والعباداع كيوا ثابد  فكل ةد  يندض الروار  يةصل م  اإلنسان اليوم كما يةصل م  
 . وأةكام العباداع كيوا دوقيفي  ودفصييي . فثبدع األةكام .  كل إنسان منذ خيق ا  

دا د  الخروج  يى الةاكم الكافر الذي بدا من  الكفر البواح والنم صريأ ب, .ولنضرب مثال   ن المدةول 
إذا كفر الةاكم . ولكن الفدواء قالوا في الفدوى الشور  المندول   ن الداضي  ياض . صةيأ في الكداب والسن  

 ! واردد بخروج المسيمين  يي  وخيع  إن ظنوا الددر   يى ذلك
وهل دسدوي فيوا أفوام الناس ؟ وكم من العوامل ددشابك في ذلك  ودبدل . !  فمن الذي يددر ظن الددر 

وقل مثل ذلك  ن مساهل األمر . ددديرادوم ؟ وكم يةداج هذا ليفوم والضبر والددوى والسالم  من الووى 
 ن وقد شرروا العيماء لذلك بأن يند   نوا معروف وال يند  . الذي هو فريض  , بالمعروف والنوي  ن المنكر

فمن الذي يددر النداه  ةدى يةل شكال من أشكال األمر والنوي أو يةرم  .. فدصير ةراما  , األمر منكر أكبر
ةي  ادفق العيماء كيوم ةدى من ةرم .  وهكذا االسدعان  باير المسيم في دف  الصاهل  يى المسيمين !.  ؟

ا  يى أن  إذا أشف أهل اإلسالم  يى الويك     ادفدو , اإلسدعان  باير المسيم في الجواد مثل الظاهري  وغيرهم 
فما مناراع الةكم في ديك ,  ..جاح  ند البعض واخديف يخرون,  وفي غير هذه الةال   . جاح باالدفاق 

أصةاب الخبر  والدجرب  من أولي األةالم والنوى ورؤوس الناس , العدول األددياء  اعإنوا دددير . ؟ األةكام 
 . !.و يماؤهم األددياء

فدكون . وكيوا مدةول , دربيق  يى واق  ةرك  البشر ونواياهم وقيوبوم وسيوكوم . فالشريع  وأةكاموا ثابد  
ولذلك . ضمن إرار ثباع  موم أساسياع أصول الشريع  , النديج  أن أةكام السياس  الشر ي  مرن  مدةول  

 .ب الفد  والفدوى وأخررها   يى اإلرالقوربما كان هذا أصعب أبوا. كان الدول فيوا من أدق وأصعب األمور
  

 :فريضة شرعية وأحكام شرعية وحقيقة سياسية  :أعمال المقاومة ومجاالتها -( 9)
وهذا . هي السياس  بأساليب  نيف :   بأنوا ( الةرب )  رف المعاصرون من  يماء االجدماع والسياس  

 ندما دندر  سبل الدفاهم بالوساهل ,قاع السياسي  هي الوج  العنيف ليعال, فكل الةروب والصرا اع . صةيأ 
 .والسياسي  الدبيوماسي 

ذا نظرنا إلى نظير ذلك لدينا معشر . وهذا صةيأ أيضا  , وقالوا بأن الةروب هي وساهل السياس   واى
ده وأةكام ديني  ولكن قوا , فالجواد فريض  شر ي  . المسيمين ومن منظور أةكام شريعدنا لوجدنا ذلك صةيةا  

. هو مجال ليعالقاع السياسي  بالعدو والصديق , سواء  كان جواد ريب أم جواد دف  ,  وأصول  وما ينجم  ن  
 .ودنجم  ن  أوج  نشار و القاع كيوا ذاع ربيع  سياسي 

الواجم  يينا  , الصاهل  يينا  مقاومة  و  اتستعمار.. المقاومةوهو . فإذا ما جهنا لموضو نا  
بكل , (   مل سياسي)لوجدنا أن المداوم  . لكل أوج  النشار البشري والمكوناع الةضاري   بمخرراع شامي 

وأن , وال يمكن أل مال المداوم  بمفووموا الشامل أن دةدق هدفا  . ما لوذا الدعريف الموجح جدا  من معني وأبعاد
الدي يجب أن دبرم  , ال العسكري  ليدضةياع الجوادي  و األ م, يكون لوا نديج  بدون برنام  اسدثمار سياسي 

 .كيوا بةي  دكون وسيي  لودف 
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خراجوم من بالدنا , فالوسيي  العسكري  هي من أجل دةر الاحا    سدار أنظم  , وصرف كيدهم  نا , واى واى
قام  أنظمدنا الشر ي  المسددي , ةيفاهوم   ! فوي وسيي  ألهداف كيوا سياسي .. واى

 :فإنا نعرف المداوم  بأنوا ,  وألنوا مةكوم  بثوابع شريعدنا
لدفب صائل العدو وتلالء كلمة اهلل ورفب رايته .ألمال الجهاد المسلح لتحقق أهداا سياسية شرلية)  

مدبول  . دةع رايدوا شواد  في سبيل ا  والددل. وبذلك دكون المداوم  جوادا  في سبيل ا  ( .  وتحكيم شرله
 .وفضي  لدي ا  سبةان  و دعالى برةمد 

  
 : وهي عمل سياسي. أعمال المقاومة نوع من حروب العصابات -(4)

. فن اسدراديجي مكون من دكديكاع  سكري  أصبةع معروف  و مدروس  , أسيوب ةروب العصاباع 
من أجل إجواد الخصم  بر , ةي  يوظف الضعيف أ مال  ضمن إمكانياد  الدييي  . وصارع  يما   ل  أصول  

 .أو االنويار من داخي  االنسةاب  المدى إلدخال في أوضاع سياسي  دضع  أمام خيار الةرب الرويي
ةروب ددمير شامل لدوى الخصم وجيوش  من أجل , ولم دكن ةروب العصاباع أبدا  في داريخوا كي   

في دنوي الصراع  بالدمار المادي ليخصم إال , بل لم دعد معظم الةروب في العصور الةديث  . كسب الةرب 
نما صارع الةروب وسيي  إلدخال العدو في أوضاع سياسي  و اقدصادي  واجدما ي  دضع  . ةاالع نادر  جدا   واى
 .واالندةارفي ةال الوحيم  

وأةيل الدارئ إلى  دد من المةاضراع الدي سجيدوا . في شرح هذا الفن   االسدررادولسع هنا في مجال 
وهي ( شرو كتاب حرب المستضعفين)مو   مةاضراع بعنوان وأوسعوا مج. وهي منشور  , في هذا الباب 

والخالص  مةل الشاهد من هذا هنا   هي أن ةرب العصاباع ددوم  يى اإلسدثمار . شريرا   / 15/مسجي  في 
دجاه , ليجوود العسكري  الدي ددوم بوا العصاباع أو المداومون الضعفاء , المددن بوساهل السياس  واإل الم 

مكانياع قواع ضخم  د بين المجوود العسكري , بةي  يؤدي الدنسيق في أ مال المداوم  . فوقوم  ددا وقدر  واى
دؤدي إلى إدخال العدو في ةال االنويار ,  بر ةرب إنواك رويي  المدى , والدكديكاع السياسي  , واإل المي , 

ي   يسدةيل مع  اسدمراره  في بة. نديج  الضاور  يي  من الرأي العام الداخيي أو الرأي العام الخارجي 
 .المواجو  والةفاظ  يى مدوماع وجوده و القاد  الداخيي  والخارجي  

وال يمكن أن يةدق بدون وسيي  . العسكري  في أ مال المداوم   ذو راب  سياسي  والخالص  أن النصر
ودكفي هذه اإلشار  وبة  هذا يرول . ومداوم  دةدق ضرباع وخساهر ةديدي   يى األرض .  سكري  فا ي  

 .هنا كفدر  في مددم 
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 :والتحييد و والتفكيك ,  المقاومة ونظرية التجنيد  -(5) 

 : داهوا من الريف المددرج الداليددكون ساة  الصراع بين كل ررفين مدخاصمين وكذلك بين المداوم  وأ
 .أ ضاء المداوم    -5
 .أنصار المداوم  ومؤيديوا  -4
 .المداوم  ومعسكر الخصم الةياديون بين   -1
 .أنصار أ داء المداوم  ومؤيديوم   -2
 .األ داء المةاربون ليمداوم   -1

 بر الوساهل ,  ولكل ررف في أي صراع كان , ودنصب جوود الد و  والعمل السياسي لكل مداوم  
ددندل في  هذه  وةدى العسكري  أةيانا   يى جعل مسار الدةول يكون  يى شكل سوم. اإل المي  والسياسي 

 ..المكوناع من النواي  نةو البداي 
دةويل ما أمكن من المكوناع والعناصر والكدل من الصف الخامس وهو معسكر العدو المباِشر أي 
ودةويل هذه الربد  من . دون مباشر  الددال والعون ,إلى الصف الراب  ليكون مناصرا  ليعدو فدر . ليمواجو 

ودةويل هذا إلى الصف الثاني في ليكون مناصرا  . ليكون مةايدا  في هذا الصراع الداهرالصف الراب  إلى الثال  
بوذه .. ودةويل هؤالء ما أمكن ليكونوا أ ضاء  في المداوم . دون مشارك  لوا في الدف  والعمل , ليمداوم  

 :اآللي 
 

  ←    محايد في الصراع    - 3    ←مناصر للعدو      - 4   ←معسكر العدو    -5
 .مشارك  في  مقاومة   - 1         ←مناصر للمقاومة     -2 

 

إلم ,  ولندما تةدي مجمولة االلمال العسكرية أو السياسية أو اتلالمية أو سو  ذلك من الممارسات 
حتم ولو كان شركة , أو أي فريق يخو  صرالا  من أي شكل , ويالحظ  اد  المقاومة . لكس هذا المسار 

, يتخلم االلضاء .. إذا الحظ أن المعادلة تسير بشكل معكوس بحيس, تخو  منافسة في السوق  تجارية
وينضم بع  المناصرين , وينتقل المحايدون إلم نصر  العدو وتأييده , ويقل المناصرون ويصبحوا محايدين 

 ..!! للعدو لن بعد إلم معسكر العدو

وأن برنامج لملهم وأسلوب .   تسو هم إلم  در الفشل واله يمة فليعلم هذا الفريق أن اهلل  د ابتالهم بقياد 
 . حركتهم مبني للم أسس خا ئة 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1131  [  
 

 
فيجب أن . السياس  والصرا اع الةشد في  الم  هذه هي الدا د  العام  الدي قل لوا شذوذا  في مساهل

والدفكيك بين . وف أنصاره والدةييد في صف.  ديسير العميي  السياسي  بةي  دوفر الدجنيد من صفوف األنصار
, وددديم داهر  الةياد الدريب من العدو . وهكذا ددس  داهر  المداوم  وأ ضاؤها وداهر  أنصارها. صفوف العدو 

وددفكك داهر  أنصار العدو ودسير ليةياد وينسةب . ودندل ما أمكن إلى داهر  الةياد اإليجابي لصالأ المداوم  
 .الكدل واألفرادمن صفوف العدو أكبر قدر من  

 
 :الجهاديوالمناخ , صراعومفتاح ال, نظرية الحشد    -( 9) 

في الكدب الدي  نع بالةدي   ن مدوماع الثوراع وأصول المداوم  وةروب العصاباع دجد هذه 
 .. المصريةاع

 نظرية الحشد: 
ر  األنصار والمؤيدين ويدصدون بوا مجمو   األ مال السياسي  والد اهي  الدي دوفر ليمداومين ادساع داه 

مكاني  , كما دوفر لوم الخدماع اليوجيسدي  . الدي دوفر لوم دجنيد العناصر الجدد  والدحود باليواحم   االخدفاءواى
 ... المادي  والمعيوماع

 مفتاو الصراع: 
هيوم دأو وهو مجمو   الشعاراع واألهداف والدضايا الدي دررةوا المداوم  إلقناع الناس بدضيدوا و دالدوا 

 :و نةن نريق  يي  مصريأ .  ليكونوا ضمن ةشد األنصار أو األ ضاء
 .ليدناسب م  منوجنا وررةنا الشر ي اإلسالمي( مفتاو الجهاد والمقاومة) 

 المناخ الةوري: 
, بأن اإلشكال م  العدو سواء كان مسدعمرا  , ويدصدون ب  الجو العام ووصول الرأي العام إلى الدنا    

. بةي  لم يعد من ةل ممكن لإلشكال إال العمل المسيأ . قد وصل لةد اإلنسداد , غودي  ظالم أو ةكوم  را
سواء  كان , نظرا  لما هم في  من سوء الةال وما يعانون   مييا  , وون  يى الناس  ند ذلك الدضةياع دةي  

, أو دوديد األ راض , قدل األنفس أو ,  االجدما ي أو األ راف والدداليد , ذلك بسبب اندواك المددساع الديني  
 .. أو الظيم أو الفدر والفاق  إلى يخر ذلك, أو االةدالل األجنبي , أو هدر الكرام  الورني  , أو نوب األموال 

 .ليناسب فكرنا وررةنا(  يلمناخ الجهادا )ونةن نسمي هذا 
في رريق الجواد المسيأ في  وهو الجو العام الذي يصل في  المسيمون إلى الدنا   بالدضةي  والسير 

 .سبيل ا  
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 :حدود دائرة الصراع ونظرية الخط الفاصل بين مسائل الحق والباطل  -( 9)

وبسبب أنوم ةمي  . وهذا معروف ,ونظام ةيا  مدكامل , وةضار  شامي  , المسيمون أصةاب ديان  رباني  
الووى وأهل الفساد كانوا  يى رول األحمان أ داء  وأصةاب , فإن قوى البارل والضالل , الةق ود اد  وممثيوه 

وهذا من رباه  .  يى مرادب من الخالف مددرج  , أو مخالفون لوم في النو  والمبادئ , لوذا الدين وأهي  
. وهناك صراع بين ةمي  هذا وذاك , فوناك بارل , و من سنن الخييد    فما  مادام  أن هناك ةق . األشياء 

 . وهناك دناقض بينوما ودباين بين أصةابوما. ك صواٌب فوناك خرأ وما دام أن هنا
وما يدفرع  نوا من قوا د الودى ووجوه الصواب وسواء الصرار , ولو ذهبنا نعدد مبادئ اإلسالم الةق 

, فييس من أمر من أمور العيش  يى هذه البسير  , فوو معددد مدكامل وشريع  مفصي  . لعجحنا  ن الةصر
وليدين فيوا رأي بأنوا . أو مةظور أو مباح  من مأمورٍ . إال وليشريع  فيوا ةكم , وه نشار اإلنسان ووج  من وج
 .خرأ  أو صواب أو, ةق أم بارل 

ولو . هناك بارل أو خرأ مناقض مضاد ل , وفي مدابل كل ةق وصواب دشدمل  يي  أصول هذا الدين  
والفاصل ,  والبارل والخرأ, مجاالع الةق والصواب  ومثينا, جهنا نمثل هذا برسم هندسي يوض  المدصود 

 :لوجدناه مجالين يفصل بينوما خر فاصل  يى الشكل الدالي. بينوما 
 

 
 
 

. م  خصوموم وأهل البارل , وهذا ينربق  يى كل مسأل  من مجاالع اخدالف المسيمين وأهل الةق 
ألهل السن  والجما    اال ددادمثيع لكل قضي  ندر  في الشكل لوجدع مساهل وهكذا لو ذهبع دضرب األمثي  و 

وكذلك أهل الووى . ولوجدع  داهد أهل الكفر ( . 5)وكذلك كل دصرفادوم وسيوكيادوم دمثيوا ندار في المجال , 
ر الفاصل ةي  يجب أن نفدرض أن الخ( . 4)وكل سيوكيادوم دمثيوا ندار في المجال , والضالل من المسيمين 

ألن  يمكن ألي مسأل  أو رأي أو قول أن يكون ةدا  وبارال  . ال يسمأ بوجود مسأل  فوق  .بين الةق والبارل 
 .فوذا ال يةدمي  العدل وال المنرق وهذا بدهي . وال أن يكون خرأ وصوابا  في نفس الوقع . في ين واةد 

بأي . وبين المجاهدين المداومين ومن واالهم , الهم ين الاحا  الكفار ومن واب, فإذا جهنا لصرا نا اليوم  
لوجدنا أن لمساهل الصراع بيننا وبين أ داهنا داهر  مةدد  ضمن المجال المريق . فعل أو قول أو موقف اليوم 

 الخ  الفاصل بين الحق والبا ل

 مسائل الحق والصواب

(1) 

 

 مسائل البا ل والخ أ

(2) 
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ضد  , فةدود داهر  صرا نا كد و  مداوم  إسالمي   المي  ومن أ اننا . المفدوح لمساهل الةق والبارل 
هي أنوم صاهل  يينا يريدون ددمير . بي  اليوودي  الدي ددودها أمريكا وةيفاؤها ومن وقف معواالةمالع الصيي

حال  كياننا ووجودنا ويمثيون ررفا  مدكامال   ونةن نريد أن ندف  هذا الصاهل ونةفظ ديننا وأنفسنا .. ةضاردنا واى
 . وأ راضنا ومددرادنا 

نمثل , ل مساهل الةق والبارل و الخرأ والصواب ولكي ال ددشعب بنا مساهل الصراع والخالف في ك
داهر  لوا , نمثيوا بداهر  مةدود  ضمن مجال الةق والبارل , ضد أ داهنا , لةدود مساهل صرا نا كمداوم  

فيصبأ . ونسميوا ةدود داهر  الصراع . ال  ... ةدود دةد مساهيوا كيوا العددي  والفكري  والسياسي  واإل المي 
 :ولمساهل مسأل  الصراع  يى الشكل الدالي, لعموم مساهل الةق والبارل  الشكل الممثل

  
 

 . المجال المريق الةق والبارل والخرأ والصواب 
( 1: )نصريأ  ييوما ,  اع إلى  ولجدنا أن الخر الفاصل بين الةق والبارل يدسم مساهل داهر  الصر 

أو قول أو رأي أو فعل أو أدب أو قصيد  أو فدوى أو , ن نصنف كل فكر  أو معددد ومن هنا نسدري  أ(.. 2)و
 :لدجد لوا موقعا  في هذا الشكل ومجاالد  األربع  وسدكون  يى أةد أربع  دصانيف. ال  ... سيوك

 (5:  )مساهل الةق والصواب فيما ال يدخل ضمن داهر  الصراع وةدودها ومجالوا    -
 (4:   )الخرأ فيما ال يدخل ضمن داهر  الصراع وةدودها ومجالوا   مساهل البارل و   -
 (1:  )مساهل الةق والصواب فيما يدعيق بدضايا صراع المداوم  م  أ داهوا ومجالوا  -
 (2: )مساهل الةق والصواب فيما يدعيق بدضايا صراع المداوم  م  أ داهوا ومجالوا   -

 :ونةن نوضأ هذا الشكل لندول
واستجالب , تحقق المقاومة أهدافها ومن باب ترتيب االولويات وتقديم المهم للم االهم  أنه ولكي 

ودفب ألظم المفسدتين بأدناهما إن كان , واختيار ألظم المصلحتين بأدناهما , المصالح ودفب المفاسد 
 .الخيار اض راريا  

( دلو  المقاومة)ا يتعلق بقضايا بم, التفرغ اليوم لالنشغال في مواجهاتنا  االختصاشفعلينا ومن باب  
سواء  كانت مواجهات لسكرية جهادية أو سياسية أو إلالمية أو فكرية أو أدبية أو كل ما يشغلنا و يأخذ , 

للينا أن ننشغل بالمسائل . أو يعرضنا الي شكل من أشكال التكاليا, منا أي شكل من أشكال الجهد 
 .كل ميسر لما خلق لهو . المحدود  ضمن إ ار حدود دائر  الصراع 

الخ  الفاصل بين  .حدود دائر  الصراع
 الحق والبا ل

 مجال الحق والصواب العام

(1) (2) 

 مجال البا ل و الخ أ العام

(3) 

 بم
 المقاومة

(4) 

 مب 
 العدو
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ألانهم . ومن أهتم بها وانصرا إليها من المسلمين , ولبا ي أبواب الخير والحق والسعي فيه أهلها  
 .اهلل للم ما صرفوا أنفسهم إليه وتقبل منهم

أو دنمي  جذورها بشكل مباشر , فكل فكر  أو رأي أو سيوك أو قول أو فعل يسا د  يى إرالق المداوم  
وكل نديض لذلك مما يعرل المداوم  ويجفف جذورها . ن مداصد المداوم  لوا في رأي وقول و ون فوو مدصد م

فيد و  المداوم  في  موقف ددصدى ل  بما يناسب  باألسيوب العسكري أو السياسي أو اإل المي . ويعين أ داءها
, وراه  من األقوال واأل مال وكما يجب أن ال ندشعب ونضي  جوودنا فيما ال راهل من . أو أي وسيي  مشرو   

يجب أن نودم بكل مسأل  داخي  ضمن , والدخول في صرا اع الةق والبارل والخرأ والصواب الدي ال دنوي 
 .ةدود داهر  الصراع

ومظاهر , والضالالع, والدبورياع ,  واالنةرافاع. فأشكال البدع الكثير  المدفشي  اليوم في المسيمين 
ظورع . و دم الةكم بالشريع  , ال دنوي وكيوا من مظاهر غياب اإلمام الشر ي . إل  ...والمعاصي , الفسوق 
 .ودحول بظوورها , بحوالوا 
وكل أشكال ( 5)ولوا من يدصدى لوا من الد ا  والعيماء في المجال (.. 4)فوذه المساهل دد  في المجال  

مظاهر من ضنك العيش إل راض أكثر الناس  هي كذلك, ال  ...واالنةراف السيوكي والخيدي والرشاوى والفساد
( 4)وهي مساهل من المجال .. ودحول بدةديد , وهي مظاهر لاياب شرع ا  . ةاكموم ومةكوموم  ن ذكر ا  

 ( . 5)و لوا من دصدى لوا من المجال , أيضا , 
جوح العدوان ال ي, وأما لو قام مفدي يفدي بأن جيوش األمريكان ومؤسسادوم هم مسدأمنون معاهدون 

ويجب أن ندصدى لوا بما يناسبوا من جواد الةج  والبيان , ( 2)فوي مسأل  لوا موق  في المجال ..!!   ييوم
ولو قامع مؤسسد  ليدربي  م  الةمالع الفكري  األمريكي  دضل الناس ودنسف ,  (..1)بجود من المجال 

فوو فعل ..  وغيرها كثير , د األردني  اإلسراهييي   يى الةدو , كوذه الدي أقاموها في وادي  رب  , أصول دينوم
حالد  . (2)ضمن داهر  الصراع في المجال  واق  واغديال الداهمين  يي  , و يجب أن ندعامل مع  بجواده ونسف  واى

 .. وهكذا(.. 1)وذلك بفعل من أفعال الددال والمداوم  من مجالنا . من الكفار أو من المنافدين من موارنينا 
 :ك نيخم هذا الشرح الذي أوضةنا بالشكل ليسول فوم  وبذل
بأن دلو  المقاومة اتسالمية العالمية تتصد  للمسائل المتعلقة  بحدود دائر  الصراع مب العدو الصائل  

ال  هدا  .. بما وراء ذلك االنشغالوتعر  لن . وحلفائه سواء  كانت من مسائل جهاد البيان أو جهاد السنان 
نما من باب . فكل حق مقدس بذاته , صواب في الحق وال وتقديم االولويات وجمب جهود االمة  االختصاشوا 

. وامتحانا  آلخرين , تكاد تكفي مجمعته للم دفب هذا البالء العظيم النا ل بنا لقابا  من اهلل ال وام  التي ال
 .ونسأل اهلل الفو  والسالمة
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 : لصراعات السياسية بين األطراف المختلفةالمشتركة في مسائل ا مالقواسمفهوم   -( 1)
من مبادئ الرياضياع الةديث  البسير  الدي ددرس اليوم لرالب المرةي  االبدداهي  ما يصريةون  يي   
والمعادالع , نسب  ليعالم الرياضي الذي ابدكر الدعبير  ن المجمو اع و ناصرها (. venأشكال )باسم 

وهي فكر  بسير  دسا د جدا  في فوم مسأل  . مخديف المجمو اع بالرسوم الرياضي  والدواسم المشدرك  بين 
والمثال . والمخديف  و المدناقض  وةدى المدخاصم , الدواسم المشدرك  في  الم السياس  بين المجمو   المنفصي  

 :البسير الدالي يوضأ مبدأ ذلك
 :رى ومجمو   أخ. { ( 50,4,2,1,5= )س }:لو كان لدينا مجمو   أ داد 

سنجد بالمالةظ  أن األرقام المشدرك  . {( 21,51,4,2= )م } : وثالث . { ( 50,4,51,1,1= )ع }
( م)و( ع)والمشدرك  بين ( . 4,2)هي ( م)و ( س)والمشدرك  بين ( . 50,4,1)هي , ( ع)و( س)بين  
 :الرسم المبسروهذا يعبر  ن  ب. فدر( 4: )هي ( م)و( ع)و ( س)والمشدرك  بين الثالث  ( 51,4)هي 

 
  

وهذا الدصوير الرياضي البسير يعري فكر   ن مفووم الدواسم المشدرك  بين المجمو اع المسددي  في  الم 
 ..السياس  أيضا

. (القاسم المشترك:)ةي  نريق  يى الدسم الةاوي ليعناصر المشدرك  بين مجمو دين أو أكثر مصريأ 
ال  نجد أن ... م السياس  واألفكار والمبادئ و المصالأ والمعددداعفإذا انددينا إلى  الم المجمو اع في مفوو 

بين كل مسيم من أهل الدبي  هو مبادئ اإلسالم ( الداسم المشدرك.. )فمثال  . هو ذاد ( الداسم المشدرك)مفووم 
الصال  , كدابا   وبالدرين, اإليمان با  ربا  اإليمان بمةمد نبيا  )العام  و معددداد  األساسي  المدفق  يي  مثل 

 ..وهي مجال كبير من المعددداع والمبادئ(.. أهل الدبي )ودواب  ذلك من المدفق  يي  لدى ما يسمى ...( ليدبي 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1135  [  
 

و كيوا قواسم مشدرك  بين المسيمين وهو مجال .. وكذلك  قضايا اإلسالم ومددساد  و داريخ  وما إلى ذلك
 .. مدس  رةب ال يةصر

 .. بين كل أهل القبلة( .  اسم مشترك)لها للم المسلمين هو ومواجهة أمريكا ودفب صائ
بينهم وبين كل ألداء أمريكا ومن (  اسم مشترك)هو , والعمل للم ذلك , وخسار  أمريكا وه يمتها 

 ..يهمهم ه يمتها حتم من الكافرين 
اع المسددي  بين المجمو ( الدواسم المشدرك )نجد أن  وهكذا وبشيء من الفوم وسع  األفق والدصور 

.. مجمو    الخصاهم أو المكوناع أو األهداف أو المصالأ المشدرك .  المخديف  هي في مصريأ السياس  
 ( ..مشدرك)أو أي  امل أو مكون يثبع المنرق أن  

والمصالأ المشدرك  بين أصةاب , ةي   ددوم كل الصرا اع في  الم السياس   يى نظام الدةالفاع 
 .ضد الخصم المشدرك,   (الدواسم المشدرك )

دفوم الدوا د المجاِهد  وأنصار المداوم  ليدراراع إلى ,   ( الدواسم المشدرك )ويؤدي ةسن فوم مصريأ  
م  قوى أخرى قد دكون , السياسي  الدي ددخذها قياداع الجواد بالدخول في دةالفاع مباشر  أو غير مباشر  

ديك الدوى الدي جمعوا م  المداوم  قاسم مشدرك في  داء , وم  مباين  في المنو  أو المعددد لجما اع المدا
ةي  ددةرك ديك الدياداع ليدعاون م  أصةاب ديك الدواسم المشدرك  في . ومواجو  أ داء المداوم  المشرو   

وما ددية  أةكام الضرور   يى بصير  من الةساباع األمني  والسياسي  , ضوء ضوابر قوا د السياس  الشر ي  
 .لعسكري  وا

  
 :وشبكة العالقات السياسية, ومفهوم التأثر والتأثير في العالقات, مفهوم العالقة -3

 مفهوم العال ة: 
 .. يى كل رريد  اردبار بين  نصرين أو مجمو دين أو كيانين(  الق )نريق كيم  

 ( الق  أخو ) :  الرابر  بين األخو  دسمي
 (  و بنو أبو ) :   و الرابر  بين األب وأبناه   
 ( الق  حوجي ) : و الرابر  بين الحوج و حوجد 

 (   الق  خصوم ) :         وبين المدخاصمين
 ( الق  ةب ) :   وبين المدةابين

 ( الق  ةرب) : بين المدةاربين وبين و
 ( الق  مصالأ مشدرك ) :       وبين أصةاب المصالأ 

 ("   دم  الق "  الق  أو . . الق  معدوم ) :وبين من ال  الق  بينوم البد 
 (  الق  دةالف( )دبيوماسي  الق  (.. ) الق   دم ا دداء(.. ) الق  جوار.. )وهكذا

إلى يخر المصريةاع الكثير  الدي ددداول اليوم خاص  مما بومنا في موضوع العالقاع (..  الق  دعاون)
 .السياسي 
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  العناصر والجمالاتمفهوم التأةير والتأةر المباشر وغير المباشر بين: 
د منوما باآلخر بنسب  دحيد يند   نوا دأثر ودأثير مباشر من كل واة, كل  الق  ددوم  بين ررفين  -

 . دندم بةسب مدوماع وخصاهم كل منوماأو 
صر أخرى جانبي  ادأثر بشكل غير مباشر بين هذين العنصرين وكل  ن, وكل  الق  ددوم بين ررفين  -

 ..وهذا يدضأ بالمثال. ين  القاع مباشر دربروا بوذين العنصر 
وكانع هناك  الق  (.. 2), (1), (4), (5.. )إذا كان في السوق أرب  شركاع, في  الم الدجار  مثال  

 (..2)و ( 1) الشركدين بين و  , (4)و ( 5)الشركدين مباشر  بين 
فيو قامع  الق  .. السوق ربيع  الةال هناك  الق  غير مباشر  بين الجمي  وهي  الق  الوجود فيبف

سدأثر الشركدان  يى بعضوما بعالق  دأثير ودأثر مباشر بةكم هذه (.. 2)و الشرك  ( 4)مباشر  بين الشرك  
من الدرج  األولى و الق  ( 2)و ( 5)ولكن هذا سيؤدي إلى نشوء  الق  دأثر ودأثير غير مباشر بين , العالق  

 . الق  دأثر من الدرج  الثاني بينوما وسيكون (.. 2) و( 1) الق  كذلك بسبب  (1)و ( 5)بين 
ومن هنا نسدري  الدول أن جمي  العناصر المشدرك  بالدواجد في مجال واةد ددوم فيما بينوا  القاع دأثير 

 ..وفق شبك   القاع مدشابك .. ودأثر من مرادب مددرج 
وال بد أن يفوم .. ا  بال  الوضوح وبال  الدعديدفإذا ما دخينا في  الم العالقاع السياسي  فإننا سنجد هذا أمر 

من قبيل ما نةن بصدده , وخاص  المعارك السياسي  ذاع الراب  العنيف , المنخرر في معرك  العمل السياسي 
وربيع  , والدولي  , واإلقييمي  , أن يفوم ربيع  شبك  العالقاع المةيي  , (  محتلين وحلفائهم× مقاومة ) 

  ..من كل المرادب بين كل ديك العناصر, والدأثير المباشر وغير المباشر  القاع الدأثر
فإذا ضربنا مثاال من صميم مسأل  صراع المداوم  اليوم في العالم ..فينشأ  ندنا ما يسمى شبك   القاع

 ..يفإننا نجد المعرياع لو بسرناها إلى ةد كبير  يى الشكل الدال. العربي واإلسالمي ضد أمريكا وةيفاهوا
 :محور أمريكا  -5
 . دربروا  الق   ضوي  ومصيري  بإسراهيل: أمريكا -
 ..دربروا  الق  قوي  جدا  ببريرانيا: أمريكا -
يراليا, ليادربروا  الق  أقل درج  ببعض الدول الاربي  يأدي في رييعدوا أسدرا: أمريكا -  اليابان, كندا, , واى
بمكوناع أخرى من دول أوروبا الشرقي  وبعض دول يسيا وأفريديا ( داب  ومدبوع ) كما دربروا  الق  ةيف  -

 ..وأمريكا الجنوبي 
 .وبكاف  مكوناع دول العالم الصييبي .. ودربروا  الق  ةيف صييبي بروسيا-

و يى أةالف , و يى معاهداع وادفاقياع , وهذه العالقاع ليسع  شواهي  فوي قاهم   يى معددداع وأفكار 
 ...وراعو يى ضا, ومصالأ 

نجد أن هناك كدي  أخرى في الجانب المةارب لنا أيضا  ولكن ذو ربيع  مخديف  وهو المةور : في المدابل 
 .األوروبي المسددل
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 :محور أوربا  -2
من . ومعوا مجمو   من الدول األوروبي  ومن يدور في فيكوا  ...بيجيكا , أسبانيا , روسيا, ألمانيا, فرنسا

 ..جاالع الدأثير في بعض دول أفريديا ويسيابعض ما دبدى لوا في م
 :لال ات ضمن المحورين  -3

 :دردبر كاف  مكوناع هذين المةورين بأةالف من الموم معرفدوا وأهموا
 .دول  ( 41)وينكون من , الذي يربر معظم المكوناع الرهيسي  لوذين المةورين .. ةيف النادو -5
يحيد مجموع ةدى اآلن دول  ( 41)ويدكون من .. لمةور الثانيويربر أهم مكوناع ا: االدةاد األوروبي-4

 .دول   20ويدوق  أن يصل إلى نةو , ةي  دندظر دول أخرى الدخول في  . مييون نسم   210سكانوا  يى 
 ..ما يحيد األمر دعديدا  مو 

ثال   اليابان أن في  الم السياس  غالبا  ما دردبر العناصر بعالقاع مدناقض  مدشابك  بالا  الدعديد فم
والعسكري  والسيما إذا ما , وأمريكا وأوروبا يبدون ةيفاء  يى ما أشد ما يكون الةيف قو   في المجاالع الدولي  

ولكنوا في مجاالع كثير  والسيما في السباق  يى المصالأ االقدصادي  .. دعيق األمر بالصراع م  المسيمين
اليابان ودول شرق ومةور  ,أوروباومةور ,مةور أمريكا دمثل ثال  مةاور شب  مدةارب  اقدصاديا  هي

فإن من البديوي أن ..ولو دخيينا شبك  دصور ديك العالقاع المباشر وغير المباشر  من كل الدرجاع ..يسيا
ألسباب داخيي  أو ( دول  ما )  ن اهدحاح الوض  في أي  دد  من  دد الشبك أوكما في كل الشبكاع  , ندخيل 

يؤدى إلى اهدحاح العناصر س. ( دولدين )  بين  دددين الق  ربار اهدحاح أو دصدع لأي كذلك و  . خارجي  
أو .. وأةيانا  يؤدي االهدحاح إلى داير مكوناع بعض العدد. جميعوا بةسب قربوا وبعدها  ن موق  االهدحاح

ذا ما كان اإلهدحاح شديدا  أو انفجاريا  . ددر  أواصر بعض العالقاع والروابر  فإن  قد يؤدي إلى خرق الشبك   واى
 .. في بعض أجحاهوا أو ددر  أوصالوا ليعاد نسجوا ورسموا من جديد

الذي دبع  انويار , وهذا ما يةصل إبان األةدا  الكبرى من قبيل ما ةصل بانويار اإلدةاد السوفيدي 
 ..جدار برلين واى اد  رسم خرير  أوروبا وقيام النظام العالمي الجديد

وما يؤدي , ودوجووا ليةمالع الصييبي  , ةصل اليوم بانرالق أمريكا نةو الةيم اإلمبراروري ومثل ما ي
وكذلك بين مكوناع , وبين مكوناع الشرق فيما بينوا , في العالقاع بين الشرق والارب  االندالباعإلي  هذا من 

 ....وهكذا . الارب وبين الجمي  
ذا ما أردنا الدأثير  يى دواحناع مثل  أو الخروج من اهدحاحادوا , إ اد  درديبوا لصالةنا  هذه الشبكاع أوواى

 :فإن هذا يدوقف  يى  اميين اثنين هامين ومدالحمين. بأقل الخساهر 
فوم  بمعنى  .فومنا الدقيق الدفصييي لربيع  اليعب  وأررافوا وروابروا و القادوا وجمي  مكونادوا  :أوال  -
والددر   يى دوظيف ديك .. ررفنا  وررف العدو وما بينوما من أرراف الةياد,  الررفين المدصار ين دركيب  

 ..المعرف  لصالةنا



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1133  [  
 

في  الم بةسب المعرياع واإلمكانياع وهذا .. الددر  الذادي  ماديا  ومعنويا  يى إةدا  الدأثير :ةانيا  - 
كن ال ددوفر األسباب المادي  فكثيرا ما يدوفر الفوم ول, ..وسبةان مسبب األسباب ومالك الميك. األسباب 

 .وهذا من الدور دةع ةكم الظرف ..لدةويي  إلى ةرك  و مل مؤثر 
  

 :السياسية االستراتيجية والتكتيك و هوامش المناورة -( 01) 
هذه المصريةاع الثالث  من المصريةاع كثير  الدردد في مجاالع العمل السياسي والعسكري وةدى في 

وقد  رفع هذه المصريةاع دعريفاع . وما يعنينا منوا هنا البعد السياسي ليمداوم  . مجاالع النشار األخرى 
 : ولكني أبين ما يومنا من فةواها باخدصار. كثير 

 فاالستراتيجية:  

) أو ما يد ى  .والدي دوض  لدةديق األهداف من ذلك البرنام . هي الخرور الرهيسي  لبرنام  مخرر ما 
 .وددميح االسدراديجي  بأنوا ددوم  يى جمي  من المعرياع والددراع الةديدي   يى دنفيذه  ( االهداا اتستراتيجية

ولكونوا كما هو مفروض قامع  يى . فوي  يى  كس الدكديكاع , ومن صفادوا األساسي  الثباع النسبي  
. ر  ومعريادواإال إذا  صفع مفاجآع ما بظروفوا المةي. يجب أن ددميح بالثباع, ثباع المعرياع العام  

ماديا  ومعنويا  وةركيا  و يى , فادةا  الدايير هذا  و ند ذلك يجب داير اإلسدراديجي  كييا  و غالبا  ما يكون ثمن
ومن . ويةداج إلى قياداع أحم  دسيرر  يى دةديد دبعاع انويار اإلسدراديجي  ووض  بديل لوا . كل صعيد 

أن كل الجوود والنفداع واإلسدعداداع واألدواع الدي , إلسدراديجي  البديوي أن نعرف أن من أبسر أثمان داير ا
وةدى األشخام أةيانا  غالبا  ما ال يصيأ لدنفيذ اإلسدراديجي  الدالي  اليوم إال بددر ما يسدفاد من , رصدع لوا 

خداموا أوال وبةسب ربيع  الدودم دصيأ األجحاء واليبناع ثاني  السد.. ةرام بناء دودم في إ اد  بناء جديد
 ..دصيأ

            الهدا االستراتيجي: 

وفي . هو الودف الرهيسي األساسي الذي وضعع االسدراديجي  وما اقدضد  من دكديكاع من أجل دةديد  
 : ةالدنا فإن 

 :هدفنا االستراتيجي هو 
نه, إجبار القوات الغا ية لبالدنا بقياد  أمريكا وحلفائها للم االنسحاب من بالدنا اء  درتها للم التأةير وا 

ماان أجاال إ امااة النظااام اتسااالمي . كااي تتهيااأ االسااباب لإل احااة باالنظمااة العميلااة القائمااة فااي بالدنااا . فيهااا 
 .  الشرلي الذي يحكم بما أن ل اهلل في بالدنا العربية واتسالمية للم أنقا  تلك االنظمة المرتد 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1138  [  
 

 
 التكتيكات: 

 نفيذالدي دودف إلى د.. مرةيي  والعميياع والمناوراع والممارساع الجحهي هي مجمو   البرام  والخرر ال 
و اد  ما دض  اإلدار  العييا الدي وضعع . وصوال لدةديق الودف اإلسدراديجي  (االسدراديجي )المخرر العام 

 .اإلسدراديجي  المخرراع العام  لمجمو   الدكديكاع الدي من المفدرض أن دؤدي إلى دةديدوا
إال في ةاالع الدياداع المركحي  . لبا  ما ددرك المخرراع الجحهي  لديك الدكديكاع ليدياداع الفر ي  وغا 

 .الدي دميل إلى الددخل في الجحهياع وغالبا  ما يكون لوذا  نداه  سيه  
برام  الدكديكاع أو دعدل أو دبدل من قبل الداهمين  ييوا وذلك بةسب ناير  ىومن الربيعي أن ديا

أما إذا ( . االسدراديجي )إن كان  رضيا   يى دنفيذ المخرر العام  وف المةير بدنفيذها وهذا ليس ل  دأثيرالظر 
كانع السم  العام  هي داير الدكديكاع فوذا يدل  يى قصور في موضو ي  واضعيوا و دم إةاردوم بإمكانادوم 

 . أو بالظروف المةير  بدنفيذ المخرر 
 المناورات: 

من أجل كسب الوقع أو المواق  أو , العدوكديكاع المرن  الدي دعدمد المراوغ  وخداع هي مجمو   الد
كما دعدمد إلى ةد كبير  يى . ودعدمد هذه المناوراع  يى ذكاء الدياداع والعناصر الدي ددوم بوا . المواقف

 .الظروف العام  المةير 
  هوامش المناور: 

لمناور  والمراوغ  وكسب المواق  والمواقف والوقع ينف  هي الظروف المةير  الدي دمكن من دكديكاع ا
ولذلك فإن  يجب اقدناصوا واى راء دفع  ليمخرر . ولفدراع مةدود  , وغالبا  ما دولد بشكل مفاج  . الذكر

 .اإلسدراديجي من خالل ذكاء دكديكاع المناور  وسر   المبادر  إليوا
  المبادر: 

سواء كانع المبادر  فكري  أو . دجاه المةير العام أو دجاه العدو المبادر  هي الددر   يى إةدا  الفعل
. لةيوي  والدجديد والشمولوبددر ما ددميح المبادر  بخصاهم الواقعي  وا. ... أو إ المي  سياسي  أو  سكري 

 . من ةولوا واى راء دفع  قوي  ليبرنام    بددر ما دكون ذاع أثر في داير األوضاع
 مبادر أما امتالك  مام ال: 

جباره  يى الدخول . فوو الددر   يى امدالك إرالق األفعال و إدار  اإلسدراديجي   رباك اسدراديجي  العدو واى واى
 .  دبعا  ألفعال الذي امديك حمام المبادر  سواء  كانع سياسي  أو  سكري  أو سوى ذلك, في ردود األفعال 
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 :جينظرية البناء والهدم في التحرك االستراتي -(00)

ال يمكن ,فبدأ  من العديد  . و يى كل صعيد يةددم في  خصمان . هذا المبدأ هو أساس في كل صراع 
 : قال دعالى . بالراغوع اال درافاإليمان با  م  

 ( . فمن يكفر بال اغوت ويةمن باهلل  فقد استمسك بالعرو  الوةقم )
و يى الصعيد . إال بإثباع برالن نديضوا , ما و يى صعيد البناء الفكري ال يمكن الد و  إلثباع فكر  

 .  وهكذا  يى صعيد كل دنافس و صدامي. فإن خير وساهل الدفاع الوجوم , العسكري 
ذا ماجهنا ليمداوم  وخصوموا  و في كل , وجدنا أن هناك صداما ةضاريا  يى كاف  األصعد  , واى

 . قدصادي واالالمجاالع   العددي  والسياسي  والفكري  و الثدافي  
نجد أن مبدأ هدم قوى ومردكحاع ود اوى  مالء ( . المجال العسكري) ,وفي الشكل العنيف ليصدام 

و ميي  يجب أن دجري سواء  بسواء ومنذ البداي  م  انرالق . الخصوم هو أولوي  في اسدراديجي  هجوم المداوم 
 .  يى كل ديك الصعد , إلى جانب  ميي  بناء المكوناع الذادي  ليمداوم  , المداوم  
وراجااح وهااو ,  ن المياا ان اتسااتراتيجي بيننااا وبااين الخصااوم غياار متااوا ن نهائيااا  ماان الناحيااة الماديااةإ

ساواء  للام صاعيد جمااهير العارب والمسالمين ,  في حين أنه راجح من الناحية المعنوية لصالحنا . لصالحهم 
 .كله .الرأي العام العالمي أو
 

بناء الدنا   بمعدددادنا العام  و ديددنا , ري  العددي  المداوم   يى البناء والودم فيجب أن دعدمد النظ 
ثباع برالن ما يناقضوا لدى الخصوم . الجوادي  لدى أنصارنا  فإسدار ةج  . وذلك بالةوار والةج  والبين  . واى
 .هو مةور اسدراديجي  سدعمارو يماء اإل, ود اوى فدواء السيران 

ومةارب  فكر .. يجب أيضا  ب  فكر المداوم  وثداف  المداوم .. لفكري والثدافي واالجدما يو يى الصعيد ا 
 ..الدعود والرضوخ واالسدسالم بالةوار والةج  والبين  أيضا  

يجب أن نعدمد إثباع نظرياع المداوم  والد و  لوا ولرموحها بالةج  .. و يى الصعيد السياسي واإل المي
برال , و سمع  رموحهم المدعاونين مع .  ركاهح االسدعمار و ماله  وهدم صوردوم  ودةض د اوى.. والبين  واى

 . د اويوم السياسي  وبراهينوم بالةج  والبين  أيضا  
يجب أن دسير  ميياع الدجنيد واإل داد والدنظيم والدمويل والمؤسساع األهيي  , وفي المجال العسكري 

ي نفس الوقع يجب أن ددوم األذرع العسكري  ومجاهدو المداوم  بددمير كل وف. والمدني  الدا م  لجذور المداوم 
بالوساهل العسكري  كما لمؤسسادوم الددمير الكامل بو , الجسدي  لعناصر هو مردكحاع العدو في أرضنا بالدصفي  

المعامي   دةدفظ لنفسوا بةق الردع وضرب العدو في  در داره كفرع أل مال المداوم  وذراع دثبع الددر   يى
 . كما سيأدي. بالمثل
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 :المحاكمات الثالثة للقرار السياسي الشرعي الحركي  -( 00) 

وما  هناك ثال  مةاكماع أساسي  يجب  يى المسيم أن يخض  لوا كل قراراد  وةركاد  وأوج  نشار ةياد 
 :وهي . يعحم  يي  من أفعال 

 (.حرام أم حالل ) المحاكمة الشرلية  -أ 
 ( . مفيد أم مضر ) لمصلحة والمفسد  لكمة السياسية المحا -ب 

 (.ممكن أم غير ممكن ) المحاكمة الوا عية واتمكانية  -ج 
فإن  يجب أن يدرس الصفد  من ثال  أوج  ويخضعوا . فمثال لو أراد داجر مسيم اإلقدام  يى صفد  

 :  لثال  مةاكماع ودراساع
البيوع والصفداع المةرم  كالربا وبي  العين  وبيوع الارر هل هذه الصفد  من المباح الةالل أم من  -

 .والاش وسواها من المةرم 
 .. دجاريا  وماديا  أم أنوا مضر ل  مفيد  .. هل هذه الصفد  -
 .هل هذه الصفد  ممكن  أم ال من الناةي  المادي  والواقعي    -

اخديار حواج    أوال هل حواج  هذا ةالل  وينسةب هذا المثال ةدى لو أراد مسيم أن يدحوج فإن  سينظر في
هل هو مفيد أو ,وثانيا . أم ةرام ممن ةرم ا  حواجون . من مسيم  أو كدابي  ممن أباح ا  الحواج بون , 

أم أن  دباع من جود  أو جو  اخدياره , واج ممكن الدنفيذ ح وأخيرا  هل هو .  مدردباد  كيوا  مضر في أبعاده و
 .دجعي  غير ممكن 

وخاص   ندما يدعيق الدرار بأمور مصيري  , وهذه المةاكماع دأخذ أهميدوا الدصوى في  الم السياس  
 ..ال ..كدراراع المداوم  وما يدفرع  نوا من قراراع سياسي  شر ي  أو  سكري  أو إ المي 

. ضوع المداوم مجاهد   المةرك  لمو دركوا الدياداع الدوهذا المجال هو من أدق المجاالع الدي يجب أن 
دخال المداوم  في معارك , فإن الدراراع الخاره  والسيما في المجال العسكري  مثل سوء اخديار األهداف واى

أو . وقل مثل ذلك في الدراراع السياسي . جماهيرها دجعيوا دخسر أو, مواجواع دفددها هوي  خروا  أو. فر ي 
لكل من ينشر في مجال المداوم  إلى هذه , ذا الدبيل فيجب أن يخض  كل قرار من ه.. النشاراع اإل المي 

 .. المةاكماع
 :ويجب أن يسأل نفس  

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم : ) فإن جول ذلك فعيي  بدول  دعالى .  هل ما يريد فعي  ةرام أم ةالل :   أوال
فالمسأل  مسؤولي  دماء .   فيرج  إلى ثد  في  يم  بالشرع وبالواق  ممن هو ثد  في دين  فيسأل( ال تعلمون 

 ... راض وأموالأو 
هل هو مفيد لدضي  المداوم  أم مضر ,  يي  أن ينظر ويدفكر في أبعاد  مي  وما سيدردب  يي  :  ةانيا

إذا ال يكفي أن يكون ظاهر الةكم . وهذا األمر أصعب من سابد  لدعيد  بدشابكاع المصالأ والمفاسد.  لوا
ألن  لو ثبع  ن رريق الةساباع السياسي  والواقعي  ويراء أهل الدجرب  . الفعل كذلك ةالال  مباةا  ةدى يكون ب
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ةراما  اإلقدام فسيصبأ , وضرر مدردباد  يند   ن  مفسد   بأن مآل هذا العمل و, وأهل الرأي والةرب والمكيد  
 اد إلى من يثق ب  من أهل  إال فإن  يم ذلك و.  ( كل مضر حرام ,  ال ضرر وال ضرار) دبعا  ليدا د  العام  

فإن ثبع ل  ةي  .  من أهل الرأي والةرب والمكيد  ,الذكر في مساهل السياس  والواق  من الموثوقين في دينوم 
 .نظر في الثالث  .  ونفع 

. العاحمون  يى الديام ب  هموهذا أمر أفضل من ي ددره .. في إمكانياد  في دنفيذ هذا العمل ينظر: ةالةا
. (القو  االمينإن خير من استأجرت )ار   شضمن شرور المسد, إن اسدشاروا أهل الخبر  في ذلك  والسيما

. وكما هو واضأ شر ا  و دال  بأن  ال يمكن اإلقدام إال  مل وقرار يأخذ ثال  إجاحاع من المةاكماع الثالث 
 .  ممكنا –مفيدا  –حالال : فيكون . الشر ي  والسياسي  المصيةي  والواقعي  الةركي 

 
ومرحليوة التكتيكوات وصوواًل للهودف     , أحكام الجهاد والسياسوة الشورعية واسوتنادها للواقوع      -( 09)  

 : االستراتيجي
  

فصل في درديب سياق هدي  صيى ا   يي  وسيم م  الكفار : قال ابن الديم رةم  ا  في كداب  حاد المعاد 
 :وجل والمنافدين من ةين بع  إلى ةين لدي ا   ح 

أول ما أوةى إلي  رب  دبارك ودعالى أن يدرأ باسم رب  الذي خيق وذلك أو نبود  فأمره أن يدرأ في نفس  )  
يا  وأرسي  بر   اقرأ   فنبأه بدول  45:المدثر يا أيوا المدثر قم فأنذر ثم أنحل  يي  . ولم يأمره إذ ذاك بدبيي 

قربين ثم أنذر قوم  ثم أنذر من ةولوم من العرب ثم أنذر العرب ثم أمره أن ينذر  شيرد  األ أيوا المدثر 
فأقام بض   شر  سن  بعد نبود  ينذر بالد و  باير قدال وال جحي  ويؤمر بالكف .  قارب  ثم أنذر العالمين

 .    والصبر والصفأ
ل  ولم يدادي  ثم أمره ثم أذن ل  في الوجر  وأذن ل  في الددال ثم أمره أن يدادل من قادي  ويكف  من ا دح   

أهل صيأ وهدن  : ثم كان الكفار مع  بعد األمر بالجواد ثالث  أقسام . بددال المشركين ةدى يكون الدين كي  ل  
, فأمر بأن يدم  ألهل العود والصيأ  ودهم وأن يوفي لوم ب  ما اسدداموا  يى العود . وأهل ةرب وأهل ذم  

وأمر أن يدادل من ندض  وده .  ولم يداديوم ةدى يعيموم بندض العودفإن خاف منوم خيان  نبذ إلى  ودهم 
فأمره فيوا أن يدادل  دوه من أهل الكداب ةدى , ولما نحلع سور  براء  نحلع  ببيان ةكم هذه األقسام كيوا 

 .وأمره فيوا بجواد الكفار والمنافدين والايظ   ييوم , يعروا الجحي  أو يدخيوا في اإلسالم 
    .المنافقين بالحجة واللسان جهاد لكفار بالسيا والسنان و فجاهد ا 
قسما :  وجعل أهل العود في ذلك ثالث  أقسام, وأمره فيوا بالبراء  من  وود الكفار ونبذ  وودهم إليوم   

وقسما لوم  ود مؤقع لم يندضوه . أمره بددالوم وهم الذين ندضوا  وده ولم يسدديموا ل  فةاربوم وظور  ييوم 
وقسما لم يكن لوم  ود ولم يةاربوه أو كان لوم  ود أن . لم يظاهروا  يي  فأمره أن يدم  لوم  ودهم إلى مددوم و 

فسيحوا في االر  أربعة  : فإذا انسيخع قاديوم وهي األشور األربع  المذكور  في قول ,  يؤجيوم أربع  أشور
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فالةرم .  1الدوب    سلخ االشهر الحرم فا تلوا المشركينف ذا ان : وهي الةرم المذكور  في قول  .4الدوب   أشهر
 هاهنا هي أشور الدسيير أولوا يوم األذان

وهو اليوم العاشر من ذي الةج  وهو يوم الة  األكبر الذي وق  في  الدأذين بذلك ويخرها العاشر من ربي  
اةنا لشر شهرا في كتاب اهلل يوم  إن لد  الشهور لند اهلل : اآلخر وليسع هي األربع  المذكور  في قول  

فإن ديك واةد فرد وثالث  سرد رجب وذو الدعد  وذو الةج   . 11الدوب   خلق السموات واالر  منها أربعة حرم 
ثم . والمةرم ولم يسير المشركين في هذه األربع  فإن هذا ال يمكن ألنوا غير مدوالي  وهو إنما أجيوم أربع  أشور

وأمره أن ,  أن يداديوم فددل الناقض لعوده وأجل من ال  ود ل  أو ل   ود مريق أربع  أشورأمره بعد انسالخوا 
يدم ليموفي بعوده  وده إلى مدد  فأسيم هؤالء كيوم ولم يديموا  يى كفرهم إلى مددوم وضرب  يى أهل الذم  

 الجحي     
ثم يلع . وأهل ذم  ,وأهل  ود , ل  مةاربين: فاسددر أمر الكفار مع  بعد نحول براء   يى ثالث  أقسام  

, والمةاربون ل  خاهفون من   .مةاربين وأهل ذم : ةال أهل العود والصيأ إلى اإلسالم فصاروا مع  قسمين 
 :فصار أهل األرض مع  ثالث  أقسام 

 .وخائا محارب  . ومسالم له آمن .  مسلم مةمن به 
. أن يدبل منوم  النيدوم ويكل سراهرهم إلى ا  يم  أمروأما سيرد  في المنافدين فإن  صيى ا   يي  وس 

ونواه . وأمره أن يعرض  نوم ويايظ  ييوم وأن يبي  بالدول البيي  إلى نفوسوم .  وأن يجاهدهم بالعلم والحجة
 .ا  لوم  وأخبر أن  إن اسدافر لوم فين يافر. أن يصيي  ييوم وأن يدوم  يى قبورهم

 .أهر(. ن الكفار والمنافدين فوذه سيرد  في أ داه  م 
وهو الةال الذي يجب  يى , وجموور العيماء أن هذه األةكام كيوا ليسع منسوخ  بآخر ما وصيع إلي  

فأما إذا ا درضوم في ظرف من الظروف ةال من ديك األةوال الدي مر بوا صيى ا  . المسيمين السعي إلي  
فكما أسيفنا فإن مدار أةكام . ويوددوا بودي  صيى ا   يي  وسيم فيوم أن بديسوا  ييوا ,  يي  وسيم في سيرد  

 السياس  الشر ي  هو  يى معرف  الةكم الشر ي وفوم الواق  ودربيق هذا  يى هذا من قبل أهل العيم و
 . اإلخدصام الموثوقين في دينوم وسيوكوم  

 
ندخل إلم صلب الموضوع . الال مة  التعاريا والمفاهيم السياسية االساسية واآلن بعد هذه المقدمات و

لننتقل بعد بيان ذلك إلي وضب . لبحس وا ب الحمالت االمريكية و الوا ب العربي واتسالمي والدولي إ اءها . 
 .المالمح العامة للنظرية السياسية لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية المنشود  
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 ع العربي واإلسالمي والدولي إزاءها خالصة واقع الحمالت األمريكية و الواق: ثانيًا : 

هو معرف  مالمأ . إن األساس في وض  أركان اإلسدراديجي  العام  ليمداوم  ونظريدوا السياسي  
ثم معرف  دركيب  أنصارنا ومن معنا في الصف . دركيب  أررافوا ومعرف  معريادوا  و. اإلسدراديجي  المعادي  

لكثير من جحهياع واق  األم  اإلسالمي  ( في الجحء األول )   فصول السابد ولدد دعرضنا من خالل ال. المداوم 
وفي هذه الفدر  نعرض لثال  ندار موم  يشكل فوموا أساس منريداع وض  أركان النظري  السياسي  لد و  . 

 .المداوم 
 :طبيعة الحمالت األمريكية ومحاورها وأهدافها ووسائلها  -( 0)

والدراساع والدصريةاع والوثاهق الدي دمأل وساهل اإل الم المخديف  اليوم   أن المسدخيم من سيل الكدب 
الةمالع الصييبي  اليوودي  الجديد  دأخذ بعدا  ةضاريا  مدكامال  يودف إلى إحال  مكوناع األم  الةضاري  

 .اإلسالمي   يى كاف  األصعد 
 ففي الجانب العقدي: 

, إلى دبديل مالمأ الدين اإلسالمي ومعددداد  األساسي  ,  ( مريكي األ -ني الةمالع الصويو )  دودف
بعاد المسيمين  نوا  ال يعدو كون  , بةي  دددم لوم نموذجا   ن إسالم أمريكي  صري  يماني , ودةريفوا واى

لااء الدضايا الرهيسي  . م  دبديل المعددداع األساسي  , .. أقرب إلى الشكيياع والعاداع وبعض الشعاهر واى
والةيا  اإلسالمي   يى كل , والشخصي  المسيم , والكيان السياسي , والوالء والبراء , يق بالووي  الديني  المدع

 .ال  ...صعيد 

وبعض الفاسدين من رموح الصةو  , وأهم وساهيوا في ذلك اإل دماد  يي رييع  من  يماء السيران  
ووض  برنام  رموح بالدعاون م  ( . البنتاغوندلا  ) و( للماء اتستعمار)لدجنيد فصاهل من . اإلسالمي  

 المستنسخين أمريكيا )و(  المهجنين فكريا )الةكوماع في العالم اإلسالمي لدخري  دفعاع من العيماء والد ا  
 . ن رريق ما يسمي دوراع إ اد  الدأهيل الشر ي لخرباء المساجد واألهم  والو اظ والمشاي  ( . 

ساع أسالمي  دةع مسمياع شدى دد و لذوبان الشخصي  اإلسالمي  مؤس إنشاءوكذلك  ن رريق  
إ اد  صياغ  الخراب ) و(  خراب اآلخر) و( الوسري  ) و( الةوار )ودةريف الدين دةع شعاراع  

وقد بياع الوقاة  والسف  باألمريكيين  . يى أساس أنوا من مؤسساع المجدم  المدني غير الةكومي  (...الديني
إلى جم   دد من , أن يصيوا في رموةادوم المريض  في دايير الدين اإلسالمي (   0240)أواسر سن  

فأخرجوا قرينا جديدا مخدصرا بعد أن , !! العيماء والمخدصين من أو بعض المرددين من أجل اخدصار الدرين 
بد وى أن !! وم وجوادهم وما يد و إلى كراهي  الكفار ومفارقد, ةذفوا من الدرين كل يياع الجواد والوالء والبراء 

وكأنما قريننا ( ..!!!!  فر ان الحق) وأسموا الدرين الجديد المخدصر . ذلك أساس اإلرهاب في الدين اإلسالمي 
وكبرع كيم  دخرج من أفواهوم إن يدولون إال , ةاشاه ! الكامل المةفوظ بةفظ ا  رغم أنوفوم هو فرقان بارل 

 . معرك مدى يذهب البعد العداهدي لوذه ال ولك أن ددصور إذن إلى أي. كذبا 
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 وفي الجانب الفكري والةقافي: 
. د  صياغد   يى الرريد  األمريكي و إ ا, دودف الةمالع إلى  يمن  العدل العربي واإلسالمي ودفكيك   

خي  والثدافي  أي وال يربروم بجذورهم الداري, بةي  يخيق أجياال  من الممسوخين الذين ال هوي  دين  وال فكري  لوم 
ولكنوم . يندمون إلى أم  اإلسالم إال باألسماء واألشكال  الذين ال, ويدودهم مجمو   من العمالء . رابر 

ولوذا الودف والبرنام  دفاصيل كثير  وبرام  أصبةع مشوور   .صواين  مدأمركون في الفكر والثداف  والمعددداع 
نوا أمريكا  يى المسيمين وةضاردوم وشعوبوم لفصيوم  ن ديك دةع شعار ةرب األفكار والمناه  الدي دش, 

 .المكوناع الةضاري  
 وفي البعد السياسي : 

واى اد  صياغادوا  ن . دودف الةمالع إلى دفكيك الكياناع السياسي  الداهم  في العالم العربي واإلسالمي  
كما دودف إلى . يب  السكاني  راهفيا  و رقيا  الدرك و, والنظم الةاكم  الداهم  , رريق اليعب بالخراهر السياسي  

أوضاع )و( أصول ديمدراري )الدي دمحح بين مبادئ ذاع . المبدكر  ( االسدعماري الديمدراري  )فرض نموج من 
إلبعاد كل , جمي  من السياساعذلك بفرض و . ( !!لةكوماع ديكدادوري  أساليب قمعي   دعسفي  و ) (  اسدعماري 

بةي  دحيل أمريكا . وجعيوا غير فا ي , الديني  والدومي  والورني  والسياسي  من رريدوا  أشكال المعارضاع
نشاء , ودريأ ببعضوا ودبدى بعضوا .. بعض األنظم  الدي أقامدوا أو د مع وجودها سابدا  ودعيد دشكيل واى

 : أسمد ا  بر مشرو وا الذي نبما يمكنوا من دنفيذ برنامجوا في منردد. أنظم  أخرى مكانوا 
ومن ضفاف البةر األسود , الممدد من دخوم الصين إلى سواةل األريسي ( لشرق االوس  الكبيرا ) 

لى بةر العرب وصةراء أفريديا الكبرى  . العالم العربي ومعظم اإلسالمي .. أي بالمخدصر.. وقحوين واى
 وفي البعد اال تصادي: 

وخاص  البدرول  ,موارد ديك المنرد  والسيما الراق دودف أمريكا إلى السيرر  الدام   يى اقدصادياع و   
جبارهم  يى العمل ضمن برنامجوا . والااح  كما دودف إلى ربر . مما يسمأ لوا بالدةكم باقدصادياع ةيفاهوا واى

قام  المنارق , من خالل ما دسمي  ادفاقياع الشراك  . اقدصاد المنرد  بعجي  اقدصادها واقدصاد إسراهيل  واى
 .األخرىاالسدعماري  االةدكاري  والةيل االقدصادي  ... المشاري  اإلقدصادي  المشدرك  و , الةر  

 وفي البعد االجتمالي: 
واى اد  صياغدوا  يى صعيد , ليعرب والمسيمين  االجدما ي دودف الةمالع إلى دفكيك المكوناع   

وما دبث  , ضاهياع وشبكاع االندرنيع وهجوم الف, من خالل برام  اإل الم ... األ راف والدداليد والسيوكياع 
 بر نشر  .من خاللوا  وديعب  بفعي  بعدول الناس لدمسخوم ودعيد اسدنساخوم بةسب النموذج الاربي األمريكي

دةع مسمياع الةري  والدرفي  ومساوا  الجنسين .. ثداف  الد ار  والسفور واالخدالر والاناء وفنون الرذيي  
   !!إلاد  صياغة المجتمعات وقد أريق األمريكيون  يى مخرروم هذا اسم برام  . إل  ...ودةرير المرأ  

 وفي البعد التربوي والتعليمي: 
ةمي  ضاري  في المجال الدربوي والدعييمي والفكري , اإلسالمي اليوم و دشن أمريكا  يى العالم العربي   
 .وأ دد في مخررادوا وشبكادوا وخفاء أساليبوا ةمي  أشد شراس  من ةميدوا العسكري  وأكبر ميحاني . والثدافي 
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أن أدركوا  –مةاور المداوم   –فدد أدرك الصييبيون واليوود كما قدمع في مددم  الكداب دةع  نوان  
وأن وسيي  داذي  هذا . موروثوا العددي والفكري والثدافي واألخالقي  جذور المداوم  دأدي من دين األم  و

فركحع أمريكا وةيفاؤها الوجوم في هذا .. أدي من خالل ماد  الدربي  والدعييم وأساليبواالمورو  والةفاظ  يي  د
فوي دعمل  يى هدم موروثنا الفكري . الدي أسيفنا ذكرها ( البناء والودم )مسدخدم   نفس اسدراديجي  . المنةى 
 . معيى ببناء فكرها ونظريادوا وأساليب ةضاردوا وةيادوا في أمدنا, الدربوي 
وقد  ميع لوذا  ن رريق فرض مشاري  داير مناه  الدعييم  يى وحاراع , أو هكذا دةاول أن دعمل  

بكاف  مراةيوا من االبدداهي  إلى العييا وركحع خاص   يى دخريب , الدربي  والدعييم في العالم العربي واإلسالمي 
,  واالجدما ي والعيوم السياسي  , واليا  العربي  , والدربي  اإلسالمي  , والدربي  الورني  , مناه  في مواد الداري  

وفرض سيرر  , كما سعع إلى من  الدعييم الديني المدخصم والدضييق  يي  . إل  ...ومواد األخالق 
 . ال  .. الةكوماع  يى المساجد والدروس والخرب

  وفي البعد العسكري للحمالت: 
كري   يى المنرد  الدي أسمدوا الشرق األوسر الكبير دعمل الةمالع األمريكي   يى فرض سيرردوا العس 

 : بر االسدراديجي  الدالي
ومنارق أخررى ,  ةضورها العسكري المباشر  ن رريق االةدالل لبعض المنارق كما أفاانسدان والعراق   -5

يران والسودان ومصر وأجحاء من جحير  العرب   ...دخرر لاحوها مثل سوريا واى
مرا ةي  يوجد في ..في دركيا ومصر وشمال أفريديا ودول وسر يسيا وكذلك , ةاليا  لعربالدعاون في جحير  ا4

أكثر مرن مييرون ودضرف , والدي دضم العالم العربي ومعظم اإلسالمي , منرد  العميياع الوسرى   دسمي
 . من النادو وغيره الةيفاءالمييون جندي أمريكي  دا قواع 

رريق الدوا د البري  والبةري  واألساريل الدري دةرير  بمجمو ورا بكافر  ةضورها العسكري المباشر  ن    -  1
هررذه المنردرر  ودشرركل مرر  قوا رردها الثابدرر  فرري قيررب العررالم العربرري     واإلسررالمي اةداللوررا وسرريرردوا فرري 

 .المنرد  
 .   رف  إمكانياع الجيش اإلسراهييي ليكون قو  اسدراديجي  ضارب  مدفوق  شب  وةيد  في المنرد   -2
كمرا  دفكيكورا ن رريق دردميرها كمرا فري العرراق أو , دفكيك الجيوش العربي  واإلسالمي  المةير  بإسراهيل   -1

 . جري لجيوش مصر واألردن وسوريا وغيرها الدي دةولع لموام األمن لدم  شعوبوا 
ا يفعرل الجريش الباكسرداني إدخال الجيوش الداهم  الدوير  المدبدير  فري المنردر  فري  خردمادوا اليوجسردي  كمر   -1

فررري مجررراحره الدررري يضررررب بورررا المجاهررردين العررررب  4002 -1-45فررري سرررا   كدابررر  هرررذه السررررور لييررر  
وكمررا ددرردم برراقي الجيررروش .. الشيشرران ومررن يواهررم فرري منريررق قباهررل وحيرسرردان  واألوحبررك والدركسرردان  و

 .الدركي  وغيرها في المنرد  خدمادوا رو ا  أو كرها  
 المني وفي البعد ا:  

 :األمني  ألمريكا في يخر ما وصيع إلي  بالندار الدالي  اإلسدراديجي يمكن ديخيم  
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(  FBI)و  ( CIA)نشرررر الوةرررداع األمنيررر  مرررن مخديرررف أجورررح  اإلسررردخباراع واألمرررن األمريكيررر  مثررررل    - 5
لعربير  واإلسرالمي  المكادب المعين  الرسمي  في العواصم ا بشكل مباشر  بر. وغيرها مما أسدةدثد  اليوم 

و رررن رريررق األقسرررام األمنيررر  فرري سرررفارادوا فررري . دةرررع أغريرر  مخديفررر  , و ررن رريرررق المكادررب السرررري  . 
 . المنرد 

ودوكييورا .    وض  كامل أجوح  اسدخباراع األنظم  العربي  واإلسرالمي  فري المنردر  فري خردمدوا المباشرر   - 4
 . م  والدصفي والدعذيب والد اال ددالباأل مال الدذر  من 

وض  الدواع األمني  لعشراع الردول الةييفر  المباشرر  وغيرر المباشرر  فري العرالم بأسرره فري خدمر  برنامجورا   - 1
جبار ديك الدول  يى دنفيذ برنامجوا ولواهةوا األمني  . األمني  , وا ددرال مرن دشراء ودسرييم مرن دشراء . واى

الجحاهرريين  ا ددرالكما ةصل فري , عد دبره  ساةدوم ةدى رغم أنف الةكوماع وأجوحدوا الدضاهي  ةدى ب
و خرفورررم وأخرررذهم إلرررى ! لورررمالبوسرررني  السرررد  مرررن المجاهررردين العررررب فررري البوسرررن  بعرررد دبرهررر  المةكمررر  

ورغررررم الرررررأي العررررام العررررالمي األبيرررر  المأسررررور لوسرررراهل اإل ررررالم , رغررررم أنررررف ةكومرررر  البوسررررن   غواندانررررامو
 . !الصويوني  الدولي  

 .  الراره  في كل أنةاء األرض  راع األمني  الدوري  ودمواألةالف والمؤ  الدفاقياعا دد   - 2
جبرار الردول  يرى دسرييموم . إلااء المالذاع اآلمن  لإلسالميين المراردين من فبل بالدهرم أو مرن قبيورا   - 1 واى

 . دخدرفوم أو رردهم لدراردهم بدورها و. 
. جواديرر  وكررل مؤسسرر  إسررالمي  دعدبرهررا إرهابيرر  أو دا مرر  لإلرهرراب دجفيررف المنرراب  الماليرر  ليجما رراع ال  - 1

وشرل قردردوم  يرى العمرل . وذلك فري مةاولر  إلدخرال المجاهردين وأسررهم فري ةير  الجروع والخروف والفاقر  
 .  والةرك  

 ررررن رريررررق الدصررررف الجرررروي . المداومرررر  والخرررررور الظرررراهر  لبررررؤر, درررردمير الدوا ررررد العسرررركري  المدمركررررح    - 1
 .أو دكييف قواع  ميي  ليجيوش أو الميييشياع المةيي  بالحةف  ييوا ودصفيدوا , صاروخي وال

 .الجواديين اغدياال  وخرفا   دصفي  رؤوس المداوم  ورموح  - 9
 .ودسييموا ألمريكا أو لبالدها أو سجنوا مةييا  , ا ددال العناصر الجوادي  من كل مكان   - 4

جوراض الخاليرا المفدرضر  لإلرهراب كمرا يرد ون ( السدباقي الضرباع ا) ممارس  سياس   - 50 بةير  دردمر . واى
 .أمريكا ودصفي أي مؤسس  أو شخصي  دظنوا أو ددوموا بأنوا معادي  

 .الدول  العظمى عإمكانيا باسدخدام الدكنولوجيا المويمن  و.. إ دماد الردع واإلرهاب المعاكس  - 55
 .ميين وحر وم في ساةاع المداوم  المفدرض دجنيد العمالء في أوسار اإلسال  - 54
والوردف منوررا درردمير الخيفيراع الفكريرر  والدينيرر  والثدافيرر  , كمرا أسررماها رامسررفييد ( ةرررب األفكررار)إررالق   - 51

 .ليعدو في األم  بدال  نوا  االسدسالموحرع مفاهيم , ليمداوم   االسدعدادالدي داذي 
 : (الدجاه الدفا ي فيمكن إضاف  البنود الدالي  هذا في اإلدجاه الوجومي وأما في ا) 

بصرف النظرر , الدشريعاع الدانوني  لمكافة  اإلرهاب داخل أمريكا وفي بالد الةيفاء الدوس  في إصدار  - 52
 . ن الةدوق المدني  وةدوق اإلنسان 
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 .أجوح  أمني  داخيي  جديد  واى راهوا وحار  جديد  في أمريكا  اسدةدا   - 51
جررراء المنررراوراع . واإلجرررايع األمنيرر  الدرري دبيرر  ةررد الورروس  نرردهم , اإلةدياررراع الدفا يرر  الداخييرر    - 51 واى

 .ةدى بأسية  الدمار الشامل , األمني   يى هجوماع مفدرض  
 .وةصارها أمنيا واخدراقوا ودوظيفوا, الضار  يى الجالياع العربي  واإلسالمي    - 51
مثررل إلرررحام ,   والمدفر ررر   ررن األمررم المدةرررد  فرري برنامجوررا لمكافةررر  اإلرهرراب دوظيررف المنظمرراع الدوليرر  - 59

وددررديم كشرروف  ررن مجريرراع , الرردول األ ضرراء كافرر  برفرر  الددررارير  ررن إنجاحادوررا فرري مكافةرر  اإلرهرراب 
 .م  الدوديد بالعدوباع ليدول المدواون  , ةواالع األمول في بالدها  النظام البنكي و

من فكر  دشركيل ميييشرياع مةيير  ( كونديييسا رايس ) رةد  الحنجي  الشمراء والةي  الرقراء وأخيرا ما اقد – 54
وذلرك لسرد . من الدروى الصرديد  فري كرل منرارق العرالم لدكرون ذراع أمريكرا المةيير  فري مكافةر  اإلرهراب  

 .العجح الظاهر في الدو  البشري  األمريكي  و جحها  ن سد اةدياجاع الةيم اإلمبراروري 
 [ أمريكا: الق ب العالمي االوحد . استراتيجية إرهاب الدولة العظمم ]  :هذه باخدصار ما يمكن دسميد   

 . أخحاهم الجبار المنددم. ةدى اآلن 
ةي  أ ينوا أنوم وضعوا , العام  لوذه الةمالع الدي ددةرك بنظري  صراع الةضاراع  وبوا نخدم المةاور

 .رريدا ليبداء ودوةيد الصفوف هدف إحال  الةضار  اإلسالمي  
 

 :واقع األمة العربية واإلسالمية في مواجهة الحمالت -( 0) 
 :  و سندناول ذلك من خالل دناول واق  الشراهأ المخديف  

 :وا ب االنظمة الحاكمة في بالد العالم العربي واتسالمي إبان هذه الحمالت  -أ  
, الشرق األوسر وما ةولوا أنوا موردد  باإلحالر  مرن قبرل أمريكرا دةس هذه األنظم  والسيما في منرد    - 5 

والسيما فري مجرال مكافةر  الةركراع ,  واالنبراحإن هي لم دسدجب ليمرالب األمريكي  بمحيد من العمال  
الدرري دريررد مررن الجميرر  أن يدصرررف  يررى رريدرر  , وفررق المرالررب األمريكيرر  , اإلسررالمي  وجررذور المداومرر  

 .( والدناحالع وفدأ األبواب لكل المرالب يءدسييم كل ش : )الذي قدم  الدذافي  النموذج الييبي
دةررس هررذه األنظمرر  أنوررا مورردد  باإلحالرر  والثررور   ييوررا مررن قبررل شررعوبوا إن هرري اسرردمرع فرري محيررد مررن   -4

 .والدجاوب م  المرالب األمريكي  الالمدناهي  واالنبراحالعمال  
وددف  اجح   ن ممارس  , هذين الخيارين باإلحال  من الخارج أو من الداخل ددف األنظم  مذ ور  أمام   -1

نديجر  إر  هاهرل مرن الدمر  والفسراد والنورب والجرراهم دعرودع  يير  ,  يى شعوبوا والدعراون معورا  االنفداح
 .و يى ما ا دادد  من السرو  والمناف   

ومواجورر  شررعوبوا   لدسررير إلررى , األمريكيرر  يبرردو ةدررى اآلن أن خيررار األنظمرر  هررو االسرردجاب  ليضرراور   -2
    .من أجل إرضاء أمريكا ةدى ال دسدبدلوا ,  مصير المواجو  المةدوم  معوا

 :وا ب للماء المسلمين و يادات الصحو  اتسالمية  -ب 
 : يندسم  يماء المسيمين اليوم إلى فريدين  
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 . فريق للماء السل ان المنافقين 
  .ن فريق الصالحين العاج ي

 : ويندسم كل فريق إلى قسمين 
 :  فأما  يماء السيران المنافدين فوم  
 .فريق مب االستعمار ومب حكامهم في والئهم لالستعمار  -أ

 .لالستعماروفريق منافق لحكامهم مناه     -ب 

 : وأما الصالةون العاجحون ففريدان أيضا   
وبين بذور النهضة الجهادية ومالمح المقاومة فريق يحاول مسك العصا من وس ها بين الحكام   -ج  
, ولكنوم كيما مارسوا شيها  من الةيادي  ورالبوا بشيء من اإلصالح الةع لوم  صا السيران ,   القادمة

ومالوا ليمجامي  والمداهن  والدمدم  , فاندمعوا.. ودكاليف األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر وغضب السيران
وهكذا ما حالوا يراوةون مذبذبين بين ذلك ال . ا كسبوه من ود الشارع المسيم ومةبد  وثدد  فخسروا م.. واإل جام

  .كالشا  العاهر  بين الانمين ..إلى هؤالء وال إلى هؤالء
وال . ال ت اوله نفسه وتقواه للم مجارا  السل ان .. والقسم الةاني من الصالحين معت ل خائا  -د 
 . ته في  ول الحق و نصر  أهل الحقه إيمانه وةباته وشجالفيسع

مدرةضون ةي  داه ..  جح  ! ! هم خير   يماء اإلسالم اليوم( الساكدين  يى الةق)وهذا الفريق من 
فكيف بعوام  .الناس وهاجوا وماجوا في الةير  والدي  وسر في هذه المدالرماع الدي دجعل الةييم ةيرانا  

 !؟. المسيمين
لى  اآلن مالمأ وجود أةد من مدرس  ابن ديمي  و أةمد بن ةنبل ومالك والشافعي وال يبدو في األفق واى

العيماء الةضور من  وام المسيمين بعرر قصصوم هؤالء الذين رالما أررب .. األوحا ي وأبو ةنيف  وسفيان و
لى ا  المشدكى.. وثبادوم  ..واى
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  :وا ب  يادات الصحو  اتسالمية  -ج
وال يجدون مدنفسا  إال في صب جام . ى أوسار معظم قياداع الصةو  اإلسالمي  يخيم العجح والخنوع   ي 

خاص  أن سخر األنظم  من ضاور أمريكا فدأ لبعض هؤالء , غضبوم وانددادادوم  يى أمريكا وممارسادوا 
. لبرنام  أما  يى صعيد ا. مدجاوحين من يمثي  ويدوم بموام  في بالدنا من الةكام , النافذ  ليسبوا االسدعمار

لعيوم يجدون في ذلك مجاال  ..!  وخيار الشعب, واإلصالةاع السياسي  , فكيوم يد ون اليوم ليديمدراري  
وال يبدو في كبار قياداع الصةو  ورجال الصف األول فيوا اليوم بوادر من يدرشأ لدياد  المداوم  . ومدنفسا   
 .ليواإوالد و  
في , باإلضاف  لبعض الصالةين من المسددرين من  يماء المسيمين  ولكن كثيرا  منوم ييعب دورا  موما   

وهو جود  موم , ومواجواع ةمالع الداريب واالسدعمار الفكري والةضاري , د و  األم  إلى الدمسك بثوابدوا 
 . جدا  في دوليد أرضي  المداوم  

 :وا ب االح اب والمعارضات السياسية والقومية والو نية والعلمانية –د 
وجدع األةحاب , ودوم  العاميين دةع شعاره باإلرهاب ,  يى اإلسالم اليومالعالمي  نديج  أن الوجم     

هامش ةري  بعيدا   ن إمكاني  , والشخصياع السياسي  والفكري  من الديار العيماني في العالم العربي واإلسالمي 
وسا د هذا الديار . هر  الدصفي  قدال  وخرفا  وسجنا  وبالدالي الدخول في دا( . دوم  اإلرهاب)وضعوا دةع راهي  

والدداول  يى السير  , من أهموا أن د ودوم ليديمدراري  .  يى اإلنرالق بةري  ليد اي  ألفكارهم  وامل أخرى
فصاروا يجاهرون بذلك . لإلصالح السياسي امشاري  همدجد دأييدا  من أمريكا ودواؤما  م  , وةدوق المعارض  

 :بالفساد المسدشري في األنظم  وممارسادوا وهنا اندسموا إلى قسمين  ديد ويأخذون راةدوم بالدن, خافون وال ي
 ون ويدف, وأهداف الةمي  األمريكي  , بفساد األنظم   ون يندد وهؤالء   :ةشريفيمةل المعارضة ال سم  -1

ورني وقومي ييددي في رروةاد   من خالل ررح, ليمداوم  بأسيوب قوي مدماسك  ن ويد و , في صف األم  
ن اخديف المنريق العداهدي  .م  أهداف المداوم  والجواد واى

في الوجم   يى اإلسالم ود و  أمريكا هؤالء جد قد و    :ةخائنة العميليمةل المعارضة الو سم  -2
ويشبعوها  فرص  كي يندّضوا  يى ديك األنظم ,  وفرض   يى األنظم  رو ا  أو كرها  , لإلصالح السياسي 

والدوى المدةارب  معوا من , إلى جانب األنظم  , ويررةون أنفسوم كخيار ثال  . فضة   وكشفا  لبوارها
 . األصولي  اإلسالمي  بكل أررافوا 

ليسدروا ديك . أمام جةافل الاحا  األمريكان , وهذا الخيار الخبي  هو المرشأ ليدةرك  يى األرض  اليوم 
 .ومةارب  لإلسالم والمسيمين, أشد كفرا  وضالال  ودبعي  وخيان  وا كخيارويةيوا  مةي, األنظم  

  

( كراحي)ودع  وساهل اإل الم والفضاهياع ومنددياع االندرنيع اليوم بوؤالء الذين  يدخذون من نموذج 
ةالموم نموذج األمل بالوصول أل, الذين وصيوا  م  الدباباع األمريكي  لسد  الةكم , ( المعارض  العراقي )و

 .البايض 
 :وا ب رجل الشارع من لوام المسلمين -ها 
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, يمكن ديخيم ةال  رجل الشارع العربي دةع  ناوين اإلةبار والاضب والدور والرفض  لألنظم    
 .والرفض لما دفرض  برام  الةمالع الااحي  

 .. ويندسم  وام الشعوب العربي  واإلسالمي  إلى معسكرين 
فدد ميوا الدور والفدر والظيم والدوميش وضنك . اير الدادم ولو  يى الدباباع األمريكي  أقيي  درةب بالد -5
 .. العيش
 .  دنادي بالمداوم  ودسدعد لوا.. رافض  لبرنام  الةمالع األمريكي  , وأكثري  رافض  لألنظم   -4

بميالد ةركاع , لخيريسدبشر بالخير كل ا, والمري   يى ةال  الاييان في الشارع العربي واإلسالمي 
 .. ويصل أوارها إلى كل أقرار المعمور . إلى ضفاف األريسي غربا  , مداوم  دمدد من دخوم الصين شرقا  

 :وبذور  و  المقاومة الجهاديوا ب التيار   -و  
 بل وكثير من أنصاره إلى, كما ذكرنا ينفا  فدد دعرض الديار الجوادي بكامل أرياف  ورجال  و دنظيماد   

ولذلك لم ين  من رجال  وكوادره من الددل . الدخول في أخدود  الم ما بعد سبدمبر كما أسيفنا بالدفصيل 
بوض  كل األهداف والخياراع , وقد اقدن  معظم من بدي من هذا الدييل . والخرف والسجن إال من سيم ا  

 .اهوا واألخذ بخيار المداوم  والمواجو  م  أمريكا وةيف, السابد  جانبا  
تكون القالد  الصلبة التي تنشأ , ولعل اهلل يأخذ بأيدينا وأيدي من بقي ترساء  والد مقاومة لالمية  

 . لليها  و  المقاومة وفصائلها وسراياها وخالياها في االمة 
 

المناخ ف, فدشير الدالهل إلى أنوا قيد الدشكيل , وأما بذور المداوم  الفرري  في الشارع العربي واإلسالمي 
ودصنيف األةدا  اليومي  إلي  وقود من أسباب الاضب والةدد . الثوري الجوادي دردف  ةرارد  بودير  مدسار   

دورا  هاما  وراهعا  في الدواصل , وشبكاع المعيوماع , وديعب وساهل اإل الم وثور  الفضاهياع . المددس 
 ..من معاني( ر مبش)دعني  كيم  اكل موالساة  مبشر  ب. بالمعيوماع واألخبار ودبادل األفكار 

ونسأل ا  أن ال , م  كل ديك المدناقضاع ينف  الذكر ةديدي , ولكن الخوف من انفجار األمور بال دةكم  
 .يدخل الناس في ةال من الورج والفدن والمالةم  والفوضى الشامي 
د المداوم  ودفعوا باالدجاه لدرشي, الجوادي   ومن هنا دأدي أهمي  أن ددصدى الصةو  اإلسالمي  و

 . الصةيأ
وأخيرا  في وصا وا ب المسلمين البد من اتشار  إلم ظاهر  هامة وخ ير  جدا  وتحتاج لالجا  سريعا   

 ..من العلماء والمفكرين والكتاب ورجال الدلو  اتلالم, من العقول القادر  للم توجيه المقاومة وترشيدها 
 : هذه الظاهر  هي 
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 ( !!!االمة ل الئب المقاومة فيها  ةمة نخبمقاو ) 

في كل األمم كافرها ومؤمنوا  بر , فإن   يى العكس من منرق ظروف ةاالع اإلسدعمار وقوى المداوم  
 . الداري 

األولى  االسدعماري خالل الةمالع الصييبي  , و يى العكس مما جرى في كل داريخنا العربي واإلسالمي 
دشير األةوال إلى ظاهر  غريب  دةف المداوم  .    ونخبدوا ضد األ داء الاحا  وةيفاهوم من وقوف األموالثاني  

 . والمداومين بالخرر
.   أفرحع المجدمعاع العربي  واإلسالمي  قوى  ليمداوم  السابد  ففي أسوأ الةاالع في ديك الظروف 

, مؤيد  لواكانع ولكنوا  ,الجواد والمداوم   وأكثري  قا د   ن, واندسمع األم  بين أقيي  مجاهد  مداوم   امي  
ولم يشذ من شراهأ األم  إال النادر . أو ةدى  ارفي  , دا م  لوا بما اسدرا ع من خدماع مادي  أو معنوي  

وكان في رييع  الدوى الدا م  ليمداوم  في ديك األحمان  يماؤها . قوى اإلسدعمار  ممن ضم صود  لمسا د
             . ي واألدب والديم فيوا ومفكروها ورجال الرأ

 .. وفي داري  كل الشعوب الدي اةد يع وقاومع, لدد ةصل هذا في داري  المسيمين 
ربد  .. المجدمعاع العربي  واإلسالمي في شراهأ النخبوي  المنظم  كثيرا من الأن .. ولكن الذي يجري اآلن 

 : وكأنوم يبدون .. ربد  المثدفين والمفكرين, اع السياسي ربد  المعارض, ربد  الصةو , ربد  العيماء, الةكام
  !!( مةيد  لجرةومة اتستعمار الجديد , للمقاومة مضادات حيوية معاكسة ) 

الذي يدصد كل هذه الربداع من أفسد الةكام إلى أدعس , مداوم  لالسدعمار ففوق أنوا شراهأ غير
نما مضا.. المةكومين  بالدور والسيب والدمار   ضد خاليا المداوم  الةي  المجاهد  ألمريكا يداع ةيو واى

 .و مالهوا في المنرد 
والةمد   أن الاالبي  الساةد  لرجل الشارع العادي من  وام المسيمين نديج  البوصي  الفرري  السييم  

 . وكذلك بعض األقيياع من ديك النخب . إلى دأييد الجواد والمجاهدين وقوى المداوم   م دذهب نده
 .. الدي يجب  الجوا إلى ثالث  أسبابالشاذ  ود هذه الظاهر  دعوفي رأيي 

وهو . كما أسماه ( اإلرهاب اإلسالمي ) نجاح االسدعمار في ةميد  اإل المي  الفكري  في مكافة   -( 5)
, ن ما خال ةاالع خاص  من المداوم  كما في ةال  فيسري, اليدب الذي نجةوا بأن  ييصدوه  بالجواديين 

 . والعراق جحهيا  
ألغراض سياسي  أو شخصي  , اردبار مصالأ الشراهأ ينف  الذكر في الدصدي ليمداوم  الجوادي    -( 4)

 .. أو فكري  أو مادي  
في إنجاو حملة , السباب ي ول شرحها , فشل الجهاديين منذ سبتمبر : وهو االهم في رأيي   -( 1)

 .كمقاومة مشرولة وفق معايير تلك االوسا   إلالمية وفكرية تست يب إةبات ذاتها
مةكومين  يى , ففي الوقع الذي ينظر في  اليوم في  موم مكوناع الشعوب العربي  واإلسالمي  ةكاما   

وكذلك جحهيا  إلى بعض شراهأ المداوم  في . اخدالف أجناسوم إلى الجواد في فيسرين  يى أن  مداوم  مشرو  
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ي  كل أ مال الجواديين الدي ددصدى لألمريكان وةيفاهوم  في أفاانسدان وفي مخديف دسود الصف  السيب. العراق 
ةي  ر ب  الجواديون بكل الصفاع .... ع الدي دةصل في السعودي  واألردن وأوربا اكالعميي. دول العالم 

 سريعا  يعيد دةداج ةال  , وةشروا في حاوي  ضيد  سيه  .. من الجول والدموي  واإلرهاب و غير ذلك, السيبي  
 . وض  الةق في نصاب  

  .وهذه من أهم دةدياع المداوم  الجوادي  ليةمالع الصييبي  الصويوني  بدياد  أمريكا وةيفاهوا و مالهوا
 
 :  خالصة تركيبة القوى في معسكر المقاومة ومعسكر االحتالل و معسكر الحياد بينهما  -(9)

وهو أمر أساسي في وض  , دراديجيد  في دةديق ديك األهداف وأهداف  واس العدو برنام  نافبعد أن  ر 
دركيب  الدوى لكل , بدي أن نعرف ةدى نسدكمل معرياع وض  اسدراديجيدنا , داوم  واسدراديجيدوا  مبرنام  ال

وةيفاه  كي نعمل  يى دفكيكوم  وكذلك معرف  ذلك  ن العدو, من معسكر المداوم  وقواها الذادي  كي نوسعوا  
 . معرف  دركيب  الدوى المةايد  بيننا وبينوم ليعمل  يى كسبوا أو إبداهوا  يى األقل في داهر  الةياد ثم. 

  تركيبة الحمالت المعادية المريكا وحلفائها ولمالئهاخار ة: 
دعمل مدعاون  في كاف  المجاالع العسكري  واألمني  والسياسي  , ددكون الةمالع من قواع راغي    

 :وددكون هذه الةمالع بدياد  أمريكا من الدواع الدالي  بةسب أهميدوا.. ال … واإل المي  واالقدصادي 
  :الواليات المتحد  االمريكية  - 1

الدي ددودها قوى سياسي  ولو بياع إ المي  ومالي  اسدراع اليوود  بر قرنين من الحمن من غحوها  
ى جمي  من المعرياع ومظاهر الدو  العسكري  ودسدةوذ الوالياع المدةد   ي. والسيرر   يى دوجويوا

واالقدصادي  والدكنولوجي  ليس هنا مكان اسددصاهوا وأصبةع أشور من أن يشار  ييوا ويكفي أن نعيم أن 
مراكح الدراساع اإلسدراديجي  اليوم دصنف الدو  العسكري  ألمريكا بأنوا أكبر من الدو  العسكري  ألكبر دس  قوى 

 ! ع  مالدصنيف مجد سكري  دييوا في 
 :إسرائيل  – 2

الدي ر ع , في الدرج  الثاني  في األهمي  في هذه الةمالع  ليس فدر ألهمي  قدرادوا العسكري   ودأدي 
نما ألن ةاخامادوا من ةكماء صويون هم الذين يوجوون دفكير . أمريكا وأوربا درورها إلى مسدوياع  الي   واى

رجال المال الذين يميكون كبرياع مؤسساع المال والبنوك العالمي  هم من  وألن كبار. هؤالء الةيفاء جميعا 
... الذين يدةكمون في مؤسساع اإل الم العالمي  من صةاف  وسينما وفضاهياع ودور نشر, اليوود الصواين  

نا وألن إسراهيل  دنحرع في قيب  الم.  ويديرون بذلك أال يب السياس  في الدول الكبرى فضال  ن غيرها 
 .العربي واإلسالمي 
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  :بري انيا  - 3
ألن غالبدوم مثيوم   يى المذهب البرودسداندي ذي الدأثيراع )وهي الةييف الربيعي ألمريكا دينيا   

كما يسدةوذ  يى إدار  كال , ..روابر أخرى  مثل اليا  والداري  م  أمريكا وكذلك دربروم ( . الصويوني  
لو بياع سياسي  واى المي  واقدصادي  غالبوا ( المةافظون والعمال ) كم في بريرانيا الةحبين اليذين يدبادالن الة

ودأدي أهمي  هذا . أمريكافي ( الجمووري والديمدراري)شأنوم شان الةحبين , يوودي أو داب  لينفوذ اليوودي
 .واإلسالمي  والسيما في بالدنا العربي  , الواهي   االسدعماري الةييف من خالل الخبر  الداريخي  

 : (NATO) دول حلا شمال اال لسي  – 4
. وهو الةيف العسكري الذي يربر أمريكا ودول أوروبا الاربي  منذ اندصارها في الةرب العالمي  الثاني    

وقد جرى دوسيع   يى مراةل أهموا مرةي  ما بعد انويار االدةاد السوفيدي ةي  دخيع معظم دول أوروبا 
 41ليصل  دد هذه الدول اليوم إلى نةو ( ةيف النادو)المنةل في ( وارسو)دكون ةيف  الشرقي  الدي كانع

دول أوروبا الاربي  مثل .. ولكن أبرح ديك الدول الةييف  وأهموا من الناةي  العسكري   واإلسدراديجي   ام  . دول 
 .راليا وكندا اسد باإلضاف  إلى ..البرداال, بيجيكا , أسبانيا, إيراليا, ألمانيا, فرنسا: 
 :حلفاء أمريكا من الدول خارج حلا الناتو  - 5

وبسبب , بسبب أن أمريكا قد أصبةع الدرب األوةد في العالم  بر رفر  شاذ  ال سابق لوا في الداري    
كما دمسك بمفاديأ ,  أنوا أصبةع دمسك بمفاديأ الدو  العسكري  والسياسي  ليدأثير  يى األنظم  الةاكم  والدول 

كما دمسك بوساهل اإل الم والدوجي  الرهيسي  في العالم  ن رريق . اإلقدصاد العالمي ومناب  الراق  في العالم 
 .  سيرر  اليوبياع الصويوني  اليوودي  العالمي 

 . رو ا أو كرها , نيفإن أكثر دول العالم أصبةع داخي  في قاهم  ةيفاء أمريكا الداهمين أو المرةيي
 :الداخيين في هذه الداهم  من ةيفاء أمريكا من خارج النادو ومن أهم الدول 

 :اليابان -أ 
ن كانع  بارد  , ورغم أنوا ةييف منافس في مجال اإلقدصاد    ةي  ددور بينوما ةرب اقدصادي  راةن  واى

ي  والثدافي  اسدرا ع دفكيك األرضي  الدين. 5421إال أن أمريكا بعد هحيم  اليابان في الةرب العالمي  الثاني  , 
لةاقوا بالعالم الاربي   . لييابان ودبديل هويدوا الةضاري  واى

اسدرا ع  أمريكا , وانرالق النظام العالمي الجديد. 5444(  اصف  الصةراء)ومنذ ةرب الخيي  األولى  
بر وغحوا العراق وبعد سبدم.  األمريكي   اليابان لدكون ةييفا   سكريا  يدورر شيها  فشيها  في ميادين الصراع جر  

جوا هذه ر ةي  دسدد. جرع أمريكا اليابان لدكون شريكا   سكريا  ميدانيا  ةديديا  لوا في غحوادوا وةمالع الصييبي 
 . األيام إلى أفاانسدان 

  :روسيا  -ب 
 نادو وما دحال روسيا منافسا  داريخيا  ألمريكا ولكن أةوالوا اإلقدصادي  والسياسي  جعيدوا ألعوب  بيد ةيف ال

ودول البيريق وشرق . ورغم مةاولدوا إثباع وجودها والسيما في إرارها المةير في وسر يسيا. د  أمريكامح ي
 . معظم ديك الدول  أيضا  لةيفوا إال أن أمريكا اسدرا ع جر, أوربا 
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وأسبانيا . رنساف, ألمانيا)فيم يبق لروسيا إال اليعب  يى هامش الدنافس بين مةور الدول األوروبي  الرهيسي  
يراليا)ومةور (. مؤخرا   ولكن وألن . باإلضاف  لييابان , وأذيالوا من دول أوروبا الضعيف ( أمريكا وبريرانيا واى

فدد جمعوا ةيف صييبي يايب  يي  . ددف في مواجو   اإلسالم وةضارد  , جمي  هذه الدول بما فيوا روسيا 
رغم ديك  أمريكاالداخيي  ح ومن هنا ددف روسيا في ةيف  صرا اد  الدماسك في مةاربدنا رغم دناقضاد  و

 . الدناقضاع والصرا اع الداخيي  داخل ةيفوم كايرها 
   :الهند  -ج 

سكان  5/1يكونون نةو وهم ! المييار نسم  دبي  دوا البشري  قفرا.  دسير الوند لدكون دول   ظمى 
. ي  دشكل ميدانا  موما  جدا  لالقدصاد الرأسمالي العالميوأسواقوا الواه, واقدصادها ينمو بشكل منافس ! األرض 

وصرا وا الداريخي . ودرورها العسكري   الدكنولوجي الددييدي والنووي صار في مصاف الدوى اإلسدراديجي  
( اليوودي  -الصييبي )بوويدوا الوندوسي  المدعصب  م  المسيمين يرشةوا لدكون ركنا  أساسيا  في مةور الشر 

,  (ميالدي  4010)ودشير الدراساع اإلسدراديجي  إلى أن الوند سدبي  أن دكون في ةيول  ام . ي ليمسيمين الااح 
ةي  سددةرك الوالياع , لدكون الدول  الثالد   في الدو   سكريا  واقدصاديا  بعد الصين الدي سدةدل المركح األول 

 !!!المدةد  إلى لمركح الثاني
ا  ضوا  داهما  يمديك ةق الفيدو في مجيس األمن الدولي  يددرب من وقد أصبأ الةدي   ن دخولو 

 !وقد رالبع ب  دول أوربي  منوا فرنسا , الوضوح والصراة  
سراهيل مةاوالع جر هذا الةييف الجبار الناهم إلى معسكرها   وقد كشفع مساراع . ولذلك لم دومل أمريكا واى

و ن الةيف . مريكي  يني في صراع الوند ضد باكسدان ن انةياح أ( الباكسداني  –الوندي ) الصراع 
السياسي العسكري الذي يدددم باضرراد بينوما وأصبةع أخبار المناوراع العسكري  المشدرك  بين أمريكا والوند 

 يسياكما صرح المسؤولون األمريكان با دبار الوند سندهم األساسي في اسددرار جنوب وشرق . مدكرر  ومدوادر  
 ..   اإلرهاب في مكافة

 :حلفاء أمريكا في دول العالم الةالس  -د 
ومعظم . كبعض دول يسيا مثل كوريا الجنوبي  ودايوان, دعدمد أمريكا  يى ةيفاء هامين في العالم الثال  

وقد .. ودول شرق أوروبا الدي لم ديدةق بعد بالنادو.. وأكثر دول أفريديا وأمريكا الالديني . دول جنوب شرق يسيا
رع أمريكا أكثر هؤالء الةيفاء إلى المعسكر األمريكي بسبب أنظمدوم الفاسد  الدي الدخديف أةوالوا  ن ةال ج

بدأع ددشكل بدخولوم  ألمريكاولبعض هؤالء الةيفاء أهميد  إسدراديجي  . األنظم  في العالم العربي واإلسالمي 
باإلضاف  إلى أهمي  سياسي  كبير  إلضفاء شكل .هاميدانيا  في صف الةمي  العالمي  لمكافة  اإلرهاب كما أسمو 

الةيف الدولي  يى ماامراع أمريكا العسكري  كما دشارك كوريا وبولندا وبعض دول أمريكا الالديني  اليوم في 
 ..العراق
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 :حلفاء أمريكا ولمالئها داخل الصا العربي واتسالمي  -ها 

ويةدوي .  ويتكون هذا المعسكر من المرتدين والمنافقين .وهةالء أخ ر الحلفاء النهم في صفنا الداخلي 
 : بةسب ددرج أهمي  دورهم لصالأ العدو نذكرهم يى الريف الخبي  الدالي   

 :االنظمة المرتد  الحاكمة في الدول العربية واتسالمية  - 1
لبداء في السير  بأي وكونوا ةصرع هموا في ا, وواقعوا المرير , فنديج  ليفساد الداريخي لوذه األنظم   
في شرح مناةي فساد هذه  االسدفاض وليس هنا مجال . فدد أصبةع ألعوب  بأيدي اإلدار  األمريكي  , ثمن 

وباخدصار ندول لدد رهنع هذه األنظم  . فذلك يرول وهو مشدور  يى كل ةال , األنظم  و مالدوا لأل داء 
يديمون فيوا , ففدةع لوم أراضيوا برا وبةرا وجوا . يما أمريكا والس, إراددوا ودصرفادوا بإراد   أ داء اإلسالم 

باددوم , الدوا د  وضخع , وأمددوم بالنفر والراق  إلدار  يلدوم الةربي  . وينريدون منوا لةرب المسيمين واى
وجعيع أجوحدوا األمني  واسدخبارادوا وسجونوا رو ا قذر  لخدم  . ثرواع المسيمين في خحاهنوم و بنوكوم 

ووقفع معوا باخدصار بكل . مخرراع أمريكا في ةرب اإلسالم والمسيمين ورييعدوم المجاهد  المداوم  
بممارس  أي نصر  , ولم دسمأ لديك الشعوب . ضد شعوبوا ورغما  نوم , أجوحدوا السياسي  والعسكري  وسواها 

والدعبير  ن رأيوم في كل هذا  اال دراضوةرمدوم ةدي من أبسر أشكال . وإلخوانوم المسيمين , لدضاياهم 
 .الظيم والظيماع 

 :اتسالمية وفقهاء االستعمار والفاسدون من  يادات الصحو  المنافقون من للماء السل ان  -2
يمثل هذا الفريق باخدصار السياج الشر ي الذي يسب  الشر ي   يى كل ما يالقي  المسيمون من ظيم 

واندواء بإسباغ الشر ي   يى , م بشراه  أ داهوم باير ما أنحل ا  وهي ةكمو, بدءا من أم الباليا . و نع 
ومرورا بد م مشاري  ,  ييوم  اال دداءبار  ساكر األ داء مأمنين ال يجوح شر ا داةدالل بالد المسيمين وا 

فة  لمكا. وأخيرا وليس يخرا  الدةرك بكل جد وةماس في برام  أمريكا لةرب األفكار , الدربي  م  اليوود 
لسةب الشر ي   ن الجواد . وفكريا باسم اإلسالم , المسيمين والمجاهدين والمداومين شر يا باسم الدين 

وقد سبق في فصول الكداب  ن هذا . بعد أن أسباوها  يى اإلةدالل وأةالف  من الةكام المرددين , والمداوم  
واى اد  , بعيد  المدى ليدأصيل لدةريف الدين وأخرر ذلك وأشده إجراما برامجوم ال.  ن الدكرار هنا  يما يان

الدي دعدبر أصل ذلك يبدأ من نصوم الدرين والسن  . ددديم  وفق المواصفاع األمريكي  لمكافة  اإلرهاب 
 .أسس الدوةيد و ودرا  األم  الدي أجمعع  يي   بر الدرون من الةاكمي  والوالء والبراء 

 :لم العربي واتسالمياال ليات العر ية والدينية في العا  -1
مثيوا مثل , مسدفيد  من دراكماع المشاكل والظيم الذي وق   يى كثير من األقيياع , أمريكا  اسدرا ع 

ومن دراكماع األةداد الداريخي  باير ةق لدى بعض األقيياع في الكثير من . باقي شراهأ األم  من جو  
سكري  والسياسي  الدي ددةرك  يى األرض بشكل مدناسق اسدرا ع أن دشكل رأس الةرب  الع, الةاالع األخرى 

كما ةصل من األقيياع الفرسواني  والدركسداني  والشيع  الوحار  أثناء غحوها , م  قواع أمريكا وةيفاهوا 
وكما دجوحهم ليدةركوا .. وكما ةصل باسدخداموا األكراد وسواهم من األقيياع أثناء غحوها ليعراق. ألفاانسدان 
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يران اليوم ف وكما .. وكما يةصل من الدوى المسيةي  الصييبي  السياسي  والعسكري  في لبنان. ي سوريا ودركيا واى
كما دةاول أن ديعب , وهكذا دواليك ... دةاول فرنسا وأمريكا دةريك النعراع الدومي  البربري  في شمال أفريديا

ةي  وفر . األوسر والسيما في الخيي  والشام   يى ودر الدنبي  الموقود  بين السن  والشيع  في منرد  الشرق
ص  لوا لددمير وةد  األم  من داخيوا وهو أهم  وامل نصرها في ر الجول ةينا واألةداد الداريخي  ةينا يخر ف

 مماد  هذا الس نالعيمانييوالشعوبيون المدعصبون من األقيياع من , بعد أن وفر الدوميون العرب , هذه المواجو  
 . حيق شمل األم   بر  دود مدعاقب  الدادل لدم

 :الوالء االمريكيو ن من أصحاب الجنسيات الم دوجة ون المستغربوالمهاجر   - 4
فدد . من أهم وأخرر الشراهأ.. وهذه الشرية  من الدكنوقرار وةمي  الشواداع العيمي  والدراساع العالي  

ياع اإلسالمي  في أوروبا وأمريكا بسبب الظروف نشأع هذه الربد  من المواجرين وأبناء المواجرين من الجال
وقد ديدفع أجوح  االسدخباراع الاربي   شراع اآلالف من .. السياسي  واالقدصادي  في العالم العربي واإلسالمي

ومن أوضأ .. هؤالء وأبناهوم واخدارع فوم من سيكونون رجال السياس  والدياد  في شدى المناةي في بالدهم
رهيس ( ةامد كرحاي) الء أمثال رجل األ مال والنفر األفااني البشدوني األمريكي الجنسي  النماذج  يى هؤ 

األمريكي الجنسي  , الفرسواني األصل  -األفااني سفير أمريكا (  وحاده)... أفاانسدان المواجر إلى أمريكا و
ل كبار المعارضين العراقيين ثمو . الذي رسم مخرر اةدالل أفاانسدان سياسيا  ( مؤدمر بون)وهو موندس , أيضا 

وغيرهم من ( بةر العيوم)و( العالوي)ورفاق  اآلخرين مثل , ( أةمد الجيبي)من أمثال اليم الدولي المةدرف 
وكذلك . ومنوم اليوم المعارضين الييبيين وكبار رموحهم في أمريكا . الذين قضوا شرر  مرهم في أمريكا والارب

نماذج كثير  بعد أن وفرع أنظم  لوا..الدي دصن   يى  جل اليوم في أمريكا ..واإليراني   المعارض  السوري 
والبرنام  .  الظيم واإلسدبداد جالياع من المسيمين بعشراع الماليين في بالد الارب منذ قامع هذه األنظم  

 . أصبأ واضةا  مكرورا  معروفا  ورجال  وأدواد  كذلك
 : ماني داخل العالم العربي واتسالمي العمالء المتأمركون  من التيار العل -5

أفرح الوجوم السياسي األمريكي  يى العالم العربي واإلسالمي دةع ح م اإلصالح والديمدراري  نو ا من 
, من العيمانيين المسداربين , المعارضاع السياسي  الدي دبنع مشاري  الديمدراري  واإلصالح السياسي األمريكي

لذين يرةبون صراة  ودون أي موارب  باسدنساخ النموذج األمريكي لنظم الةيا  بأي أو المدأمركين باألةرى ا
 يى  ةدىوقد اسدأسد هؤالء المعارضون . رريد  ولو كانع  يى الدباب  األمريكي  بةسب النموذج العراقي 

وخور األنظم   األنظم  السياسي  المنايد  كما في مصر ودول الخيي  وغيرها بعد أن لمسوا الةماي  األمريكي 
وهذا الصنف م  سابد  هم الذين دعدهم أمريكا لةكمنا في مرةي  ما بعد حوال األنظم  ! الدي دعد أياموا المدبدي  

 .    الةالي  
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 :من كبار رجال المال وااللمال في بالدناماديا ن من اتستعمار يالمنتفع بقة   - 6

ربد  من , والذي يدضمن مشاري  مؤامر  اقدصادي  كبرى  ,دنشأ م  هذا الوجوم األمريكي الشامل اليوم  
 االسدعماريمن الذين يدخيون شركاء في المشروع . الدجار وأصةاب رؤوس األموال في العالم العربي واإلسالمي

وغالب . والمشاري  اإلقدصادي  األمريكي  والاربي  الكبرى..  والمنارق الةر .. األمريكي  بر مخرراع الشراك  
, اإلقرا يين  من رؤساء الدباهل أو, ورؤساء المجدمعاع العربي  واإلسالمي  , ء من رجال السير  والسياس  هؤال
الرأسماليين الذين ددناسب و ددداخل مصالةوم م  أهداف ومصالأ المشروع األمريكي في أسموه الشرق  أو

 . األوسر الكبير
 :ين ال بقة المنحلة الفاسد  من فساق لوام المسلم  - 5

من الممسوخين فكريا  والموحومين , وأكثر هؤالء من الشراهأ الشعبي  في  ام  األم  العربي  واإلسالمي   
ودربوا  يى برام  , الذين ربروا  دولوم بمناب  الب  الفكري والثدافي ألجوح  اإل الم األمريكي  والاربي , ةضاريا  

ةي  دودم الدوى االسدعماري  برسم ... وأمثالوا ( رودانا) و  فضاهي (  يأكاد مسدار ) و( كيوب  والفيدي)
مخرراع داريب كبرى لدوسي  هذه الشرية   ن رريق افدداح الجامعاع والمراكح العيمي  والثدافي  والبعثاع إلى 

ار ليكون منوم جموور المصفدين في ةفي  الح .أمريكا لمدد رويي  لدأهيل كادر  ميل كاهل  يميا  وفكريا  وثدافيا  
 .األمريكي  الدي ددق ربولوا في رول بالدنا و رضوا اليوم 

 
 :            والدوليتركيبة قوى المقاومة وأنصارها وحلفاؤها في المجال العربي واإلسالمي 

ددكون راله  المداوم  الناشه  والمواجو  لوذه الةمالع الصييبي  من الدوى والشراهأ الدالي  الدي أردبوا 
 :كما ييي  بةسب أهميدوا

الجواديين  موما  من بدايا  و, والدا د  , بدايا دنظيماع الديار الجوادي من األفاان العرب   -(5) 
 .في مخديف أنةاء العالمالمشردين اليم الجما اع واألفراد المندشرين 

 اهدين في في مخديف أنةاء العالم اإلسالمي كالمج( الديار الجوادي من غير)الدنظيماع المجاهد   -( 4) 
الشيشان والبوسن  والبيدان  الفييبين وبورما وجنوب شرق يسيا  و والدرن األفريدي و و كشمير و فيسرين

 . وغيرها… ووسر يسيا
 . الةامل ليفكر الجوادي في العالم العربي واإلسالمي, أنصار الظاهر  الجوادي  من الشباب المدةمس   -(1)
مي   ام   من مخديف الشراهأ ةي  ددصا د  ندها مشا ر الاير  و قوا د جما اع الصةو  اإلسال  -( 2)

 يالد و  رغم دوج  أكثر قيادادوا نةو العمل السياسي و. الةماس والثوري  والدوج  الجوادي والعارف  
 .وهذه شرية  دعد بالماليين و  الةمد. والدعود  ن الجواد والمداوم 

ولكنوم . كثر ولكنوم ما حالوا في داهر  العجح والدرخم والعدود العيماء المسدديون الصالةون وهم  -( 1)
 .  ددد أنوم سيبرحون  ندما ددوى شوكدواأو  .مدعارفون م  المداوم 
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والسيما في قياداع الصف الثاني وقياداع الوسر , الدياداع الصالة  الشريف  في الصةو  اإلسالمي    -( 1)
الةل بعد  دم المساراع السياسي  واحدياد وقاة  الوجم  فأكثرهم بدأ يدرك أن الجواد هو . فيوا

 . وخاص  في الديار السيفي والجما اع الةامي  لفكر اإلخوان المسيمين.  االسدعماري
فالمدةمسون . وهذه شرية  ضخم   .. رجل الشارع المسيم العادي في العالم العربي واإلسالمي  -( 1)

أو ( العسكري)من المجوود المداوم في المجال المباشر  يءش والمسدعدون لدددم, ليجواد والمداوم  
وهو ولو ةدى بالد اء في ظور الايب , أو الد م بالمال أو بالكيم  أو أي مساهم  ( المداوم  المدني )

هم شرية  بمهاع الماليين في أم  مدوور  يناهح دعدادها اليوم ..  من أمضم السالو في هذه المعركة
 . ييار من المسيمينالمييار ونصف الم

الشرفاء وأصةاب الضماهر من الديار الدومي والورني واليساري و بعض المعارضاع العيماني  في   -( 9)
 . العالم العربي واإلسالمي

 
لمقاومة اإلسالمية العالمية فوي المجوال الخوارجي فهوم كافوة أعوداء       لحلفاء المفترضين النصار واألأما عن 

 . مريكي وبرنامجها اإلمبراطوري التوسعي وحمالتها الصليبية اإلمبرياليةالمشروع اإلمبريالي األ
بل وةدى داخل الشعب .  ةدى في العالم الاربي . اليوم في العالم كثر   األمريكي وأ داء اإلمبريالي 

وقف  واسدخفى يخرون نديج  الخوف موقد اسدعين بعضوم ب. وهم في العالم شرية  واسع  جدا  . األمريكي 
ثخانوا في قواع أمريكا . الضاور و  حال  ش. ولكن اشدداد سا د المداوم  اإلسالمي  واى من هيبدوا سيجعل  يءواى

 .وسيجعل الةيف األمريكي  رض  ليدةيل والدفكك. هذه الشرية  الخاهف  من قم  أمريكا دعين موقفوا 

 : هم بحسب أهميتهموأما أنصار المقاومة وحلفاءها المفترضين في الخارج في هذه االوسا   ف 
 . األةحاب اليساري  في الدول الاربي  والدي  رفع بداريخوا في مناوه  السياساع األمريكي  - أ
األةحاب الورني  وقوى الدةرر العالمي  في العالم الثال  والدي  رفع بداريخوا في مناهض    - ب

 . اإلسدعمار وخاص  الدسير واإلمبريالي  األمريكي 
 . لخضر واألةحاب السياسي  الدومي  والورني  المناوه  ليسياس  األمريكي  في الاربأةحاب ا  - ج
 . منظماع ةدوق اإلنسان والمؤسساع غير الةكومي  المناهض  ليسياساع األمريكي  في العالم الاربي  - د

مثل األلوي  , فاهوا  المعروف  بمعادادوا ألمريكا أو لةي, الدنظيماع العسكري  السري  اليساري  وغيرها   -ها 
ح من الجيش والمنظماع الرافض  إللداء السال أسبانيادا في باسك يالةمراء والجيش األةمر الياباني ومنظم  ا

 . و أشباه ذلك...الجمووري اإلرلندي 
المؤسساع والمنظماع األهيي  داخل الوالياع المدةد  األمريكي  ذادوا من الكدل والويهاع   - و

 .معارضين ليسياس  الدوسعي  األمريكي والشخصياع ال
 

لالميا وغير ذلك  من القاسم المشترك بيننا وبينها  لالستفاد .. وهذه أوسا  يجب التحرك نحوها سياسيا وا 
 .ضد السياسات اتمبريالية االمريكية  كال بحسبها 
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االت تربك العدو وتقلب وألتقد أن مةل هذه النقلة ممن تتوفر لهم إمكانيات ذلك يمكن أن تفتح أمامنا مج
 .حساباته االمنية واالستراتيجية رأسا للم لقب 

 

 :اإلسالمية العالمية واقع معسكر الحياد في الصراع بين الحمالت األمريكية وقوى المقاومة 
ةدى اآلن ما يحال معسكر الةياد في الصراع بين أمريكا وةيفاهوا من جو  وبين قوى المداوم  اإلسالمي    
 :ما يحال مةدودا  وصايرا وذلك لثالث  أسباب. جو  أخرى لوا من
لكاف  األرراف الدي .. اإلرهاب األمريكي السياسي واإل المي واالقدصادي والعسكري واألمني :أولها  

 . دوا ليمشروع األمريكي دةع راهي  وصموم يد م اإلرهابأدعين مناو 
بل وبوضعوم ( باإلرهاب)أريافوا وألوانوا في داهر  السم  ةشر المداوم  اإلسالمي  العالمي  بكاف    :ةانيهما

شعاره وبالدالي إةراج من سيؤيدها . وأنصار الدا د ( الدا د )دةع مصريأ   . بأن  يسير إلى ةدف  واى
وفشلها في إبرا  . فشل أ ياا المقاومة المختلفة حتم اآلن في برنامجها اتلالمي والسياسي :  ةالةا  

وتركي ها للم البعد التحريضي للم العمل . العام المحلي والعالمي كقو  مقاومة مشرولة  نفسها أمام الرأي
 .دون أبعاد سياسية إلالمية ترالي مسارات تشكل الرأي العام. 

يجب أن دكون . ولكن م  ذلك فوناك ريف من الدول والدوى اإلقييمي  والعالمي  ما دحال في داهر  الةياد 
وم  وكوادرها والسيما في المجال السياسي واإل المي لدةوييوا ما أمكن إلى المعسكر مةل جود من قوى المدا
 .. ومن هذه الدوى.. المناصر لدوى المداوم 

 ..في المجال الخارجي  -1
وهي . 5441وقد وض  الكونارس برنامجا  ينيا لذلك منذ , الصين الدي دسعى أمريكا لدفديدوا  هناك

في ةال أثبدع قوى المداوم  نفسوا وقدمع أنفسوا , المعاون ليمداوم  لألمريكان  مرشة  ليدةول إلى المعسكر
وهناك العديد من الدول ( . اإلرهاب)في المفووم الدولي ونجةع في الخروج من دوم  (  مشرو  )كمداوم  

ولم , ا وبرامجوا وهناك شراهأ هام  جدا  من شعوب الدول الاربي  الدي دكره أمريك.. اآلسيوي  واألفريدي  كذلك 
وقد ثبع ضخام  هذا المعسكر من خالل المسيراع الضخم  الدي . ددفوم برام  المداوم  في بالدنا وأهدافوا 

 .وهذه شراهأ ليسع مؤيد  بربيع  الةال ليمداوم . جالع شوارع البيدان والعواصم الاربي 
 : واتسالمية ذاتها وأما داخل المجتمعات العربية -2 

وال دفوم رسالدوا ولديوا  نوا , شراهأ الدوى المةايد  كبير  فوي دباض األمريكان وال دؤيد المداوم  فما دحال 
 .وكثير من  وام الناس. كاألقيياع الديني  والعرقي .. دصوراع مشوه 

وبعد هذا الشرح الموجح لخارر  الدوى والةيفاء لكل من المعسكرين المدصار ين   معسكر األ داء الاحا  
 : يمكن أن ننددل ليفدر  الدالي  الوام  وهي . عسكر قوى المداوم  اإلسالمي  العالمي  لوم وم
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 أركان اإلستراتيجية السياسية العامة لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية: ثالثًا: 
 في بداي  الةدي   ن الخرور العريض  السدراديجي  المداوم  اإلسالمي  العالمي  في مواجو  أمريكا

 : وةيفاهوا يجدر بنا لفع النظر إلى ندار هام  جدا  
  وثبادوا مدعيق بالثباع العام ليمعرياع المةير  ,  أن االسدراديجي  كما أسيفنا من صفادوا الالحم  الثباع النسبي

ولكررن نظرررا  لالخرردالل الصررارخ فرري مررواحين الدرروى الماديرر  بررين قرروى المداومرر  وقرروى الةمررالع . والظررروف العامرر 
 . فإن اسدراديجي  المداوم  ال يمكن أن دكون دفصييي  . مريكي  وةيفاهوااأل

 . الن الضعفاء ال يست يعون وضب اتستراتيجيات
ولرذلك قرد ددايرر اإلسردراديجياع . أو  يى األقل المةافظ   يرى ثبادورا, لعدم إمكانيدوم في فرض الظروف  وذلك 

أن دكررون اسرردراديجي  المداومرر  مجمو رر  خرررور اسرردراديجي   ومررن األجرردى. نديجرر  االندررالب فرري الظررروف العامرر 
 .  ريض  دعريوا مرون  الةرك  ودبديل الدكديكاع بةسب الوقاه  الناشه 

 بأنر  بايرر مواجور  .. ويجب الدول بوضوح وفوم ةديد  هام  جدا  . و مشروع مواجو  . إن المداوم   مل صدامي
ولرريس مجمو رر  مررن أ مررال ,   دأخررذ صررف  الظرراهر  العامرر  وبايررر مداومرر, مسررية  قويرر  وةاضررر   يررى األرض 

فإن المداوم  دسدمد وجودها وةيادوا . فين دكون هناك قيم  ألي نظري  سياسي  واى المي  ليمداوم  , اإلندفاضاع 
مرن ريدراع , ودسدمد مشراريعوا السياسري  واإل المير  قيمدورا وةضرورها . من قودوا لمسية  الفا ي   يى األرض 

 .ودوي انفجاراع  مييادوم , المجاهدين بنادق 
وال يمكن دوظيفوا لدةديق الودف . فإن كل الجوود العسكري  دذهب هدرا  , كما أن  باير  مل سياسي واى المي  
ولريس دةرريم ليخصرم فري ظرل مثرل هرذه سياسري ألن  كما أسيفنا فإن االندصرار فري المداومر  هرو  ميير  إنوراك . 

أو دمردورا , وفدنا ا  أو وفق غيرنا بضرب أمريكا في  در دارها بأسية  الدمار الشرامل اليوم إال إذا . المعرياع
 . وارداةع البشري  من شرورها واأل اصير الرباني  النياحك والحالحل 

   ويجررب أن دكررون مدناغمرر  مرر  اإلسرردراديجي  العسرركري  . اإلسرردراديجي  السياسرري  هرري جررحء مررن اإلسرردراديجي  العامرر
 .ودوض  كيوا في خدم  األهداف اإلسدراديجي  العام   .   واألبعاد األخرى لالسدراديجي  العام واإل المي

 

 :وهياالهداا االستراتيجية االربعة لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية 
 

دحر الحمالت الصليبية اليهودية بقياد  أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيين وم ارد  فلو لها  -( 1)
 .ي العالم اتسالميف

 .تصفية  و  العمالة والنفاق التي تعمل للم تحقيق أهداا الحمالت الغا ية -( 2)
 .الغا ية إسقا  أنظمة الرد  والخيانة القائمة في بالدنا بسبب دلم تلك الحمالت  -( 3)
 .إ امة حكم الشريعة للم أنقا  تلك القو  المرتد   -(4)
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 :يجية السياسية  لدعوة المقاومة اإلسالمية العالميةالعامة لإلسترات المحاور
هجمة الحمالت  توسيب مفهوم المقاومة ومحاورها لتشتمل المواجهة مب كافة مناحي ومحاور :أوال  

ولدم  صرها للم مجال المقاومة العسكرية رغم أنها . وهي محاور شاملة كما بينا, االمريكية الصهيونية
 : وهذه المحاور هي. اجوهر دلو  المقاومة وأساسه

 

 :المقاومة العسكرية  -5
ومشاريعوم ومؤسسادوم العسكري  واألمني  . باسدوداف كاف  أشكال دواجد األ داء ومن يظاهرهم   

وكما سنفصي  في . والسياسي  واإلقدصادي  والثدافي  وغير ذلك بةسب ما بيناه من الضوابر المنوجي  الشر ي  
 .ن شاء ا  إ.شرح النظري  العسكري  

 : المقاومة السياسية  -4
. بالوساهل السياسي  السيمي  , ومردكحاد  في بالدنا , وذلك بمداوم  المشاري  واألهداف السياسي  ليعدو 

ع المؤسساع سيما في مجاالوال, ةي  يمكن أن يسدفاد من هوامش ما دعدبره الدوانين المةيي  والعالمي  مشرو ا 
 دم اإلندماء والعضوي  لمؤسساع ليمؤسساع الةاكم  الدي  إلى واإلندباه . مجدم  المدني ومنظماع ال, األهيي  

 . أو المؤسساع الةاكم  باير ما أنحل ا  الموالي  لأل داء , يديموا األ داء 
 :المقاومة اتلالمية  -1

والسيما الفضاهياع  وذلك باسدخدام الوساهل العصري  بكاف  أشكالوا. وهي فرع من المداوم  السياسي   
في , ولمكادب  المؤسساع والمنظماع والشخصياع . ليدةريض  يى المداوم  بأشكالوا ,  اإلندرنيعوشبكاع 

خاص  األوسار المدوق  دأثيرها بأي شكل لصالأ قضيدنا , ةدى بالد العدو ذادوا , وفي كل مكان , بالدنا 
ضعاف  ودةض ةجج  ومسوغاد   ومن أجل دفديع, دسعيرا ليمداوم  ودوةيدا لصفوفوا   .صف العدو واى

 : المقاومة المدنية -2
ومخديف أشكال , اإلضراباع  و واال دصاممواجو  األ داء ومن يظاهرهم  من قبيل الدظاهراع بوذلك  

   يى الثور   يى المةديين ضالمواد المةر  ونشر, كإرالق الشعاراع والكداب   يى الجدران , اإلةدجاج الشعبي 
وهذه . وما يمكن ليناس أن يفعيوه.. يي   بر المنشوراع والبياناع الصودي  والمصور  وبكل وس, انوموأ و 

ورؤوس الناس وفي مددمدوم العيماء وح ماء , مسؤولي   المنظماع الشعبي  كالنداباع وادةاداع العمال والرالب 
 .الناس ورموحهم في كل مجال 

 : المقاومة السلبية -1
ومن ذلك المدارع  في . ا أضعف اإليمان في جواد هؤالء األ داء والمنافدين لوم في بالدنا وهذه وما يييو 

وال يندمي إلى . وال يبدي لوم الةفاو  , فال يبيعوم وال يشدري بضاهعوم وال يسددبيوم . كاف  المعامالع 
أن ,, لبراء بةسب اسدرا د م كل أشكال اوأن يظور لو. وال يدف  لوم المكوس والضراهب إال مكرها , مؤسسادوم

وبيسان  إن اسدراع ال يكيف ا  , وأن يد و ا   ييوم وييعنوم بديب  , يدار  وساهل إ الموم وال يسدم  إليوم 
 .نفسا إال وسعوا 
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 : المقاومة بتعميق جذور المقاومة -1 
ومواجو  الةمالع في . مينوذلك بالةفاظ  يى الووي  الديني  والدومي  والفكري  والةضاري  ليعرب والمسي 

و دم دجشم صاةب  أي دكييف , وهذا النوع من المداوم   يى سوولد  . مناةيوا العام  كاف  الثدافي  والدربوي  
فدد ال يكون هذا الجيل قادرا  يى الدف  كما ينباي لضعف  . جذو  الةيا  في األم   السدمرارموم جدا ,  ميي 

وكاف  المواصفاع الةضاري  ..واألخالقي   واالجدما ي األم  الديني  والثدافي   ولكن الةفاظ  يى هوي , وظروف  
, ويكون هذا بالةفاظ  يى روح الددين . كفيل بةفظ روح المداوم  وجذورها إلى أجيال دكون أقدر  يى العراء . 

, وهنا يبرح دور المساجد . ونشر  يوم اإلسالم بصفاهوا بعيدا  ن الدحوير الذي ددوم ب  وساهل أمريكا في بالدنا
وليدربي  . وبنشر الكدب والمنشوراع الدربوي  سرا و ينا أيضا . وةيق الددريس العيني  والسري  إن اضرر الةال 

المنحلي  وما ددوم ب  األمواع ورباع البيوع من دنشه  الصاار  يى الدين وغرس الووي  اإلسالمي  في  دولوم 
 . منذ الصار أكبر الفاهد  واألثر

  
الضب  العقدي والمنهجي والفكري لمن لقات المقاومة ومستنداتها  الشرلية بحيس تنسجم   :ةانيا  

وآدابه , ومفاهيم الجهاد السامية و والده وأحكامه السياسية الشرلية الراسخة  . وأساسيات الدين اتسالمي
 .  الشرلية المعروفة

والتركي  للم حفظ  دماء وأموال المسلمين . لفتن وحفظها من أن تتحول إلم الفوضم والهرج وأجواء ا
 .العدو وأنصاره المظاهرين له  م ضربوالتركي  لل. فاجرهم والسعي في إصالحهم  برهم و

 
غير الهادا التي رسمتها ( اترهاب االلمم)إخراج المقاومة اتسالمية العالمية من دائر  تهمة   :ةالةا  

برا  هوية المق. أجه   اتلالم  دفاع لن النفس وحق تكفله االديان جهادية تمارس حق الاومة الحقة كحركة وا 
 . والشرائب السماوية كما تكفله االلراا والقوانين اتنسانية

ومحاولة كسب الرأي العام في مختلا شرائح المجتمعات والشعوب للم الصعيد العربي واتسالمي 
  .والعالمي

 
مب  سكرية واالمنية بحيس تتالئم مب حالة اختالل التوا ن الصارخ ت وير أساليب المواجهة الع  :رابعا  
 . ولدم إدخال  و  المقاومة في مواجهات مكشوفة غير متكافئة. االمريكية ال اغية وحلفائهاالهجمة 
 

.  مد الجسور مب مختلا شرائح ومكونات المجتمعات العربية واتسالمية الرافضة لل غيان  :خامسا  
 ,ماأمكن  الجهاديين وبين تلك الشرائح ع لة االجتمالية والسياسية والفكرية بين المقاومين ووا  الة حالة ال

ةم كافة التجمعات واالح اب . وللم رأسها مكونات الصحو  اتسالمية و ياداتها وللمائها و والدها
 . كل اال ياا والشخصيات والقو  الشريفة المعبر  لن ضمير االمة الحي في مواجهة الغ و والعدوان من
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التماد سياسة تفكيك الحلا االمريكي الصليبي اليهودي المعادي ليقتصر للم أ ل ما يمكن   :سادسا  
سرائيل و و  الصهيونية اليهودية والصليبية الم  .صهينين تمن الحلفاء مب أمريكا وا 

 
لة تهدا ت امة الدولة إبرا  البعد الحضاري لدلو  المقاومة اتسالمية كحركة حضارية متكام:  سابعا  

  للم أساس ر وا  امة العال ات مب الشعوب االخ. اتسالمية وحمل مشعل الحضار  والخالش لبني البشر
 .العدل واتحسان 

 
والتماد مبدأ التحييد الممكن . التماد استراتيجية حصر الصراع في دائر  القو  المعادية وحلفائها  :ةامنا  

 .ممكن من القو  المناصر  لوضعها في دائر  االداء والعمل المقاومللقو  المختلفة والتجنيد ال
 

 :  يى مبادئ أساسي  وهي .. دكوين ةيف ليمداوم  يعدمد ثالث  دواهر  :تاسعا  
 .الجهاد مب أهل السنة والجمالة -(1)
 . التعاون مب أهل القبلة من المسلمين -(2)
 .من غير المسلمين  من ألداء أمريكا وحلفائها في نصرتنااالستعانة بكافة القو  المخلصة   -(3)
 .ضمن ضوابر قوا د السياس  الشر ي  ومعرياع المصية  والةرك  في ضوء الواق  السياسي 

 
التماد سياسة حرب اتنهاك ال ويلة المد  في المواجهة الشاملة مب أمريكا   :لاشرا  
أسلوب اترهاب  والردع بحروب لصابات  اوالسيم. باستخدام أسلوب حروب العصابات السرية .وحلفائها
 .واستهداا التواجد اتستراتيجي للعدو في بالدنا . المدن 

 
البناء لقو  المقاومة وكافة . التماد استراتيجية البناء والهدم في المواجهة مب الحمالت  :أحد لشر

مريكية وحلفائها واتهتمام بتصفية والهدم في المقابل لقو  الحمالت اال. مرتك اتها وجذورها وكوادرها وأحالفها
جها  مرتك ات هذه الحمالت وخياراتها في كافة المناحي السياسية وات تصادية والةقافية وسو  ذلك في  وا 

 .بالد المسلمين 
 

داخل المجتمعات الغربية وغيرها من الدول ين لقضيتنا صر انممن معسكر ال االستفاد :    ةنا لشرا
 .ي الصهيوني بقياد  أمريكاالمكونة للحلا الصليب

 
 العمل للم تناسق التكتيكات بين االلمال الجهادية العسكرية والسياسية واتلالمية و:  ةالةة لشر

 .الدلوية التربوية في االمة لتحقيق استراتيجية المقاومة العامة
جبار العدو للم القنالة بأن ما يجنيه من الحمالت   ر من تكاليا حمالته للم والعدوان أ ل بكةي واالحتاللوا 

 .الصعيد البشري واال تصادي
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إلتماد استراتيجية السعي والعمل وترك متاهات الجمود والجدل فقد أوضحت االحداس كل   :أربعة لشر
و ل الملوا فسير  اهلل لملكم ورسوله . ) وصا المقاومة ومشروليتها , وتبين صا العدو وأهدافه , شيء 

 ( .مةمنون لوا
 

سدار ةيفاهوا , ح دساؤل هام ةول اسدراديجي  المداوم  لمرةي  ما بعد هحيم  الةمالع وقد يرر  وما هو , واى
 .إلى يخره ... واالجدما يبرنامجوا السياسي واالقدصادي والثدافي 

 : وهنا نوجح اإليضاح بما ييي 
و ييوم سدد  موم  .. ورموحهاأن مرةي  المداوم  رويي  المدى سدفرح رجالوا وكوادرها و يماءها ود ادوا   -(1)

 ..اإلجاب   يى هذا السؤال من خالل إر  المسار وثوابد 
الدرري , ظروفرر  الجديررد  , سرريفرح باإلضرراف  لرجالرر  الجرردد  -بعررد هحيمرر  العرردو  –أن الواقرر  الجديررد إّذاك   -(2)

انررر  أن ندعررررض لديرررك ومرررن السرررابق ألو . مرررن خرررالل ثوابدنرررا ودجررراربوم . سررريعرف أولهرررك العررراميون الدعررراون معورررا 
 . والوحيم  الةالي  االندةاربمعرياع ةال  , الدادم  إن شاء ا   االندصارالمراةل وظروف 

سرردار األنظمرر    -(3) دبدررى األهررداف االسرردراديجي  ينفرر  الررذكر بدسيسرريوا وهرري هحيمرر  العرردو ثررم دصررفي   مررالؤه واى
هرري . مي  فرري بررالد المسرريمين بةسررب ديررك الظررروفالدرري مكنررع لةمالدرر  ودعاميررع ثررم إقامرر  أةررام الشررريع  اإلسررال

 .البرنام  العام 
أن في كليات الشريعة وتفاصيلها اتجابات الشافية للم كافة مسائل التشريب والتقناين والحكام واتدار    -(4)

ولنادما سايرفب لنات ال واغيات لان للمااء .. ولكال حاادس حاديس.. بما يشفي ويكفي ويغني لن تفصيله هنا
سيعرا أولئك الرجال كيا يديرون أمورهم بمقتضم شارع اهلل . رجال الفكر وأولي االحالم والنهم فيها االمة و 

 .وما يوافق ظروفهم 
لى هحيمدوا موض  الدنفيذ والموم اآلن هو وهذه مومدنا .وض  اإلسدراديجي  ليمرةي  الممدد  من بدء الةمي  واى

 .وا  المسدعان. اآلن
   

  لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية من قضايا رئيسية  مواقف سياسية: رابعا: 
أن نبين , إن من دمام بيان المعالم األساسي  لإلسدراديجي  السياسي  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي 

لكل لمن  من قضايا رهيسي  هام  سواء ألدباع الد و  أو, باإليجاح الكافي  موقفنا هنا من وجو  النظر السياسي  
 :وم  األمري
 
 :قضية الصراع مع األنظمة القائمة في العالم العربي واإلسالمي  -(0)

لمواجو  العدو الااحي المدمثل في أمريكا ومن أ انوا وةالفوا من  االنصرافسياس  د و  المداوم  هي إن 
 :و يي . الدوى الداخيي  والخارجي  
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وذلك جمعا لجوود األم   –رغم استحقا ها لذلك  –فليس من أهداا المقاومة مواجهة االنظمة القائمة  
ويبدى اسدوداف بعض قرا اع . وهو إسدار المشروع األمريكي الصويوني .  يى الودف اإلسدراديجي ليمداوم  

ديك األنظم  بددر دخولوا في الةيف األمريكي دون دةويل ذلك لثوراع مةيي  وفق الشكل الذي كان الجواديون 
 .يعميون ب  

 .الضرور   رلمواجو  الدفا ي  م  أجوح  ديك األنظم  فوو ةق مشروع و مل واجب وبددوأما ا 

  
 :الموقف من علماء المسلمين من قيادات وحركات الصحوة اإلسالمية -(0)

 :ذلك في  ونخدصر
 .د م العيماء والداد  المجاهدين الصاد ين بالةق المدافعين  ن قضايا األم   -أ 
الخاهفين وشد أحرهم بالةكم  والمو ظ  الةسن  والدجاوح  ن حالدوم ما لم دصبأ دالف المدرددين و   -ب

 .نوجا لمماأل   دوان الةكام والمةديين 
 ,بالةج  والبين   ولكن بشد   ,وفدواء اإلسدعمار الخاهنين , مجابو   يماء السيران المنافدين   -ج

 . استف ا  تحت أي ظرا وأي والسالو ولدم نقل ذلك للمواجهة بالقو  

  

 :المقاومين للحمالت األمريكية من الشرفاء في التيار العلماني  -(9)

. هي البة   ن ندار اليداء معوم  يى مواجو  العدو , وخالص  الموقف في ظل أةوال دف  الصاهل 
سي وةضاري واى اد  دعريف ديك األوسار  بر الةوار والمكادباع واليداءاع باإلسالم ومعرياد  ويفاق  كخيار سيا

 . ليثوابع العددي  والووامش السياسي   االندباهم  . لمسددبل هذه األم  
  

 : الجنود وعناصر األمن في حكومات العالم العربي واإلسالمي -(4)

و دم , وفي ةدود الضرور  , فالمواجو  معوم دفا ي  فدر . سبق اإلشار  لذلك في أساسياع المنو  
 .س  كسبوم لصف أمدوم في معرك  المصير الداهم  وسيا,  لالسدفحاحاإلنجرار 

  

  :الموقف من المسألة الفلسطينية  -(5)

 :وخالص  ذلك , العام  سبدع اإلشار  لذلك في المنو وقد  

وال يميك أةد رخص  . الفيسرينيين وةدهم ال قضي  وليسع قضي  العرب و , فيسرين قضي  المسيمين  -5
 . الدولي   الدصرف بوا  يى مواهد النخاس 

نعدرف فيوا لييوود باي سير  وال شر ي  وال  ال. فيسرين أرض  ربي  إسالمي  من النور إلى البةر  -4
الذين لم يكن  ددهم إبان اإلةدالل والاحو الصويوني إال ةق في السكن إال لييوود األصييين منوا 

الء الميعونين موارنون أصييون فوؤ . نسم  وما خيفوا من ذريدوم من الدرد  والخناحير  51000حهاء 
 يى  أدوايعودوا من ةي   المواجرين أن و يى المةديين . كفل اإلسالم ما شرع من ةدوقوم , فيوا 
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 أو يندظروا مذبة  الشجر والةجر الدريب  الدادم , البواخر والراهراع الدي قدمع بوم من وراء البةار
 .  إن شاء ا  

سريني  إال كواةد  من كياناع الرد  العربي  الجاثم   يى صدور المسيمين ال نعدرف بالسير  الفينةن  -1
من أوسيو إلى خارر  الرريق بالخحي والعار وال نعدرف بكل ادفاقيادوم ومواحل سالموم الحاهف . 

 . بأصةابوا وصوال إلى جونم إن شاء ا   
 .نصر  ووةد  المعرك  والمصيرال نشد  يى أيدي المجاهدين المخيصين في فيسرين ونعاهدهم  يى -2

  
 :استهداف المدنيين في بالد الدول المشاركة في العدوان على المسلمين  مسألة  -(9)

م  .  االضرراري وفي أضيق المجاالع , ولردع العدوان , كما أسيفنا فوذا ليس إال مجاال ليمعامي  بالمثل 
وو واتيُلوا فيي سوبييلي اللَّهي  :  صل في الجواد هو قول  دعالى فاأل. المصالأ السياسي  واخدالف مواقف الدول  مرا ا 

ينو  بُّ اْلُمْعتودي ينو ُيقواتيُلونوُكْم ووال توْعتوُدوا إينَّ اللَّهو ال ُيحي لوْيهي  : وقول  دعالى  (540:البدر ) الَّذي لوْيُكْم فواْلتوُدوا لو فوموني اْلتودو  لو
لوْيُكمْ  ْةلي موا اْلتودو  لو  . (542: البدر )  بيمي

 
 :الحكومات والشعوب األوربية  -(9) 

ضد المصالأ في نداهجوا ومدردبادوا معرك  أمريكا م  المسيمين هي  نا نعددد أن فإن,  أوضةناكما 
 . اديجي  األوربي  جمي  ودفصيالر اإلسد
ونعددد أن الوقع .  يواأوربا ددميمل من المعرك  الدي دحج بوا أمريكا فكثير من األوسار في وقد بدأع  

الدي دربروا بأوربا  االدفاقياعالذي دبدى ةدى دنفصل أوربا  ن أمريكا وددةيل من دبعاع ةيف النادو وغيره من 
 .لم يعد رويال 

وأن من مصلحة  و  المقاومة إل اء فرصة للدول الرئيسية في أوربا كي تنسحب من حلا أمريكا 
 . دبلوماسيةبصور  
ي واإل المي الذي يمكن أن دبذل  قوى المداوم  مجوود السياساللةساباع الدقيد  بين م   دم إهمال ا 

والسيما المصرين منوم  -العسكري الذي يجب أن دمارس  لةمل األوربيين ةحم سياس  الردع بين و ,  اإلسالمي  
هذه دةداج أن و . ودكون في صالةوم وصالةنا . , يى سياس  دبعدهم  ن المةور األمريكي  - يى العدوان

 .يكون الدرار فيوا لدياداع المداوم  الوا ي  
الصويوني ومن أصر  -وبصور   ام  نةن م  العمل  يى دوةيد ادجاه الجود ضد المةور األمريكي  

 .وكانع مشاركد  فا ي  , معوم  يى ركوب  
التي و ا  ربيةمب التنبيه للم توضيح أن المعركة مب الحكومات المعتدية  وليس مب الشعوب االو  

 .  العدوان  كةير منها موا ا مبدئية جيد  من رف 
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 : اإلدارة األمريكية والشعب األمريكي  -(1)

أن العالق  في اسدراديجي  العدوان , واسدرال اع الرأي ماحالع دثبع , لألسف فإن اإلةصاهياع الرسمي  
هي . والةكوم  األمريكي  , الشعب األمريكي بين ,  ونح   الدسير والسيرر   يى مددراع الشعوب الضعيف  

وهذا ةدى  . ةكومادوا لبعض  ي عدوانالدوجواع ال يى  كس الةال  الداهم  بين الشعوب األوربي  وموقفوا من 
 . ةكومد   يى العدوان فيوا في بريرانيا ةي  ال يمال  أكثر الشعب 

ورغم , دمار الشامل وغيرها من المسوغاع وافدضاح كذباع أسية  الفرغم دكشف حيف دوا ي غحو العراق 
ورغم أخبار جراهم ,  ..ورغم جراهم إسراهيل الدي ددحح منوا الشارع الشعبي في أوربا والعالم , فضاهأ أبي غريب 

أسير أجوح  اإل الم اليوودي  المسيرر  , ما حال الشعب األمريكي باالبيد  .. الجيش األمريكي في أفاانسدان 
ل يدف بأكثريد  م  إسراهيل وم   دوان إداراع أمريكا المدعاقب   يى المسيمين و يى المسدضعفين وما حا,  يي  

 ,..بل و يى كل البشري  , في العالم 
و بول , وبنسبة كبير  , وأكبر دليل للم ذلك هو إلاد  الشعب االمريكي اختيارهم للخن ير جورج بوش 

 . النهم في حالة حرب مب المسلمينللو وا صفا واحدا  وتدالي الجميب, المعارضين لذلك بكل بالد  
وفق  ىوةد, هي وبكل المبرراع الشر ي  والسياسي  , ولذلك فإننا نعددد أن الةرب م  اإلدار  األمريكي   

 :هي, المنرق الاربي واألمريكي ذاد  
 .حرب ومواجهة مب أمريكا حكومة وشعبا  

في داريخ  كثير الجراهم ذم  المجرم بأكثريد  الساةد  كما أثبع يجب أن يذوق هذا الشعب الشر يبدو أن  و  
بدءا . ليناس والبشري  في كل مكان  م الصويوني  المددابع  دواوبال ما دذيد  ةكوميجب أن يذوق , رغم قصره 

ودعريجا  ,النووي  في الةرب العالمي  الثاني   مومرورا بمجاحره, من إبادادوم الجما ي  لسكان أمريكا األصييين 
 .وسواها.. وأفاانسدان  ل يى جراهموم المخحي  في كل ةروبوم في فيدنام وكوريا والعراق والصوما

بفداة  خساهره البشري  واإلقدصادي  من جراء  -وما أظن  مددنعا إال  نو   -الشعب األمريكي ويوم يددن   
,  ند ذلك سيكفون شرهم . ..ي  كيوا  يى المسيمين و يى البشر  اخدالفوا دوان ةكوماد  المددابع   يى 

 . وبالدالي ال يدفعون ضريب  مماأل  ةكاموم  يى قدل الناس ونوب الشعوب 
أن تتولم ولو بوسائل المواجهة  –كما تدلي  –وللم القو  المحبة للسالم في الشعب االمريكي 

و إال ف ن من حق .  مسةولية ردع حكوماتهم الصهيونية لن العدوان للم البشرية جمعاء, المسلحة 
أن ترد العدوان االمريكي لليها بمةله وبكل الوسائل بما في ذلك , الشعوب المعتد  لليها من  بل أمريكا 

 وهو أسلوبهم المتكرر. المدنيين  وسياسة كسر ظهر العدو باتباد  الجمالية و تل , أسلحة الدمار الشامل 
  .ولين العدل أن يعاملوا به 

لوْيهي   : ال تعالم   لوْيُكْم فواْلتوُدوا لو ْةلي فوموني اْلتودو  لو لوْيُكْم  بيمي  . (542: البدر ) موا اْلتودو  لو
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 :الموقف من األقليات الدينية في بالد المسلمين  -(3) 

 

, فإن ةدوقوم الشر ي  معروف  في إرار اإلسالم . والسيما بخصوم النصارى , أشرنا لوذه المسأل  سابدا 
فموقفنا منوم . ةي  ماحلنا في مرةي  دف  العدوان  اآلنوأما . ون أمر الةكم ليمسيمين بةسب ما أنحل ا  لما يك

مثي  مثل غيره ةدى من واج  لوذا السبب يف واالةداللإال لمن وقف في صف العدوان .  دم الدعرض لوم 
 .  ا  يى األقلومن مصية  المداوم  وأهدافوا كسب ديك األقيياع أو دةييده. المسيمين 

  

 :الموقف من منظمات حقوق اإلنسان  -(01) 

ردع  وفي مثل المعرك  الشرس  الداهر  اآلن ال يبدو أن ثم  كبير أهمي  لمواقف ديك المنظماع في رد ةق أ
, ولكن األةدا  أثبدع أثر ديك المؤسساع ومواقفوا اإل المي  غالبا في دشكيل الرأي العام العالمي .  دوان 

ن كان  يى وأث ولذلك ننصأ العاميين في . الرويل  المدىر ذلك الرأي العام في د م قضايا الةق والعدل واى
في الضار  يى قواع ,  المنظماعمجال المداوم  السياسي  واإل المي  بعدم إغفال أثر الجوود م  ديك 

 . اإلةدالل ودشكيل الرأي العام لصالأ قضايانا 

  
 :لقوانين الدولية والمنظمات الدوليةاألمم المتحدة وا -( 00) 

لضمان دداسم السيرر  , األمم المدةد  باخدصار منظم  شكيوا ةيفاء مندصرون في الةرب العالمي  الثاني  
 . وددنين دوحي  ديك السيرر  فيما بينوم بةسب قودوم وأوحانوم العسكري  والسياسي  ,  يى العالم 

لددةرك فيوا الشعوب الضعيف  , مؤسساع ديك المنظم   وقد دركع بعض الووامش الد اهي  لبعض
وقد دفرع  ن األمم المدةد  منظماع دولي  كثير  . والةكوماع الدابع  بما ددوهم أن  هامش من الدأثير السياسي 
في مجاالع الدعييم والصة  والحرا   والدنمي  . دداسمع موم  إخضاع الشعوب الضعيف  والسيرر   ييوا 

ولما اخدل ميحان الدوى الدولي بانويار .  االسدعماري لددركوا  ال  ددور في فيك الدول ..قدصادي  البشري  واإل
وانفردع أمريكا بإدار  العالم ورثع أمريكا السيرر  شب  الكامي   يى هذه المنظم  الدي , اإلدةاد السوفيدي 

 .سدنوار قريبا ودذهب كمؤسس  من مخيفاع النظام العالمي الدديم 

د شودع هذه المنظم   يى نفسوا بأنوا كانع وراء ددنين ضياع ةدوق العرب والمسيمين في كل مساهيوم وق
وبكل مؤامرادوا . فدد ا درفع المنظم  بإسراهيل . الدي  رضع  ييوا وهذا يةداج لمجيد كامل لسرد دفاصيي  

وأما وقد ورثع . راراع الشجب في العيون ولم دفيأ قرارادوا لصالأ العرب والمسيمين إال لذر رماد ق. بعد قياموا 
 . أمريكا المنظم  

ع مجيس األمن غحو العراق ةي  شر  . لموظف ةدير داب  ليبيع األبيض (  العنانُ  الكوفيُّ ) فدد دةول هذا
  ...كما فعل في أفاانسدان والبوسن  سابدا ..ومود لددويل ذلك اإلةدالل , وقنن اةدالل  

وكال بةسب ضررها و دوانوا , المداوم  أن ددعامل م  هذه المؤسساع الدولي   فإن  يى قوى والخالص  
و دم .  يى أساس أنوا السدار المحيف ليعدوان الصويوني األمريكي وسيرر  ةكومد  الخفي   يى العالم 
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يوا هو ألمريكا ف المناوه فدصارى دور الدول . بموحل  مواجو  األمم المدةد  ليمرام  األمريكي   االنخداع
مما يدرك  األسد األمريكي مما افدرس من قصعدنا ونوب . ةرصوم  يى حياد  ةص  الذهاب والضباع والجرذان 

 .من ثروادنا 
الذي لعب  موظفو ديك المؤسساع في كل مكان ةيوا في   و اإلسدخبارادي ألدجسسيهذا ناهيك  ن الدور  

فننسف كل  .أمريكي  -الصويو واالةداللالعدوان مؤسساع  كإةدىو يينا أن ندعامل معوا   .في بالدنا 
 .  وا  المسدعان  ييوم جميعا  .وجودهم في بالدنا بال هواد  

 

************* 
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 الباب الثالث                                                                      الفصل الثامن

 

 اإلسالمية العالمية  نظرية التربية المتكاملة في دعوة المق اومة
 

  مدارس الصحوة ومناحي التربية: 
كما ذكرع ينفا   ن منوجنا في دوليد نظرياع العمل من خالل اسدعراض دجاربنا ودجارب غيرنا في مسار 

فدرض  صوابا  ونسعى إلي  من خالل دديم نودوليد دصوراع الصواب أو ما .    والجوا ديالصةو  اإلسالمي  
 ..ردروس الخرأ والدصو 

 : نجد أنوا نشدمل  يى خمس  مناةي وهي. و باسدعراض مناةي الدربي  المدكامي  ليمسيم المجاهد
يدي  والعباداع و الرقاهق   -(5)  . الدربي  السيوكي  والخ 
 .العيم الشر ي في مجاالع العداهد ومخديف  يوم الدين و خاص  فد  الجواد   -(4)
 .وما يدور من أةدا الفوم السياسي أو فد  الواق    -(1)
 . اإل داد العسكري الجوادي لدجويح المجاهد بما ييحم  من  يوم الددال  -(2)
 . وأخيرا  الدربيق العميي لممارس  الجواد في دف  صاهل اإل داد  ن المسيمين  -(1)

ماذا ف, .ومنوا المدرس  الجوادي  , فيو جهنا لنسدعرض ةظ  مخديف مدارس العمل اإلسالمي في الصةو  
 نجد من أةوالوا في مجال الدربي ؟

إذ قد دجد أةد أفراد مدرس  ما من مدارس . وال ةكم ليشواذ , بأننا  نةكم هنا  يى ةال  العموم  ونشير 
 . الصةو   قد دةيي بصفاع إيجابي  موجود  في مدرس  أخرى 

 
 :المدارس اتصالحية والسلوكية التربوية:  أوال  

سنجد أنوا في قد أخذع في الميدان , ي  والد و  والجما اع الصوفي  وما شابووا من قبيل جما اع الدبي  
في )ونجد أن ةظوم .. األول بةظ وفير في مجال العباداع واألخالق والسيوك والرقاهق ومخديف وجوه اآلداب

وشب  معدوم , رهممةدودا  في كبا من العيم الشر ي في أبواب العداهد والفد  ومخديف  يوم الدين( الاالب ربعا  
. إال في الةاالع النادر  , وفد  الواق  كذلك شب  معدوم , وسنجد أن  ةظوم من الفوم السياسي . في قوا دهم 

 .سنجد أنوم ال ةظ لوم في الاالب من ذلك, أما في مجال اإل داد ليجواد و في ممارسد  
 

 :المدارس السلفية والتربوية العلمية الشرلية: ةانيا  
ونجد أن  ةظوم في الميدان األول , السيفي ورالب العيم الشر ي  مخديف المدارس المكون  ليديار من قبيل
ندر  الدربي   راوكثيرا  ما دايب  يى أوساروم الجفو  والدسو  ويث, قييل (  األخالق والعباداع والرقاهق)وهو ميدان 

العديد  ودنديأ اآلثار ودراس  السنن ومخديف  وأما في المجال الثاني فدد أخذوا بةظ  وافر من  يوم. الروةي 
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. و كذلك ددوفر قوا دهم  يى ةظ ال بأس ب  إجماال  , كبير  فدجد كبارهم  يى قدر.  يوم الدين والفد  
فما , وأما في مجال اإل داد والجواد . وكسابديوم نجد أن ةظوم في مجاالع الفوم السياسي و فد  الواق  قييل 

وليس لوم في الاالب من ذلك ةظ إال في الةاالع .. ي النفير كمن سبدع اإلشار  إليوم هم في العير وال ف
 .الفردي 

 
 :مدارس العمل السياسي والتنظيمات الدلوية والسياسية والح بية: ةالةا  

وسنجد أن ةظوم في مجال . مثل جما اع اإلخوان وةحب الدةرير وما شابووم  من الجما اع السياسي   
وأما في . وهو كذلك في مجال العيم الشر ي. قييل في العموم , الرقاهق والدربي  الروةي  واألخالقي  العباداع و 

فكبارهم  يى مسدوى رفي  في . نجد أن ةظوم وفير , مجاالع فد  الواق  و يوم السياس  واإلدار  والثداف  العام  
فكذلك ال ةظ لوم في , اد وممارس  الجواد وأما في مجاالع اإل د. وقوا دهم  يى مسدوى مدبول وجيد , ذلك 

 .اليوم إال في ةاالع خاص  فردي . ذلك  كةال   ام  
 

  :الجهاديين مدارس تيار الجهاد و: رابعا  
فدد شايوا أنفسوم وجل وقدوم في ..  فدد ركحوا  يى منةى  وأهميوا باقي المناةي . نجد أنوم كسابديوم  

 ..س كثير منوم الجواد والددال  مييا  ومار , اإل داد العسكري والددريب 
سدجد أن ةظ غالبوم , العبادي  ومجاالع األخالق والرقاهق  أما في مجاالع اإل داد والدربي  السيوكي  و 

ذا ما جهع إلى مجاالع العيم الشر ي وريب  سدجد أن  . والسيما المدأخرون منوم . من ذلك مدوسر أو قييل  واى
. سدجد أن ةظ الاالبي  العظمى من ذلك ضةل قييل, مجاالع فوم الواق  والسياس   وأما إذا جهع إلى, مدوسر 

 .جيدا  بشكلاليوم إال الجيل األول من الجواديين الذين دربوا في جما اع إسالمي  وفي ةيق العيم 
 

  د مارست في مناهجها حالة من اتلداد,  أن كافة مدارس الصحو  والعمل اتسالمي , وهكذا نالحظ  
همال با ي المناحي  والتربية المجت أ   بالتركي  ذا أردنا أن بنين هذه االحوال   .للم بعد  واحد أو بعدين  وا  وا 

     :      في جدول بياني نجده للم الشكل التالي
 

 الصحو  مدارس
 التربية مجاالت

لسلوكية االمدارس 
 .لتربوية ا
 تبليغ, صوفية 

السلفية و الب العلم 
 الشرلي

ارس السياسية المد
 والح بية

 المدارس الجهادية

 ضعيف أو مدوسر مدوسر أو ضعيف مدوسر   أو  ضعيف جيد االخالق واآلداب والعبادات

 ضعيف أو مدوسر ضعيف أو مدوسر جيد ضعيف العلوم الشرلية

 ضعيف أو مدوسر جيد مدوسر أو ضعيف ضعيف جدا   الفهم السياسي و فقه الوا ب

 جيد معدوم معدوم دوممع اتلداد لعسكري

 مدوسر معدوم معدوم معدوم ممارسة الجهاد
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ن كنا أةسن ةاال  في اإلجمال  ولكن مدرسدنا دميحع بالعموم , وهكذا نالةظ أننا في المدرس  الجوادي  واى

همال ثالث  أربا وا . بنفس صف  الدجحه  والشرب في الدربي  واإل داد  وذلك بالدركيح  يى رب  المناةي واى
 .الدربوي  
الةظع أن المدأخرين . ومعايشدي ل  ميدانيا   بر حمن رويل , ومن خالل اناماسي في الديار الجوادي  

والسيما الذين انةدروا من , و يى  كس الر يل األول الذين أخذوا بخر مدميح من الدربوي  , من الجواديين 
وجدع المدأخرين قد رضوا بةظوم من , دربوي  وأخذوا بخر من رريددوا ال, جما اع ومدارس الصةو  األخرى 
و ا دمادا   يى الفوم المجدحأ . معدبرين ذلك يجعيوم في ذرو  سنام اإلسالم , اإل داد العسكري وممارس  الجواد 

مجدحهين ذلك من , (  الجهاد ذرو  سنام اتسالم) ليةدي  المروي  ن  صيى ا   يي  وسيم بأن  الخار 
 :والةدي  بدمام  هو . مل لكاف  أساسياع اإلسالم وجماع مناةي الخير الةدي  العام الشا

يدخلني الجنة ويبالدني لن النار  ال   لت يا رسول اهلل أخبرني بعمل: ) ولن معاذ رضي اهلل لنه  ال ] 
نه ليسير للم من يسره اهلل تعالم لليه   به شيئا وتقيم الصال تعبد اهلل ال تشرك  :لقد سألت لن لظيم وا 

الخير الصوم  وتةتي ال كا  وتصوم رمضان وتحج البيت إن است عت إليه سبيال ةم  ال أال أدلك للم أبواب 
الماء النار وصال  الرجل من جوا الليل ةم تال تتجافم جنوبهم لن   الخ يئة كما ي ف  الصد ة ت فو جنة 

موده وذرو  سنامه  لت بلم يا رسول ل ةم  ال أال أخبرك برأس االمر و. المضاجب حتم بلغ يعملون السجد  
 ال رأس االمر اتسالم ولموده الصال  وذرو  سنامه الجهاد ةم  ال أال أخبرك بمالك ذلك كله  لت بلم يا  اهلل 

نا لمةاخذون بما نتكلم به فقال ةكلتك أمك وهل  رسول اهلل  فأخذ بلسانه  ال كا لليك هذا  لت يا رسول اهلل وا 
 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ[ للم وجوههم إال حصائد ألسنتهم  يكب الناس في النار

ذا ما  دنا إلى رريدد  صيى ا   يي  وسيم في دربي  الر يل األول من الصةاب  رضوان ا   ييوم  ثم . واى
والعيماء  وهكذا إلى ما كان من أمر السيف...  ثم دربي  هؤالء لمن دبعوم بإةسان. رريددوم في دربي  الدابعين 

نجد أنوا كيوا قامع  يى الرريد  الدي أسسوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم بشموليدوا لذلك , ..والصالةين
, ومن كان خيف  الدرين . فكان خيد  الدرين كما روع  اهش  .. فوو صيى ا   يي  وسيم كان بذاد  مثاال .. كي 

فمسار من العديد  , وأما سيرد  صيى ا   يي  وسيم  ..قجم  وجوه الفضاهل والعيوم واألدب ومكارم األخال
وأما  ن أخالق  صيى ا  , وهو منب   يوم الشريع  وبةرها الحاخر , الراسخ  الموصول  با  سبةان  ودعالى 

, وأما إ داده وجواده ( . نك لعلم خلق لظيما  و : )فيكفي بوا وصف ا  سبةان  ودعالى ل  بدول  ,   يي  وسيم 
 .من أن أن يشار إلي  فأشور
وأما رريدد  صيى ا   يي  وسيم في اإل داد والدربي  فدد كانع مدرس  مدكامي  يومي  يعيش معوا  

 .جواد وسبيل شواد  , فوم واى داد ,  يم و مل, أخالق و باد  ..الصةاب  ذلك الدكامل
وجواده هو األسو  الةسن  الماثي   فدد كان رسول ا  صيى ا   يي  وسيم برسوخ  ديدد  وفدو  وخيد 

, وكانع رريدد  المدكامي  دعدمد درسي  العداهد الدي أخذ الر يل األول في مك  ةظوم األوفر منوا . أماموم 
 .وأينعع في سيوكوم, ع في أرواةومثم نم, فحرع العديد  ور ى شجردوا ةدى رسخع جذورها في نفوسوم 
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النسك والدبدل وضرب المثل األ يى لوم  سيم في ةضوم  يى العباد  ووأما دعاهده  لوم صيى ا   يي  و  
 .في ذلك فدد رفةع ب  نصوم السن  وأخبار السير  

,  والكرم والشجا  , لصدق واألمان  من ا, وكذلك كان األمر في ر ايدوم ودربيدوم  يى مكارم األخالق 
كرام الضيف و والدعاضد واإليثار إلى مندوى قم  األخالق الةميد  , الذل   يى المؤمنين  والرةم  و, الدةابب  واى

 . 
, في سيردوم  سواء في داخل مجدمعومفشواهده كثير  , والدعامل مع  , وأما  يشوم لواقعوم و فوموم ل  

 .وم  مةير الدوى المةيي  والمةير  بوم 
وركوب , ماي  واى داد الدو فدد ةضوم صيى ا   يي  وسيم  يى الددريب والر .. وأما  ن إ دادهم العسكري 
 .وشود ميادينوم وسباقوم ودنافسوم في ذلك . الخيل 
فدد خرج بنفس  صيى ا   يي  وسيم , وأما ممارس  الجواد فكان نوج  صيى ا   يي  وسيم الددو  الةسن   

وكان بذاد  . روبع  السرايا والجيوش بدياد  أةبوم إلي  ليكونوا في موارن الددو  والخر, في غحواع كثير  
ولم يكن . بأن أشجعوم كان أقربوم إلى العدو , الشريف  صيى ا   يي  وسيم قدو  ةدى قال  يي رضي ا   ن  

! كما يح م الدعد  من الد ا  اليوم , يعد ويدربى  يى اإلسالم  ةدىويؤخره  ن الجواد , يؤجل الرجل إذا أسيم 
(  أسلم ةم  اتل ) :قال لمن أراد اليةاق ب  في الددال ولم يكن مسيما كما :بل كان شعاره   يي  الصال  والسالم 

  . 
 :فكان خالص  رريدد  صيى ا   يي  وسيم في الدربي  أنوا مدكامي  المناةي قامع  يى

  فهم الوا ب وليشه ( 3)     النسك الخلق و( 2)  . العقيد  والعلم( 1)
 .فريضة حال و ولهاممارسة الجهاد ك (5)   اتلداد والقو ( 4)

ومن هنا نجد أن السيف رضي ا   نوم ركحوا  يى هذه المناةي المدكامي  في سيوكوم واى داد دالميذهم 
رشادهم لألم  وما قدموه من قدو  ةسن   ..واى

وال أريد أن أريل في الندول والشواهد  يى ما أسيفع من كدب السير  النبوي   يى صاةبوا أحكى الصال  
وقد ألفع فيوا رواه  . والدصم الراهع  لوم ولمن دبعوم بإةسان , وسير الصةاب  رضي ا   نوم , والسالم  

 .  الكدب 
 ومن خالل ما دددم نسدكشف المناةي األساسي  لنظريدنا الدي يجب أن ددوم  ييوا  
 :وهي.. أصول التربية في دلو  المقاومة اتسالمية العالمية 
 .العقيد  والعلم الشرلي -5
 .االدب والعباد  واالخالق والر ائق  -2
 .الفهم السياسي وفقه الوا ب -3
 .اتلداد العسكري -4
 .مباشر  الجهاد والمقاومة دفب الصائل   -5

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1125  [  
 

فيجب  يى العيماء والد اء وةمي  األقالم , و يي . وهي األركان الخمس  الدي ددوم  ييوا رريددنا الدربوي   
أن يجودوا في إثراء المكدب  اإلسالمي  المعاصر  بمنو  ومخدصراع , ي هذه األم  في هذه الفنون ومجاالدوا ف

 . ميي  دسا د  يى دربي  الجيل الدادم من المداومين والمجاهدين  يى هذه األسس 
سنبين و . في إ داد نفسوا ومن معوا ,   و يى قياداع المداوم  وكوادرها البناء  أن دعدمد مثل هذه المناه 
ي مخدصراع وبرام   ام  مما يسا د المجاهدين والمداومين وخاص  المندسبين إلى د و  المداوم  فيما يي

واى داد األم  وفق هذه اآلفاق المدكامي  الدي يجب أن دسير , اإلسالمي  العالمي   يى إ داد أنفسوم وكوادرهم 
 . مدواحن  و في ين واةد 
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 : المجال األول في التربية (0)
 

 والعلم الشرعيالعقيدة 
 : منزلة العلم وفضله

 :جاء في رياض الصالةين 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال  : وقال دعالى.  ر   علما ردنيوقل رب  : قال ا  دعالى 

: وقال دعالى.  المجادل   يرِع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات : وقال دعالى   .الحمر  يعلمون
 إنما يخشى هللا من عباده العلماء   فارر 

من يرد ا  ب  خيرا يفدو  في : ) قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم :  و ن معاوي  رضي ا   ن  قال *
 .مدفق  يي  ( الدين 

ال ةسد إال في اثندين : ) قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم : و ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال *
 .  مدفق  يي ( ل يداه ا  ماال فسير   يى هيكد  في الةق ورجل يداه ا  الةكم  فوو يدضي بوا ويعيموارج

مثل ما بعثني ا  ب  من الودى : )و ن أبي موسى رضي ا   ن  قال قال النبي صيى ا   يي  وسيم *
الكأل والعشب الكثير وكان منوا  والعيم كمثل غي  أصاب أرضا فكانع منوا راهف  ريب  قبيع الماء فأنبدع

أجادب أمسكع الماء فنف  ا  بوا الناس فشربوا منوا وسدوا وحر وا وأصاب راهف  منوا أخرى إنما هي قيعان ال 
دمسك ماء ودنبع كأل فذلك مثل من فد  في دين ا  ونفع  ما بعثني ا  ب  فعيم و يم ومثل من لم يرف  بذلك 

 . مدفق  يي  (  الذي أرسيع ب   رأسا ولم يدبل هدى ا 
ومن سيك رريدا ييدمس في  : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال * 

 .رواه مسيم ( .  يما سول ا  ل  ب  رريدا إلى الجن 
ان ل  من من د ا إلى هدى ك: ) و ن  أيضا رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال * 

و ن  قال قال رسول ا  صيى ا  *رواه مسيم ( . األجر مثل أجور من دبع  ال يندم ذلك من أجورهم شيها 
إذا ماع ابن يدم اندر   مي  إال من ثال  صدق  جاري  أو  يم يندف  ب  أو ولد صالأ يد و ل  : )  يي  وسيم 

 . رواه مسيم( 
عع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول من سيك رريدا يبداي  ن أبي الدرداء رضي ا   ن  قال سم* 

ن العالم  ن المالهك  لدض  أجنةدوا لرالب العيم رضا بما يصن  واى في   يما سول ا  ل  رريدا إلى الجن  واى
ليسدافر ل  من في السمواع ومن في األرض ةدى الةيدان في الماء وفضل العالم  يى العابد كفضل الدمر 

نما ورثوا العيم فمن أخذه   يى ساهر ن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما واى ن العيماء ورث  األنبياء واى الكواكب واى
 .رواه أبو داود والدرمذي(  أخذ بةظ وافر

و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من سهل  ن  يم فكدم  ألجم *  
 .ر رواه أبو داود والدرمذي وقال ةدي  ةسن يوم الديام  بيجام من نا
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و ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من دعيم  يما مما يبداى ب  وج  ا   ح وجل ال يدعيم  *
 .يعني ريةوا رواه أبو داود(  إال ليصيب ب   رضا من الدنيا لم يجد  رف الجن  يوم الديام 

ا   نومرا قرال سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم يدرول  و ن  بد ا  بن  مررو برن العرام رضري* 
إن ا  ال يدرربض العيررم اندحا ررا يندح رر  مررن النرراس ولكررن يدرربض العيررم بدرربض العيمرراء ةدررى إذا لررم يبررق  المررا ادخررذ 

  مدفق  يي ( .  يم فضيوا وأضيوا الناس رؤوسا جواال فسهيوا فأفدوا باير 
  

 :العقيدة : أوال
بيان األركان األساسي  , األول من هذا الجحء الثاني  ند الةدي   ن العديد  والمنو   سبق في الباب 

ومن الواجب  يى خاليا المداوم  .  وقد أوردناه بإيجاح في خرور  ريض  . لمعددد أهل السن  والجما  
مخدصر في   وسراياها أن يكون لديادادوا برنام  إ داد دربوي يشدمل في أول ما يشدمل  يى ددريس كداب

في  واالندشاروأنصأ بأةد كدابين القيا الدبول . دفاصيل األدل   يى أسس المعددد  ند أهل السن  والجما   
داب ك :أةد شروح  أو(. ألبي العح الةنفي( )شرح العديد  الرةاوي : ) كثير من ةركاع الصةو  وهما كداب  

هذا  كمسدوى أولي ألنوا كدب جامع  وجيح  وسوي  و . لى رةموما ا  دعا, ( البن ديمي(  )العديد  الواسري )
 . ميسر 

فدد ضمنع الباب األول ينف الذكر موجحا  ألساسياع  الجواديأما في مجال العديد  الجوادي  والفكر 
أ وأنص. وفي  فدر  بأدل  أركانوا األساسي  كماد  مفيد  في الدكوين والدربي  لخاليا المداوم . العديد  الجوادي  

ومؤلفاع الشي   بد الدادر بن  بد , .بمؤلفاع الشويد سيد قرب رةم  ا ,  موما  لدرسي  العديد  الجوادي  
كما أنصأ بمكدب  . وهو مدرس  كامي  في الفكر والدربي   بمؤلفاع الشي   بد ا   حام جدا كما أنصأ , العحيح 

. والشي  أيمن الظواهري .  مر  بد الرةمن  ومن ذلك مؤلفاع الشي , الجما اع والدنظيماع الجوادي  
نداج جما ادوم الجوادي  في مصر وليبيا , ومؤلفاع الشي  أبو المنذر السا دي الييبي  ومن المكدباع الفكري  .واى

األسداذ مةمد مكدب   و. والشي  مةمد الفحاحي الماربي . ,الجوادي  النافع  مؤلفاع الشي  أبو مةمد المددسي 
ومؤلفاع األسداذ أبو األ يى المودودي رةم  ا  وبعض المخداراع من مؤلفاع الشي  سعيد .  قرب ةفظ  ا 

خرواع لإلمام  يى رريق الجواد )وكداب  , ( جند ا  ثداف  وأخالقا  )والسيما كداب . ل  ةوى رةم  ا  وغفر
وكان . هذا ما يةضرني اآلن من الذاكر  . من حالد  في يخر مؤلفاد  رةم  ا  وغفر ل    االندباهم  , ( المبارك

من المفدرض أن أشير إلى بعض المالةظاع ةول بعض ما ورد في بعض كدب هؤالء األكارم مما أ ددد 
 .وجوب لفع النظر إلي  ولكن ال أجد اآلن الوقع لذلك ولعيي أسددرك ذلك الةدا 
ةرمين والدي أندجع ما بين  ام كما أنصأ بسماع المةاضراع والدسجيالع لرموح الصةو  في بالد ال

. ففيوا ماد   ددي  و يمي  شر ي  وفكري  ةركي  جوادي  ممداح  ..  (5441-5251)و ام ( 5490 -5200)
رحق  ا  ةسن )  والشي  سفر الةوالي, والشي  مخدار الشنديري , والسيما أشرر  الشي   بد الرةيم الرةان 

ي  شوال,  رحق  ا  ةسن  ود  إلى ما  ودناه من الجد  يمان العود والشي  س,  (دوب  مما هو في  ونف  ب  
م  . وغيرهم من معاصرهم في ديك الفدر  .. قوى ا   حاهموم والشي   بد الوهاب الرريري , ناصر العمر
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ةي  , واشدعال ةمالع مكافة  اإلرهاب , بعض هؤالء في مرةي  الدم  بعد السجن  فداوى االندباه من إنداج و
ولكن هذا ال يديل من قيم  هذه الماد  . سجيع  يى بعضوم اندكاساع منوجي  ومواقف خرير  غفر ا  لنا ولوم 

موم  , ودبدى موم  االندداء واخديار الماد  المناسب  لشباب وخاليا المداوم  . المنوجي  في إنداجوم ذاك 
في , نظر إلى أن في إنداج بعض العيماء الرسميين كما ألفع ال. الموجوين الدادرين  يى اندفاء المواد المفيد  

إذا اسدثنينا من  بعض اآلراء الشاذ  المعروف   نوم , مجال العداهد والعيوم الشر ي  إنداج مفيد في غاي  الجود  
اإل راض  ن , ولكن منوجي في الدعامل م   يماء السيران ومنافدوم من أمثال هؤالء . في مماأل  سالرينوم 

و إال فيسدفاد من  يوموم  .إن وجد ما يعوض  ن  لدى غيرهم ممن سيموم ا  من ذلك النفاق ,  إنداجوم
والارض من البعد  نوم هو دةذير األم  منوم ةدى ال يكون . بأس م  الدنبي   يى مواق  الحلل  وال. المجرد  

وسوغع اةدالل , سالرين لوم مكان  دفضي بالعام  إلى األخذ بحالدوم العظمى في فداوى أيدع ضالل ال
 .  ظام اشدورع المسدعمرين وهي أمور

موم  في درسي  أساسياع العديد  مركح  أفكارا   ( العديد  الجوادي )وكما أسيفع فدد ضمنع في هذا الكداب 
 .لمن يألف البة  والدراء   الالحم  لمجاهد المداوم 

 
 : العلم الشرعي : ثانيا 

فالالحم ليمسيم المجاهد معرفد  من أبواب العيم الشر ي . حم لمجاهد المداوم أما في باب العيم الشر ي الال
 :يدعين  يي  معرفدوا  ثالث  أمور

 :االحكام الشرلية للعبادات -1
فيجب أن دعد . والة  إن قدر  يي , والحكا  إن كان لدي  مال , مثل فد  الروار  وفد  الصال  والصوم    

جحا  ميسرا  في فد  العباداع  يى المذهب الساهد في منرددوم أو  يى االخدياراع كل خيي  مداوم  ألفرادها مو 
 . وهذه أمور ميسر  ال دا ي إليرادها هنا. الدي يخدارونوا ألنفسوم

 : الفقه المختش بنشا ات حياته -2
  معرف  فد  فعيي, فإن كان مدحوجا   يى سبيل المثال . إذا أن  يجب أن يعرف األةكام الشر ي  في أفعال  

ن كان داجرا  فعيي  معرف  فد  البيوع وأةكام الدجار  والبي  والشراء وةرك  المال . أةكام النساء ودعييموا أهي   واى
وهذا أمر يجب أن يبة  المسيم أن يدعيم  ليةيى  يى بين  من دين رب  .  وهكذا . وحكا  مال  .في نوع دجارد  

    .  يضا   ن هذا هنا أ يءوال ةاج  إليراد ش. 
مما ييحم المرء أن يأخذ في  المسيم كما أسيفع (  الفد  العام)و( فد  العباداع) وأنصأ في البابين السابددين 

 .ساهد المألوف في بيدد  إن كان من  وام المسيمين وغير يكن قادٍر  يى البة  واإلسدحاد البأةكام المذهب , 
 . ع دعدمد فد  الدليل ودرجيةاد  بةسب من اقدن  بادبا ومإال فييدحم مذهبا  أو موجحا و, وهذه نصية  
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 :فقه الجهاد و أحكامه -3

ناوا : يدول ا  سبةان  ودعالى   َتَبين َِ تامأ ِ ي َسب يل  هللان   يَن آَمناوا إ َذا َضَربأ ا النذ  َْ جب  يى في .( 42: النساء) َيا أَيه
أن يعرف فرض الجواد وةكم  المدعين  يى ,  الدرب في سبيل ا  مجاهد المداوم  والعاحم  يى السير في هذا 

وما , وأن يعرف مكان  هذه الفريض  في دين ا  . كل مسيم في هذا الحمان ةدى يسدمر في   ن قنا   و ديد  
 .  وما أ ده سبةان  في مناحل الشوداء بفضي  وكرم  , ذا يدردب  يى العمل بوا من األجر  ند ا  

وما يدردب , أن يعرف ماذا يدردب  يى ذنب درك  لوذه الفريض  من اإلثم والعداب  ند ا  دعالى و يي  
من الذل والووان واسدباة  البالد ,  يي  و يى أمد  ,  يي  من العذاب في الةيا  الدنيا  يى أمري األ داء 

حهاق األرواح   .واأل راض واألموال والكرام  واى
ما ... فاألمر مدعيق بالدماء واألموال والةدوق , دوجب  يي  أن يعرف أةكام  ,  ثم إذا  حم  يى الجواد  

 .من غير معرف  أةكام  وةي  وةرام , وال يجوح ل  أن يخبر في  خبر  شواء . يةل وما يةرم 
 . ومن باب األولى يجب  يي  أن يعرف مداصده وأهداف  ويداب  

و يى كل . اهد أن يعرف منوا بددر مسؤوليد  وقدرد  ويدوجب  يى المج, وهذه مباة  يرول أمرها  
 .دنظيم أو مجمو   أو سري  جوادي  أن يكون لوم مرجعوم الموثوق ب  فيما أشكل  ييوم من مساهل 

مساهل . وقد نديع في الباب األول الذي اةدوى أساسياع الفكر والمنو  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  
وقد اةدوع  يى المواضي  الدالي  , واد والةرك  جي  في منواج الدربي  الشر ي  وفد  الشر ي   دشكل ماد  أساس

 : 
  ووالهورا ليكفرار و .   ةكوماع بالد المسيمين اليوم مردد  كافر  لدبدييوا الشراه  وةكموا باير مرا أنرحل ا : أوال

 .خياندوا   ورسول  والمؤمنين
 ن اإلسالم أو كان كافرا فرض  يى المسيمين باإلجماعالخروج  يى الةاكم إن اردد  : ةانيا. 

  بالد اإلسالم في ةال  اةدالل من قبل األ داء وجوادهم فرض  ين  يى المسيمين باإلجماع: ةالةا. 

 أةكام الشريع  ددرر باإلجماع كفر ورد  من دعاون م  الكفار وأ انوم  يى المسيمين ودوجب قدال : رابعا. 

 ددرررر وجرروب أو جررواح قدررال الصرراهل  يررى ديررن المسرريمين أو أنفسرروم أو أ راضرروم أو أةكررام الشررريع: خامسااا  
 .ةدى لو كان مسيما. أموالوم

 كما ددرر أن جمي  أشكال دواجد الكافرين . أةكام الشريع  ددرر ةرم  دماء وأموال وأ راض المسيمين: سادسا
 .الاحا  في بالدنا خاص  وكل مكان ةالل الدم والمال هدر

 وجوب نصر  المسيمين في الدين إن ا ددى الكفار  ييوم بصرف النظرر  مرا ديبسروا بر  مرن المعاصري : سابعا
 .والجواد المشروع قاهم م  كل بر وفاجر من أهم  المسيمين و امدوم. والنداهم

 مسال  الديمدراري  وممارس  اإلسالميين لوا في ميحان الشريع  والواق : ةامنا . 

  العددي والمذهبي ضمن أهل السن مسأل  الخالف : تاسعا . 

  وقضي  دكفير المعين , أةكام الدكفير العام  , ( الدكفير ) مسال  : لاشرا. 
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 .وهي أهم المبادئ االساسية التي يبنم لليها فكر الجهاد والمقاومة برمته 

المجاهد بعض أهم األةكام الشر ي   ن بعض المساهل الوام  الدي دعدرض سبيل , وأندل هنا باخدصار 
 :في مثل ظروفنا هذه األيام  

رةم   -(  الشيخ لبد اهلل ل ام  موسو   الذخاهر العظام من مؤلفاع : )وقد نديع معظم   ن كداب )  
وجعيع ذلك بين قوسين , ديسر بإيجاح و يدع  يي  واسدشودع لفدراد  بةسب ما] [ ووضعد  بين قوسين  –ا  
} { ). 

 
 :لمجاهد المقاومة  ةمسائل هامو أحكام شرعية 

 :جهاد العدو االبعد – (1)
ةال العدو فكان بعض أنكى من بعض أو أخوف من  اخديففإن   ( : )511/ 2)قال الشافعي في األم ] 
ن كان. أن يفعل  سوال بأ,  األنكىفييبدأ اإلمام بالعدو األخوف , بعض  داره أبعد إن شاء ا  دعالى ةدى  عواى

ألن  يجوح في الضرور  ماال , ودكون هذه بمنحل  الضرور  . يخاف من غيره مثال  ما يخاف لمن بدأ ب  لما ال
النبي  فأغار, وقد بي  النبي صيى ا   يي  وسيم   ن الةار  بن أبي ضرار أن  مجم  ل  . يجوح في غيرها 

  فأرسل ابن وبيا  أن خالد بن أبي سفيان بن شأ يجم  ل. وقرب   دوا أقرب من  يي   صيى ا   يي  وسيم
 (5).أهر[.أنيس فددي  وقرب   دوا أقرب 

 
 :الوالدين وال وج والدائن استئذان – (2)

 : يى ةال  العدو االسدهذانيدوقف ةكم ] 

اور مشرةون  بالجنرد ففرري ثفرال, فرإن كران فري برالده وال يةشرد  يرى الثارور ولريس هنالررك أثرر  يرى برالد المسريمين  -5
, والجوراد فررض كفاير  , مرن اإلذن ألن را ر  الوالردين والرحوج فررض  رين هذه الةال  الجواد فرض كفاي  وال بد 

 عين مددم  يى فرض كفاي  الوفرض 
ن هجرم العردو  يررى ثارر مرن ثاررور المسريمين  -4 كمرا ذكرنرا يصرربأ الجوراد فرررض  ونرراف, بيرد  إسرالمي   ا أو دخيررو , واى

ةدررى , ألةررد  يررى أةررد  إذنفررال , ن  يررى مررن ةولوررا وفرري هررذه الةالرر  يسرردر اإلذو    ررين  يررى أهررل ديررك البيررد   
 .والحوج  دون إذن حوجوا والمدين دون إذن داهن  , يخرج الولد دون إذن والده 

أو يجدمر   ردد فريوم , الوالدين والحوج مسدمر  ةدى إخراج العردو مرن أرض المسريمين  اسدهذانودبدى ةال  سدور 
 .الكفاي  إلخراج العدو ولو أجدم  كل المسيمين في األرض

ويددم الجواد وهو فرض  ين  يى را   الوالد وهي فرض  ين ألن الجواد ةماي  ليدين ورا   الوالردين ةماير  
إذ الجوراد , ةفاظ  يى الدين مددم  يى الةفاظ  يى النفس الو (  دعبوما مظن  ةحنوما و )إذ أن الجواد , النفس 

, ظررنن وديررف نفررس الوالرردي, الرردين يدررين  مررن أجررل ةفررظ الرردين وةمايرر  اسدشررودنفسرر  إدررالف لررنفس المجاهررد إذ 
 واليدين مددم  يى الظن

                                                 
 . (5/549ج -  الذخاهر)  (5)
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 :مةال فر  العين والكفاية
وفيوم مجمو   دددن السباة  ورأوا رفال يكاد يارق وهو يصيأ , البةر يدنحهون  شار مثل قوم  يى 

فول يدول , إنداذه  وأراد سباح أن يدةرك إلنداذه فنواه أبوه  ن, فيم يدةرك إلي  أةد من السباةين , أندذوني 
 فدي  من فدواء العصور كيوا أن  يجب  يي  را   والده ودرك الرفل يارق؟

 { اليوم .. و..و من في مثل ةالوا من البيد المةدي  كالعراق وفيسرين و كشمير و} وهذا مثال أفاانسدان 
ويريد بعض , دناثر األشالء ود, ويددل األبرياء , ودندوك األ راض فيوا , فأرفالوا يذبةون , إنوا دسداي  

 ؟ الشباب الصادق أن يدةرك إلنداذهم ولمسا ددوم فيدعالى  ييوم النكير دذهب دون إذن والديك
فدبل أن يدةرك أةد يدوج  خراب وجوب , فإنداذ الرفل الاريق فرض  يى كل السباةين الذين يرون  

ن لم يدةرك أةد فاإلثم ييحم جمي  , اآلخرين إلنداذ سدر اإلثم  ن لفإن دةرك واةد , اإلنداذ إلى الجمي   واى
ألن فرض , ولو نوى ولده  ن إنداذ الاريق فال را   ل  , بل أن يدةرك أةد ال إذن ليوالدين قو  ,السباةين 

نما يخديفان في النواي  , كفرض العين  اإبدداءالكفاي  خراب   , فإن قام ب  البعض سدر اإلثم  ن اآلخرين , واى
ن لم يدم ب  .  أةد أثم الجمي واى

فإن دف  ضررهم  ن الدين والنفس , فأما إذا هجم العدو فال يبدى ليخالف وج   ): يدول أبن ديمي  
في فرض العين والجم  بين  اسدهذانواالوالدين في فرض الكفاي  و دم  اسدهذانودليل (.  والةرم  واجب إجما ا

 :الةديثين الداليين
جاء رجل إلم النبي صلم اهلل : )  بن  مرو بن العام رضي ا   نوما ا  ةدي  البخاري  ن  بد: أوال

 (.ففيهما فجاهد:  ال نعم  ال : أحي والداك: لليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال
إلم رسول اهلل صلم اهلل  ل ال جاء رج: ) ا  بن  مرو رضي ا   نوما  ثانيا روى أبن ةبان  ن  بد

فقال آمرك , الجهاد  ال ف ن لي والدين : ةم مه  ال : الصال   ال: االلمال  ال  لليه وسلم فسأله لن أفضل
وهو مةمول  يى : قال الةافظ (   ال أنت أللم, والذي بعةك بالحق الجاهدن وأتركهما : فقال , بوالديك خيرا 

 .فرض العين دوفيدا بين الةديثين جواد
 :الشيخ والمربي استئذان

سواء كانع , ا أن ليشي  أو المربي ةق اإلذن  يى ديميذه في العباداع خيفسيفا و  الفدواء من لم ينم أةد
فيكل إنسان مسيم أن , أدنا بنم شر ي أو بسيران مبين يومن قال باير هذا في, فروض كفاي  أم فروض  يني  

بل فرض الجواد وقد أذن , ألن إذن رب العالمين هو المددم , شيخ  أو معيم   اسدهذانيذهب إلى الجواد دون 
. 

مثل أن يدبين ل  ,, في المعنى دعبد من دون ا   اإن من مكاهد الشيران أن يديم أوثان: ) قال ابن هبير  
 (. قدم   يى الةق  قد ددييدا لمعظم  نده, ليس هذا مذهبنا : الةق فيدول 

ي  أو أمريكا ةي  الفدن كدر  ولو كان هذا الديميذ يريد دراس  الوندس  أو الرب أو الداري  في الدول الارب
لو ذهب : أقول, ر الشوواع  ودأج  النحواع وةي  الخضم المدالرم من المارياع وبةور  دسعي, الييل المظيم 

ولكن إذ نفر ليربار أو خرج ليجواد دجد األلسن   يي  من كل جانب , هذا الديميذ لما أنكر  يي  الشي  وال غيره 
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حرس ليلة في سبيل  ) : ؟ وقد فاع شيخ  أن يسم  لكالم النبو  الشريفهذاناسدةي  يدال كيف يخرج دون .
ربا  يوم وليلة خير من صيام  ): وفي صةيأ مسيم (  اهلل تعالم أفضل من ألا ليلة يقام ليلها ويصام نهارها

ن مات جر  لليه لمله الذي كان يعمل   ,ه شهر و يام   في غدو  ) , (  ه وأمن الفتان  وأجري لليه ر , وا 
, وا الخيراع دميذه أن يبادروا باأل مال ويسدبعيى الشي  ودالف.  ( وما فيها سبيل اهلل أو روحة خير من الدنيا

حياتك  بل موتك وصحتك  بل : خمسا  بل خمس اغتنم: ) وال دفودنوم نصية  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 يام ) : و ييوم أن يسمعوا الةدي  الصةيأ (  سقمك وفراغك  بل شغلك وشبابك  بل هرمك وغناك  بل فقرك
 .( سالة في صا للقتال في سبيل اهلل خير من  يام ستين ستة

سدبان ل  سن   ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم لم يةل اأجم  المسيمون  يى أن من )  :  قال الشافعي
 (ل  أن يد وا لدول أةد 

 
 :في جهاد العين االستئذان 

كما أن  ال يسدأذن (  أصبةع فرض  ين)ال يسدأذن أةد في أداء فريض  الجواد إذا دعينع ودبين لنا أن  
فإذا . كذلك ال يسدأذن أةد في أداء فريض  الجواد . الوالد أو السيد في أداء فريض  الصبأ قبل ريوع الشمس 

 االبن اسدهذانل أةد بوجوب فول يدو ! أن يصيي الفجر وأبوه ناهم  االبنوأراد , بن  في مكان واةد انام األب و 
لهال يح        ن الديام ليصال  ألي سبب في نفس األب ابن ألبي  في صال  الفرض؟ ولنفرض األب قد نوى 

إنما  ): أباه؟ الجواب واضأ االبنفول يري  . أو ألن أباه ال يريد الصال   –الذين ال يصيون الفجر  –الناهمين 
ال )  –رواه أةمد  –(  ال  الة لمخلوق في معصية الخالق)  –يي  مدفق   -(  في ال الة في المعروا
. )...( وال را   لمخيوق في معصي  الخالق . ك الجواد معصي  ر ود –رواه أةمد  –(   الة لمن لم ي ب اهلل

. 
النبي صيى ا   يي  وسيم يصبأ  الم   اسدهذانفإن  , فأما إذا أصبأ الجواد فرض  ين بعد اإلسدنفار

الذين يةمنون باهلل واليوم اآلخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  الستأذنك فدد جاء في مةكم الدنحيل .  نفاق
 واهلل لليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين ال يةمنون باهلل واليوم اآلخر وارتابت  لوبهم فهم في ريبهم يترددون

 (22/21/الدوب )

فال نعيم أن الصةاب  والدابعين  -  ثمان و يي رضي ا   نومأبو بكر و مر و  –ن و وأما الخيفاء الراشد
لموم أن دعدد الراي   اف, وما كان كل واةد يريد الاحو أو الجواد يأدي إلى أبي بكر ليسدأذن  , كانوا يسدأذنونوم 
إليوم  وأمراء المؤمنين من بعد الخيفاء ال نعيم أن الذي كان ينوي الربار أو الجواد يرسل, ودخرج السري  

المؤمنين بسبب  وال نعيم أن واةد من المسيمين في الداري  اإٍلسالمي كي  قد  وقب من قبل أمير, يسدأذنوم 
إنما يسدأذن أمير الةرب وقاهد المعرك  في الاحو والوجوم من أجل الدنظيم والدنسيق , ,الاحو بدون إذن  و الجواد 

من  االسدهذان األوحا يوخصم بعض الفدواء . مسيمين وةدى ال يفسد المرء الذي يوجم  يى العدو خر  ال
يكره : ) ( 9/10)قال الرميي في نواي  المةداج . وادبوم من ديون الجند ر اإلمام في ةال  الجنود الذين يأخذون 

 :الاحو باير إذن اإلمام أو ناهب  وال كراه  في ةاالع 
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 .المدصود االسدهذانإذا فوع  -5
 .أو  رل اإلمام الاحو  -4
 .يب  يى ظن   دم اإلذن كما بة  ذلك البيديني أو غ -1

فال إذن وال ( فرض  ين )أما إذا أصبأ الجواد مدعينا , هذا كي  إذا كان الجواد فرض كفاي  : نعود فندول 
ومن المعصي  النوي , وأن كان غير  دل ما لم يأمر بمعصي    را   اإلمام الحم )بن رشد اقال ,  اسدهذان

 (.   ن الجواد المدعين

أي بعد أن يكون  دد المجاهدين , في فرض الكفاي   واالسدهذانإن اإلذن : ونحيد المسأل  وضوةا فندول 
ويسدر بفعل , كل الويجب  يى , أما قبل أن دةصل الكفاي  فالخراب موج  إلى الجمي  , كافيا ليديام بالفرض 

إنما يكون بعد  اسدهذانإذن وال ال: بل الكفاي  قو . البعض وال فرق بين فرض كفاي  والعين قبل أن ددم الكفاي  
 (5).أهر [.العيم بكفاي  المسيمين في أرض المعرك  ليديام بالفرض 

 
 : الجهاد في غياب االمير الواحد  – (3)
 هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟]  

بل لدد , جواد ولم يدل أةد أن  دم إدةاد المسيمين  يى أمير يسدر فرضي  ال, نعم نجاهد وليس لنا أمير 
وفي كل بيد أميرا أو  د  أمراء , الددار يداديون م  أن أمراءهم مخديفون  رأينا المسيمين أيام الةروب الصييبي  و

وبعضوم يسدنجد بالصييبين  يى إخوانوم , وفي مصر أكثر من أمير , وفي دمشق أمير, ففي ةيب أمير, 
 (.ضرغام)لصييبيين  يى أمير يخر في مصر با الذي اسدعان شاوراألمير األمراء كما ةصل من 

بل , ولم بدل أةد من العيماء أن هذا الةال وهذا الاثاء يسدر فرضي  الجواد ليدفاع  ن أرض المسيمين 
 :وكذلك الةال في األندلس الدي كما يدول الشا ر, يضا ف واجبوم 

 ير المةمنين ومنبرُ فيها أم              وتفر وا شيعا فكل محلة                       
يماء في مددم  الصفوف في ولم يدل أةد من العيماء أن  ال جواد في هذا الةال بل كان أ يان الع

 .األندلس
 فدام خالد بن الوليد و, وقد دخيوا المعرك  من قاهد شر ي مع  الوالي  من األمير العام كما ةد  يوم مؤد  

 .وأقره صيى ا   يي  وسيم وأثنى  يي   ب  الجيش المسيم  اسيدم الراي  وأندذ ا 
وهذا ال يسدر فرضي  الددال والدفاع  ن أرض المسيمين , وقد يكون اإلمام أو أمير المؤمنين غير موجود 

ألن الوالي  العام  والخالف  ال دأدي نظريا بالثداف    الخالف, وال نندظر ةدى ددوم والي  الكبرى ودسدأنف , 
, خالف   والي   ام  و –أي إمار  الددال  –د أسيم رريد  لكي دصبأ  الوالي  الخاص  بل الجوا, والدراس  

يم شعثوم ويرد قويوم  ن ضعيفوم ففي الةدي  يو , والمجاهدين يخدارون أميرا ليجواد من بينوم يصيأ أمرهم 
فسلحت رجال  بعس رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم سرية : )الصةيأ  ن  دب  بن  امر وكان من رهر  قال

ألج تم إذ بعةت : ما رأيت مةل ما المنا رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم  ال : فلما رجب  ال , سيفا   ال 
                                                 

 . (544م/  5ج –الذخاهر )  (5)
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فالرسول صيى ا   يي  وسيم ةرضوم  يى  . ( رجال فلم يم  المري أن تجلعوا مكانه من يمضي المري
إذا لم يكن أميرا أصال؟ إن الةاج  أشد إلى دأمير  فكيف, دايير أمير السري  الذي  دد ل  الراي  بيده الشريف  

 (4).أهر [ .ليةرب 
 

 : تال الواحد إذا  عد الناس  - (4)
وجل يخارب نبي  صيى ا   يي  وسيم  نعم يدادل ألن ا   ح هل يقاتل اتنسان وحده إذا  عد الناس؟]  
ِ ي َسب يل  هللان  ال تاَكلنفا إ ال َنفأسَ    :قاهال َقات لأ  ا أََشده َِ وا َوهللان يَن َكَفرا ا أَنأ َيكافن َبأأَس النذ  ن يَن َعَسى هللان م  ؤأ ض  الأما َك َوَحرِّ

يال   ك  –ألن األمر ليوجوب  –بأمرين واجبين , فاآلي  دأمر الرسول صيى ا   يي  وسيم .( 92:النساء)  َبأأسا  َوأََشده َتنأ
: 

 .الددال ولو وةده -5
 .دةريض المؤمنين -4

  : ألن الكفار ال يخشون وجودنا إال  بالددال, كر رب العح  الةكم  من الددال وهو كف بأس الكفار ويذ
ن   لهها ل  ينا كا َنة  َوَيكاوَن الدِّ مأ َحتنى ال َتكاوَن ِ تأ  (. 38: النفال)  َوَقات لاوها

ان ا   ييوم اآلي   يى ضو ر وقد فوم الصةاب  . وبدرك الددال يسود الشرك وهو الفدن  ويندصر الكفر 
الرجل يةمل  يى المشركين أهو ييدي : قيع ليبراء بن  احب رضي ا   ن   ) :فعن أبي إسةق قال. اهرها ظ

ِ ي َسب يل  هللان  ال تاَكلنفا إ ال  : ألن ا  بع  رسول  صيى ا   يي  وسيم فدال, ال : بيده إلى الدويك  قال َقات لأ  َِ

َسَك َوَحرِّ  ن ينَ َنفأ م  ؤأ  (. 34: النساء)  ض  الأما

 .إنما ذاك في النفد  
إذا دعين الجواد  يى  وقد دكون ةال  يجب فيوا نفير الكل: )  (4/412)بن العربي في أةكام الدرين اقال 

فإن   ,خيق الجواد والخروجفيجب  يى كاف  ال, أو لةيول  بالعدر , األ يان بايب  العدو  يى قرر من األقرار 
ووجب خفافا ,  يى األسارى كان النفير  اما اسدياله فإذا كان النفير  اما لايب  العدو أو (  روا  صواقص

ةدى يظور دين ا   و , من كان ل  أب من غير إذن  ومن ال أب ل  , ....كبانا ورجاال  بيدا وأةرارا ر  وثداال و
 . خالف في هذايسدندد األسرى وال ودةمى البيض  ودةفظ الةوح  ويخحي العدو و

 .إال جوح غاحيا فكيف يصن  الواةد إذا قعد الجمي ؟ يعمد إلى أسير واةد فيفدي  وياحو بنفس  إن قدر و
ففي الةدي  الةسن الذي رواه أةمد أبو داوود قال صيى ا  . بل إن قدال المرء واةده يرضى ا  ويعجب  

, فعلم ما لليه فرجب حتم أهرق دمه ه م أصحابهلجب ربنا من رجل غ ا في سبيل اهلل فان. )  يي  وسيم
( فقة مما لندي حتم أهريق دمهشفيما لندي و  رغبةإلم لبدي رجب   اأنظرو : وجل لمالئكته فيقول اهلل ل 

 (5).أهر [.

                                                 
 . (511م/  5ج –الذخاهر )    (4)
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 :الجهاد والقتال مب الفساق والفجار  – (5)
 ؟ هل نقاتل مب مسلمين ليسوا للم مستو  مقبول من التربية اتسالمية]  

 (كاألفاان)كيف ندادل م  قوم : ويدساءلون, السؤال يثور من قبل بعض الناس وقسم منوم مخيصون  هذا
وقد يبي  بعضوم سالة ؟ وهم , ( كالدخان)سوار نال وم شرب الدخان ونويندشر بي, فيوم الصادق وفيوم الكاذب 

أروني : بين الةكم الشر ي أقولوقبل أن أ, (الدماهم )وبعضوم يعيق الرقى , أناس مدعصبون لمذهبوم الةنفي 
 ؟ فول ندرك الكفار في كل األراضي المسيمين ألن هذه األمور موجود ؟األمورشعبا في األرض يخيو من هذه 

في مجي   : فونالك الدوا د الفدوي , ألن الددال مبني  يى دف  أ ظم الضررين, الجواب يجب الددال 
الضرر األشد (: )41)وفي الماد  رقم , ( الضرر الخام لدف  العام  يدةمل: ) (41) األةكام العدلي  الماد  رقم

, ( إذا دعرضع مفسدادان رو ي أ ظموا ضررا باردكاب أخفوا(: )49)وفي الماد  رقم , (يحال بالضرر األخف
 (. يخدار أهون الشرين(: )44)وفي الماد  

يى أفاانسدان ودةوييوا إلى بالد كفر الروس   اسديالءأيوما أ ظم شرا  .أهون الشرين اخديارفال بد من 
 واإلسالم أم الجواد م  قوم فيوم ذنوب وأخراء؟ الدرينيمن  فيوا 

لوذا كان من أصول أهل السن  والجما   الاحو م  كل  (: )49/101)في مجموع الفداوى  ديمي يدول ابن 
كما أخبر بذلك النبي صيى ا   يي  ,  فإن ا  يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام ال خالق لوم, بر وفاجر 

 .أن  إذا لم يدفق الاحو إال م  األمراء الفجار أو م   سكر كثير الفجور فإن  ال بد من أةد أمرين.وسيم 
ما الاحو , اآلخرين الذين هم أ ظم ضررا في الدين والدنيا  اسديالءفييحم من ذلك , إما درك الاحو معوم  واى
قام  أكثر شعاهر اإلسالم  م  األمير الفاجر فيةصل ن لم يمكن إقام  جميعوا , بذلك دف  األفجرين واى فوذا , واى

الراشدين لم يد  إال  يى  الخيفاءبل كثير من الاحو الةاصل م  , هو الواجب في هذه الصور  وكل ما أشبووا 
واالجر , اليوم القيامة خيل معقود في نواصيها الخير إلمال:   هذا الوج  وثبع  ن النبي صيى ا   يي  وسيم

 ( .داموا المسيمين يجب الددال معوم  فما,  والمغنم
ولو قادل المسيمون في , والراي  في أفاانسدان إسالمي  والودف المعين هو إقام  دين ا  في األرض  

 ججور  يأدي وقبل أن يفسد األمر نواهيا و , فيسرين لما ضا ع فيسرين رغم المفاسد الدي كانع في البداي  
 .واألب كبوشي وأمثالوم, نايف ةوادم   و, ةبش 

إذا كان الددال ضد الكفار , يجب الددال م  أي قوم مسيمين ما داموا مسيمين موما كان فسدوم وفجورهم 
 .أو أهل الكداب أو الميةدين 

 (.ودجوح اإلسدعان  بالفساق  يى الكفار إجما ا (: )9/22)يدول الشوكاني في نيل األورار  
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 الفساق؟ هل يجو  الغ و مب الفجر  و

وسهل  ن الرجل ( اإلمام أةمد ) ا   قال أبو  بد,  نعم ياحى م  كل بر وفاجر يعني كل إمام : الفتو 
سبةان ا  هؤالء قوم سوء هؤالء الدعد  : ) فدال ,  ييوم  يدول أنا ال أغحو ويأخذه ولد العباس إنما يوفر الفيء

من كان ياحو؟ أليس كان قد ذهب ؟  دال أرأيدوم لو أن الناس كيوم قعدوا كما قعددمفي.  مثبرون جوال , 
قال رسول ا  صيى ا   يي  . وقد روى أبو داوود إسناد أبي هرير  قال ! ؟ نع دصن  الرومااإلسالم؟ ما ك

سناده  ن أنس قال (الجهاد واجب لليكم  مب كل أمير برا كان أو فاجرا): وسيم ول ا  صيى ا  قال رس: واى
الكا لمن  ال ال إله إال اهلل ال نكفره بذنب وال نخرجه من اتسالم : ةالس من أصل اتيمان ):  يي  وسيم

وألن درك الجواد  (واتيمان باال دار , ال جوالجهاد ما  منذ بعةني اهلل إلم أن يقاتل آخر أمتي الد, بعمل 
وظوور كيم  الكفر وفي  فساد  واسدهصالومار  يى المسيمين م  الفاجر يفضى إلى قر  الجواد وظوور الكف

  (. ولوال دفب اهلل الناس بعضهم لفسدت االر  ) : ظيم قال ا  دعالى
نما ياحو م  , ال يعجبني أن يخرج م  اإلمام أو الداهد إذا  رف بالوحيم  ودضي  المسيمين  :  قال أةمد واى

. مع  إنما ذلك في نفس   ىالايول ياح  الداهد يعرف بشرب الخمر ومن ل  شفد  وةير   يى المسيمين فإن كان 
 (. إن اهلل ليةيد هذا الدين بالرجل الفاجر ). ويروى  ن النبي صيى ا   يي  وسيم

م في الخروج إلي  والددال دهوال يسدصةب األمير مع  مخذال وهو الذي يثبر الناس  ن الاحو ويحه
يدول  وهو الذي –وال مرجفا . وال دؤمن هحيم  هذه الجيش وأشباه هذا , رد شديدمثل أن يدول الةر والب, لجواداو 

و .. وال يثبع لوم أةد . لوم قو  ومدد وصبر الذين  وما لوم مدد وال راق  بالكفار, قد هيكع سري  المسيمين
رال وم  يى  وراع المسيمين ومكاد –نةو هذا  بوم بإخبارهم وال من يعين  يى المسيمين بالدجسس ليكفار واى

 :وال من يوق  العداو  بين المسيمين ويسعى بالفساد لدول ا  دعالى. جواسيسوم  إيواءوداللدوم  يى  ورادوم أو 
  َوا م دا عا ْامأ َوق يَل اقأ َط بن َُ َِ ْامأ  َُ ب َعا ا انأ َه هللان نأ َكر  ة  َولَك  دن وا لَها عا وَأ ألََعده را وا الأخا ينَ َع الأَقاع  َولَوأ أََرادا مأ  * د  ِ يكا وا  لَوأ َخَرجا

ا َعل يم   ْامأ َوهللان وَن لَ اعا مأ َسمن َنَة َوِ يكا ما الأف تأ وَنكا غا مأ َيبأ وا خ اللَكا َضعا مأ إ ال َخَباال  َوألَوأ وكا ينَ َما َزادا ال م   .(21:الدوب )   ب الظن

ن خرج مع  أةد هؤالء, وألن هؤالء المضر   يى المسيمين فييحم  منعوم   ن  واى لم يسوم ل  ولم يرض  واى
فيكون مجرد  ضرر فال يسدةق مما غنموا ,أظور  ون المسيمين ألن  يةدمل أن يكون أظوره نفاقا ظور دليي  

ن كان األمير أةد هؤالء لم يسدةب الخروج مع  ألن  إذا من  خروج  دبعا فمدبو ا أولى وألن  ال دؤمن , شيها  واى
 (5).أهر [ .المضر   يى من صةب  

                                                 
 . (5051 -511م/  5ج –الذخاهر )  (5)
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فساد أموالهم - (6)  :  تل المدنيين من الكفار وا 
 . تل النساء والولدان والشيوخ]  

, كين وأ داء اإلسالم بمال أو برأيأو الذين يمدون المشر , قد بينا من قبل أن اإلسالم ال يددل إال المدادي  
تَّم ال ...و اتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم : ألن اآلي  يوُكونو الدِّيُن ليلَّ  وو واتيُلوُهْم حو ... هي توُكونو فيْتنوة  وو

( 183من اآلية: البقر) 
 و, فمن قدل أو أشدرك بوسيي  ما في الددال فإن  يددل ويدادل , مفا ي  في المشارك  من الجانبين: والمدادي 

وال الرهبان  ن , فال وال لددل األر, إال فال ةاج  إلى قدي  ولذا فال ةاج  لددل النساء لضعفون إال إذا قادين 
فونا نضرب المشركين , ولن نسدر  أن نضرب المشركين المداديين منفردين , خديروا بالمشركين اقصد إال إذا 

 . فوال ندصد الضع
الضعف  يور  األةداد بمداد الدموع والدماء لددناقي  األجيال جيال بعد جيل وهذا الذي  إن الدنكيل بالذري  و

 .ال يريده اإلسالم
ولكن اإلسالم في نفس , إن اإلسالم يريد أن يةبب الناس ب  ويريد أن يةبب ا  رسول  ودين  إلى الناس 

مأ لََفَسَدت   :  ألهواهوم ءوال ياير منواج  إرضا,  يى شوواع الناس  بعالوقع ال ير  َواَءها َبَع الأَحقه أَهأ َولَو  اتن

نّ   ْ ِ ي ضا َوَمنأ  َماَواتا َواألَرأ  .  (515/المؤمنون)    السن
 :وقد أخديف يراء العيماء في هذه الدضي   يى مذاهب 

ةدى ولو ددرس .  ( األوحا ي وهو مذهب مالك و:)ال يجوح قدل النساء والولدان بأي ةال :المذهب االول
 ولو دةصنوا في ةصن ومعوم ذريدوم  ال يجوح رميوم بالمنجنيق, الكفار بأرفالوم ونساهوم ال يجوح رميوم 

 .وغيره
 دوم وا بالمداديين بةي  ال نسدري  مداديرخدياال يدصد الضعف  بالددال إال إذا قاديوا أو  :المذهب الةاني

 .وهذا رأي الشافعي والةنفي , دون قديوم ب
لم  وال يجوح قدل النساء والولدان في ةرب وال في غيرها ما (: )25)وقال الماوردي في األةكام السيراني  

 (.لنوي النبي صيى ا   يي  وسيم  ن قديوم , يداديوا 
وكذلك ال يمن  , وال يمن  دةريق ةصونوم بكون والولدان فيوا : ( 50/15)ي في المبسور سقال السرخ

 . ولكن يدصدون المشركين, دةريق ةصونوم بكون األسير المسيم فيوا 
   يي  وسيم أبا  امر األشعري  يى كما أقر رسول ا  صيى ا, ويجوح قدل الشي  الكبير إن كان ذا رأي 

 .وقد جاوح الماه  والةدي  في الصةيةين(  م صدريد بن ال )قدل 
وال (  والمدادي  من الجانبين )وال يددل األ مى وال المدعد وال المعدوه من األسارى ألن  إنما يددل من يدادل 

ن كان فيوم أرفال أو ناس من بأس بإرسال الماء إلى مدين  أهل الةرب وةرقوم بالنار ورميوم  بالمنجنيق واى
ن ددرسوا بأرفال المسيمين وقد بين رسول ا  صيى ا   يي  وسيم العي  في , ...المسيمين  ويةل رميوم واى
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ن كان في  مدال , الةدي  الذي رواه أةمد وأبو داوود   امرأ ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم مر  يى ألواى
 .فمن كان من أهل الددال قدل وقودل, إذن العي  في الددل والمدادي   ( ت هذه تقاتلكان ما) : مددول  فدال

 :  المدعارض  ظاهرايداودار خالف األهم  ةول األة
وجدت امرأ  مقتولة في بع  المغا ي  ) قال –نم ابن  مر رضي ا   نوما , فمالك أخذ بعموم النم 

رواه الجما    )(  م اهلل لليه وسلم لن  تل النساء والصبيانصل هالنبي صلم اهلل لليه وسلم فنهم رسول ال
 .( إال النساهي

وم بأن هذا النم  ام ول  مخصم من ةدي  الصعب بن جثام  أن رسول ا  ديفيسددل ل: أما الشافعي 
 (مهم منه): قال, ذراريوم  صيى ا   يي  وسيم سهل  ن أهل الدار من المشركين يبيدون فيصاب من نساهوم و

ثم نوى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ن قدل : وقال الحهري, حاد أبو داوود , رواه الجما   إال النساهي  )
 .النساء والولدان

ن كان يسددل ب  من دمسك بالنوي  ن قدل النساء والولدان موما كان األمر ويرى قول الحهري  إن هذا واى
نصب رسول اهلل صلم اهلل لليه  ):   الذي رواه الدرمذي مرسال ناسخا إال أن  يشود ليشافعي  والةنفي  الةدي

  (. وسلم المنجنيق للم أهل ال ائا
بيتنا هوا ن مب أبي بكر الصديق وكان أمره للينا رسول اهلل صلم ) :والةدي  الذي رواه سيم  بن األكوع

 (رواه أةمد) (اهلل لليه وسلم 
هواحن كان في أواخر ةيا  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  وفي الييل وغحو الراهف  اإلغار هو : والبياع

. 
الجواد  بأرفالوم  يى أي  ةال فوذا يعني وقف اخديرواأما من  الجيش المسيم من قدال المشركين إذا 

ضرار بمصالأ المجدم  المسيم  األيام الدي أصبأ في هذه خاص  , ضدهم وفي هذا خرر  يى المسمين واى
 .داف يهذه جميعوا واى  اسدعمال  بعيد المدى من المدفعي  الراهراع والدباباع وهذا يعني من دذاهفبالددال فيوا 

فكيف ال يبيةون ةرب الكفار إذا , أباةوا قدل المسيمين ةال  ددرس الكفار بوم قد  بادفاقذا كان الفدواء فإ
 !كان معوم أرفالوم ونساهوم؟

 المسيمين؟دماء من  د ةرم شهل ةرم  دماء نساء المشركين وأرفالوم أ
في الجيوش وال دعدنق  لال ددخ قدل النساء اليوم إن كانع المرأ  ال دشدرك في الةرب ومن ثم إن المن  

وأصبةع المرأ  ال , أما اآلن فدد داير الوض  ... مبادئ كالشيو ي  وغيرها ددادل دونوا ودموع في سبييوا 
إن األم  )(: 49/111) الفداوىول ابن ديمي  في مجموع يد, كثيرا  ن الرجل  –في هذه الناةي   –دفدرق 

لم يدديوا فإن  يجوح أن يرميوم وندصد  مدفدون  يى أن الكفار لو ددرسوا بمسيمين وخيف  يى المسيمين إذا
 .(ولو لم دخف  يى المسيمين جاح رمي أولهك المسيمين أيضا في أةد قولي العيماء, الكفار 

لنوي النبي صيى ا   يي  , ال دددل النساء إال أن يدادين (: 5/502)درين قال ابن العربي في أةكام ال
 .فإن قادين قدين, وهذا ما لم قادين , وسيم  ن قديون 
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فدد ةرموا قصد قدل , العمي  افعي  بين قدل األرفال والنساء وبين قدل الرهبان والشيوخ وشوقد فرق ال
 –ا كداب وولو لم يكن ل –ودةريم قدل صبي ومجنون وامرأ  (: 9/12)النساء والولدان إال ليضرور  فدال الرميي 

 .ما لم يداديوا أو يسبوا ا  أو أةد رسي  صيى ا   يي  وسيم, ق رموخنثى مشكل ومن ب  
ويةل قدل راهب وأجير وشي  وأ مى ومن ال قدال منوم (: 9/12)فدال الرميي : أما بالنسب  ليراهب والشي 

 .والثاني ال يةل قديوم .( ا تلوا المشركين).. : لعموم قول  دعالى وال رأي في األظور
 

 : تل الراهب
ن كان معدحال لعبادد  .. فإن خالر الناس قدل , أما الراهب فمدار الددل و دم   يى الخير  م  الناس   واى
م إذا بع  جيوش  كان رسول ا  صيى ا   يي  وسي:  وقد جاء في الةدي  ابن  باس رضي ا   نوما.  يدرك
ال تغدروا وال تغلوا وال تمةلوا وال تقتلوا  , اخرجوا باسم اهلل تعالم تقاتلون في سبيل اهلل من كفر باهلل ):  قال

 (.رواه أبو داوود) ( الولدان وال أصحاب الصوامب
: ر الكبير  ن أبي ةنيف قال أبو يوسف ومةمد ورواي  السي( 50/549)جاء في المبسور ليسرخسي 

 .يدديونال
وقال هؤالء أهم  , قديوم ةسنا   ىسألع أبا ةنيف   ن أصةاب الصوام  والرهبان فرأ : )قال أبو يوسف

 .ومن ال يخدير ال يددل, فمن اخدير يددل , الخير  م  الناس ... والجمي  بين روايدي أبي ةنيف  ,  (الكفر
 

 :ال منم  العمي و  تل شيوخ المشركين والمرضم و
 :قدل المشركين  يى رأيينفي  فاخدي

واسرددلوا بالةردي  الرذي رواه أبرو داوود  رن , ساء كالةنفي  ومالك نفمنوم من ألةق الشيوخ باألرفال وال -5
 .والةدي  في  خالد بن الفحر وليس بذاك ( ال تقتلوا شيخا فانيا وال  فال صغيرا ): أنس مرفو ا

إذا لريس لورم نفر  ليمشرركين وال , الموجرود  فري األرفرال   ردم قرديوم هري نفسروا(  ي )وقد قال الفدواء أن منار 
, وشي  فران وأ مرى , وال دددل امرأ  وال غير مكيف (: )1/92)ابن نجيم في البةر  فدالضرر  يى المسيمين 

 (.دعد إال أن يكون أةدهم ذا رأي في الةربمو 
باأن أباا لااامر ) يةينويسرددل بةردي  فري الصررة, مرن أبرراح قرديوم  – يرى األصرأ  –ومرنوم كالشرافعي   -4

 ..(.االشعري  تل دريد بن الصمة و د نيا للم المائة لام

 شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم اا تلو ) : ويسددل لوم كذلك بةدي   ند أةمد والدرمذي وصةة   ن سمر 
 (.رواه النساهي) (.

أمرا الصراير فورو األقررب إلرى ,  سريميوقد  يل أةمد بن ةنبل أمره صيى ا   يي  وسيم بددل الشريوخ أن ال يكراد 
 .اإلسالم

ويضاف إلى هذا أن الشيوخ غالبا لوم رأي ومكيرد  فري الةررب فدريرد برن الصرم  قرد نصرأ مالرك برن  روف أن ال 
  ...يأخذ الذري  والنساء فرفض 
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وألن  كافر ال نف  في  (. فا تلوا المشركين حيس وجدتموهم)  : موم قول  ومما اسددل ب  هؤالء الفريق
 .ةياد  فيددل كالشاب

 
 : وخالصة االمر والذي نرجحه واهلل أللم

 .–شيخا كان أو راهبا أو مدعدا  –إن من كان ب  فاهد  ليمشركين أو غيره فإن  يددل 
وهم الذين ليس لوم نف  , م  يال والراهب والمعدحل والمريض الذي يعاني من –الخرف  –وأما الشي  الورم 

ن كان فيوا ضعف ألن الدياس يد موا  )دركوم لينصوم الوارد   ىولاألف يمين وال ضرر  يى المس, ليكفر واى
 (. بجانب  دم النف  والضرر

أخرج  مالك (. وال صبي  وال كبيرا هرما امرأ وال دددين  : )وقد أوصى أبو بكر يحيد بن أبي سفيان قاهال ل 
 .مرسل ولكن الةدي ( 1/440) الحرقاهيأنظر المورأ بشرح .. مورأ لفي ا

سألع أبا ةنيف   ن قدل النساء والصبيان والشي  : قال أبو يوسف(: 50/511)وفي المبسور ليسرخسي 
 .بوم حمان  فنوى  ن ذلك وكره  ن الكبير الذي ال يريق الددال والذي

 
 :  ب االشجار و تل الحيوانات

فرين أثناء المعرك  أو اإل داد ادفق جموور الفدواء األربع  أن كل ما في  مصية  ليمسيمين أو مضر  ليكا
ألن المدصود بالمعرك  , لوا يجوح فعي  سواء كان هذا الفعل قدل إنسان أو ةيوان أو قر  شجر أو ددمير بناء 

سالم قدل البشر الذين يدفون أمام الد و  اإلفإذا أباح . إحال  الفدن  ونشر الد و  واى الء دين ا   واندواء ابدداء
 .خضوع لوذا الديناليجوح إدالف أموالوم إن كان في  إضرار بوم أو إجبار لوم  يى أن فمن باب أولى 
ذا تولم سعم في االر  ليفسد فيها ) :أما اآلي  فدد نحلع في األخنس بن شريف  ندما جاء إلى  ..(وا 

ذه اآلي  م  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وأ ين إسالم  ثم  ندما خرج أةرق الحرع و در المواشي فاسدعمال ه
 .ليس ل  أدنى مناسب  بالموضوع –اضرر لدر  األشجار  –الجيش المسيم 

كل ما كان في مصية  الجواد من نف  ليمسيمين أو إضرار ليكافرين فوذا يفعل ألن مصية  : نعود فندول
 .الجواد مددم   يى كل شيء

 
 : تل النساء الشيوليات في أفغانستان

في الةرب أو في رأي أم لم يشدركن وسواء  اشدركنانسدان فيجب قديون سواء أما النساء الشيو ياع في أفا
ن يفةن ضد اإٍلسالم ويؤذاألنون ذواع  داهد يك. وسواء كانع واةد  أو مجمو   ,  اخديرنأو  انفردنإن 

ب وكن مين وقد ثبع أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال  ن امرأدين كاندا لبني  بد المرييالمس اإلسالم و
هم و أ تل : )يهذين الرسول ا  صيى ا   يي  وسيم وأهي  واإلسالم بالكالم فدال فيوما وفي مجمو   من الرجال

 (.  موهم معلقين بأستار الكعبةدتولو وج
 : المدفعية وال ائرات والهاون والصواريخ للقصا  استعمال
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اسي  الدي دةول دون يالس  األنظمولدةريم  قد أشرنا أن الددال في اإلسالم إلحال  العدباع أمام د ود 
أن يودي   نوصيوا دون قدل أو قدال فوذا الذي يدمناه المسيم  أنفإذا اسدرعنا , وصول اإلسالم إلى الشعوب 

دف  الةواجح بكل الررق الممكن  بال بف, نسدر   مفإن ل(. وهو خير ل  من ةمر النعيم )ا   يى يدي  واةدا 
 .ألموال لف  وال إدالف إحهاق ألرواح الضع

 المنشآعفإن لم نسدر  الوصول إلى الرواغيع المدألو  في األرض إال بددل الذري  وقر  األشجار وددمير 
 .ألن هذه اضرررنا إليوا ولم دكن مدصودا لنا وال هدفا, فال بأس , 

ل الدار من وقد مر معنا ةدي  الصعب بن جثمان  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  سهل  ن أه
 (.رواه الجما  ) (هم منهم)ذراريوم؟ فدال  المشركين يبيدون فيصاب من نساهوم و

فإن الحهري يعدبر قدل ( ثم نوى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ن قدل النساء والصبيان  : )قال الحهري
 يي  بالةدي  المرسل الذي  وقد دعرضنا ليرد, وكذلك ألن  منسوخ , النساء واألوالد إذا لم يكن مدصودا يةرم 

ورجال  ثداع أنظر (  نصب المنجنيق  يى أهل الراهف : )أخرج  الدرمذي أن الرسول ا  صيى ا   يي  وسيم
هواحن م  أبي بكر الصديق وكان أمره  بيدنا )وبالةدي  اآلخر  ن سيم  بن األكوع  . (2/5114)سبل السالم 

في  كانهواحن  وغحو الراهف و. رواه أبو داوود وسكع  يي  المنذري  ( يينا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 .أواخر أيام الرسول صيى ا   يي  وسيم

وكره  بعضوم و قال أةمد , وأن يبيدوا , قد رخم قو م من أهل العيم في الاار  بالييل : قال الدرمذي
سةاق   .العدو ليال ادو يال بأس أن يب: واى

في الةدي  دليل  يى أن  يجوح قدل الكفار إذا دةصنوا : ) نصب المنجنيق  ند ةدي  : قال الصنعاني
 (5).أهر [ . ويداس  يي  غيره من المداف  المعد  فيما جاء في الاحو لصديق ةسن ( بالمنجنيق 

 
 :االستشهاديةالعمليات حكم  – (5)
 الدين؟ أال درى أن الاالم قدل نفس  من أجل نشر, ير بالنفس ار ولذا فالجواد نفس  د]  

إن الاالم أمر بددل نفس  من أجل مصية  ظوور الدين (: ) 49/210)يدول ابن ديمي  في مجموع الفداوى 
ن غيب  يى ظن  أنوم ياأن ين  األربع ولوذا جوح األهم  ,  إذا كان في  دديون مس المسيم في صف الكفار واى

 (.ذلك مصية  ليمسيمين
لو أن رجال ةمل  يى : )بن الةسن في السير الكبير  قال مةمد(: 5/5414)جاء في أةكام الجصام 

ن كان ال يرم  في نجا  وال نكاي  ولكن  مما  ألف رجل وةده لم أر بذلك بأسا إذا كان يرم  في نجا  أو نكاي  واى
 (.ألن هذا أفضل النكاي  وفي  منفع  ليمسيمين, يرهب العدو فال بأس بذلك 

 يى الدين فوذا مدام شريف مدح ا  ب     اهد منفع س  فأما إذا كان في ديف نف ) :قال الجصام
. [وأموالهم  بأن لهم الجنة إن اهلل اشتر  من المةمنين أنفسهم: أصةاب النبي صيى ا   يي  وسيم فدال

 (.444م – 5ج –ذخاهر )
                                                 

 (442 – 499م/  5ج –الذخاهر )  (5)
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فس  إال فال يجوح ل  أن يدصرف بن, وجل  ألن النفس ليسع ميكا لصاةبوا بل    ح. ةرام  االندةار] 
فدد روى الشيخان  ن ثابع بن قيس  ن النبي صيى ا   يي  ,  ةسب مرضا  ا  والمندةر يسدةق النار

قيامة ومن رمم لسو  اتسالم كاذبا فهو كما  ال ومن  تل نفسه بشيء لذب به يوم ا بمامن حلا  ): وسيم
 (. مةمنا بكفر فهو كقتله ولعن المةمن كقتله

أو إنكاء , ورفعا لمعنوياع المسيمين , دضةي  اإلنسان بنفس  خدم  لإلسالم :  راالندةاوليس من قبيل 
فدد ورد في ةدي  الصةيأ الذي رواه مسيم في دفسير سور البروج قص  الاالم الذي  .  وجل فأ داء ا   ح

 ): ني وقلوقال ب  خذ سوما بعد أن دجم  الناس ودصيب,   جح الميك  ن قدي  فدل  الاالم  يى رريد  قدل 
فوذا وأمثال  ممن نظن أن ا  دعالى قال , يمن برب الاالم : فددي  فدال الناس ( سم رب الغالم أ تل هذا الغالماب

 .( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضا  اهلل )فيوم 
بأن المسيم يجوح ل  أن : السرخسي الجصام و وقد نم  يى هذا الشي  اإلسالم ومةمد بن الةسن و

ن ديدن فواع نفس  وقديوا إذا كان في ذلك مصيةيو , أو نكاي  بالكافرين,   المسيمين جم  يى ألف من الكفار واى
راء بن بومن هذا الدبيل قص  ال, فأراد أن يدوي همموم ويشةذ  حاهموم , خاذل دأو كان بالمسيمين ضعف و 

وييدوه في ةديد  الموع , الرماح ويرفعوه  يى رؤوس , مالك  ندما ريب من الصةاب  أن يضعوه  يى لوح 
, في أفاانسدان  – (كونر) ولدد سهيع  ن نساء ألدين بأنفسون في نور  . يى جند مسييم  الكذاب يوم اليمام 

, صاروا يعددون  يى األ راض فديع هذه شواد  إن شاء ا   نكن قد خشين  يى أ راضون من الروس الذي
أهر .[ وكذلك الاالم األمرد, ليمرأ  دسدسيم لألسر إذا خشيع  يى  رضوا  ألن العيماء أجمعوا  يى أن  ال يجوح

 .(5) 
 :  سةال هام

ما ةكم الرجل يض  الةحام الناسف  يى بدن  ثم ييدي نفس  بين مجمو   كفار أو دباباع فدنفجر ب  وبوم 
  يى ةيب  العدو؟يةمل وةده جميعا؟ وما ةكم الرجل الواةد 

 : الفتو 
 .انتحاراهاء التضحية بالنفس من أجل نصر  اتسالم وال يعد هذا لقد أجا  الفق

  –هنالك فرق بين اتنتحار والتضحية بالنفس 
فهي بذل النفس من أجل حماية دين : ضحيةتأما ال . تل النفس هربا من هموم الحيا  وآالمها: فاتنتحار

 .اهلل ونصر  شريعته من دون هم وال غم
 

 غحونا الدسرنريني  و يى الجما    بد:   ن أسيم أبي  مران قال( 5/414)جاء في أةكام الجصام 
م  م  ال إل  إال ا  : الرةمن بن الوليد والروم ميصدوا ظوورهم بةاهر المدين  فةمل رجل  يى العدو فدال الناس

  نبي  وأظور دين  فدال أبو أيوب إنما نحلع هذه اآلي  فينا معشر األنصار لما نصر ا, ييدي بيدي  إلى الدويك  
                                                 

 .(  141/ 5الذخاهر ج)  (5)
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مأ إ لَى    :هيم نديم في أموالنا ونصيةوا فأنحل ا  دعالى : قينا –اإلسالم  – يكا د  لأقاوا ب أَيأ ف قاوا ِ ي َسب يل  هللان  َوال تا َوأَنأ

ن ينَ  س  َ ياح به الأماحأ ناوا إ نن هللان س  لاَكة  َوأَحأ ْأ    .( 541:البدر  )  التن
الدويك  أن نديم في أموالنا فنصيةوا وندع الجواد رواه أةمد والدرمذي وقال الدرمذي  فإلداء األيدي إلى

 .ةدي  ةسن صةيأ
 :قال مةمد بن ةسن في السير الكبير, أما الرجل الواةد يةمل وةده  يى ةيب  العدو 

 .بذلك بأسا إذا كان يرم  في نجاء أو نكاي   رجل وهو وةده لم أر ألفإن رجال لو ةمل  يى 
 .فإن كان ال يرم  في نجا  وال نكاي  فإني أكره ل  ذلك ألن   رض نفس  ليديف من غير منفع  ليمسيمين

نما ينباي ليرجل أن يفعل هذا إذا كان يرم  في نجا  أو منف  ليمسيمين  .واى
فررإن كرران ال يرمرر  فرري نجررا  وال نكايرر  ولكنرر  يجرررىء المسرريمين لررذلك ةدررى يفعيرروا مثررل مررا فعررل فيدديررون  -5

ذلك إن شراء ا  و ندهرذ لرو كران ال يرمر  فري النجرا  فرال رأى بأسرا أن يةمرل بركيون بالعدو فال بأس وين
 . ييوم

 .فكذلك إن رم  أن غيره فيوم بةميد   ييوم فال بأس ذلك وأرجو أن يكون في  مأجورا -4
ن كان ال يرم  في نجا  وال نكاي  ولكن  مما يرهب العدو فال بأس ألن هذا أفضل النكاي -1   وفي  منفع  واى

 .ليمسيمين
مرردح ا  برر  أصررةاب  فررإذا كرران فرري ديررف نفسرر  منفعرر   اهررد   يررى الرردين فوررذا أمررر شررريف: قررال الجصررام

 . النبي صيى ا   يي  وسيم
  ْامأ اَوالَ ْامأ َوأَمأ فاَسا ن يَن أَنأ م  اؤأ اَن الأما َتَرى م  َ اشأ ي   (555: الدوبر ).   إ نن هللان َساَبنن الناذ  ِ اي َساب يل  هللان  َوال َتحأ َن قات لااوا 

َزقاونَ  مأ يارأ  ْ َد َربِّ نأ َياء  ع  َواتا  َبلأ أَحأ َضاات  هللان     .( 514:يل  مرران)  أَمأ ت َغااَء َمرأ َسها ابأ ي َنفأ ر  َن النناس  َمنأ َيشأ : البدرر ) َوم 

401 ). 

 .الدي مدح ا  فيوا من بذل نفس    اعفي نظاهر ذلك من اآلي

وذم الجررربن يوجرررب مررردح اإلقررردام (  شرررر مرررا فررري الرجرررل شرررأ هرررال  وجررربن خرررال  ): ةررردي  الشرررريف الوفررري 
ن أيدن بالديف  .والشجا   فيما يعود نفع   يى الدين واى

 (.49/120)قال ابن ديمي  في مجموع الفداوى 
يم فرري إن الاررالم أمررر بددررل نفسرر  ألجررل مصررية  ظوررور الرردين ولوررذا جرروح األهمرر  األربعرر  أن يررنامس المسرر

ن غيررب  يررى ظنرر  أنوررم يدديونرر  إذا كرران فرري ذلررك مصررية   قررد بسرررنا الدررول فرري هررذه . يمسرريمين لصررف الكفررار واى
 (5).أهر [.مسأل  في موض  يخر لا

 -فرج ا   ن   -( الدكدور فضل ) أني سألع الشي   بد الدادر بن  بد العحيح:  أ ول وباهلل التوفيق} 
أن  كان ال يرى جواحها لعدم  ثوره  يى دليل نصي صريأ : ) فدال لي .  ن ةكم العميياع االسدشوادي  

 :ةدى وجد دليل جواحها في قول  دعالى , وأن  دفكر فيوا رويال . يخرجوا  ن ةكم اإلندةار 

                                                 
 (. 5051/  5الذخاهر ج)  (5)
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    ّا إ ال ب الأَحق َم هللان فأَس النت ي َحرن تالاوا النن وقد .  وم من أةق الةقوجواد األ داء ونكايد .(515: األنعام )   َوال َتقأ
إذ أن أكثر كالم , رأيع دليي  هذا من أصرح ما اسد دل ب   يى العميياع االسدشوادي  بأسيوبوا المعاصر 

أما . ولكن قدال بيد العدو , منصرف الناماس الرجل في صف العدو بما يايب  يى ظن  هيكد  , األقدمين 
   .   يم وا  أ { . النم الذي اسددل ب  شيخنا فوو  ام 

  
 :االلداء  حكم أسر  – (3)

 :  أصنافثواألسرى  اد   يى ثال, س والعمر والدين نالج باخدالفيخديف ةكم األسير 
هؤالء ال يجوح قديوم أثناء الةرب إذا كانوا منفردين وكذلك بعد األسر ال يجوح قديوم : النساء واألرفال: أوال

 .ويصبةون رقيدا بمجرد األسر , 
ليك الدفصيل , يراء الفدواء فيوم اخديفع هؤالء و  :أهل الكدابو  من المجوس  الرجال: ثانيا إن شاء ا   –واى

–: 
ال يجوح قدل األسير وةكى مةمد بن ةسن الدميمي إجماع : –كالةسن ومجاهد  –قال بعض العيماء 

 .الصةاب 
منع  فأما المن بدون مال . درقاقفدد ادفدوا أن اإلمام مخير في األسرى بين الددل واالس: أما الفدواء األربع 

 .الةنفي  وأجاحه الشافعي  والةنبيي 
 . ن  الرواي  في المن بدون مال بالجواح و دم  عأما اإٍلمام مالك فدد اخديف

 .وأما الةنفي  فدد منعوه, المالكي  والشافعي  والةنبيي   هفدد أجاح : أما الفداء بالمال
 (. يددل أو يجعل فيها: األسير يددل أو يفادي قال سألد   ن : )جاء في المبسور ليسرخسي

 .يفدى بالمال العظيم: وقال الشافعي
 .يفدى إن كان المسيمون بةاج  إلى مال: وقال مةمد

ن أ ريدم  ب  مدين من ذهب : واسدشود أبو ةنيف  بدول أبي بكر  .ال دفادوه و واى
كاب المعصي  لمنفع  المال ال يجوح وهو درك وارد, يمين معصي  سوألن دخيي  المشرك ليعود ةربا  يى الم

 .لدرك الصال  ال يجوح لنا م  الةاج  إلى المال  ولو أ رونا ماال, وقدل المشرك فرض ... واجب 
الفداء و المن  والذي يدل  يى جواح, فكذلك ال دجوح ددويدوم بالرجال , وال يجوح ددوي  المشركين بالسالح 

 (.2:مةمد)  وإما ِداءِإما منا بعد  : وجل قول   ح
 .فنم  يى جواح المن بدون مال والفداء  بالمال

ثا : فيرون أن هذه اآلي  منسوخ  بدول  دعالى: أما الةنفي  يَن َحيأ ك  ر  تالاوا الأماشأ َِاقأ ما  را ْارا الأحا َشأ َسلََخ األأ إ َذا انأ َِ

مأ  تاماوها  .(  1: الدوب ) َوَجدأ
ولكن ال دليل  يى النس  , وب  نحلع بعد سور  مةمد صيى ا   يي  وسيم ألن سور  الد, ألنوا نحلع بعدها 

 . وقدل واسدرق, وفادى  وبادل األسرى .  من  وفعل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدل  يى أن  , 
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أن ثمانين رجال من أهل مك  هبروا  يى النبي صيى ا   : أما بالنسب  ليمن ففي صةيأ مسيم  ن أنس
فأخذهم صيى ا   يي  ويل  وسيم سيما , وأصةاب  من جبل الدنعيم  ند صال  الفجر ليدديوهم . يم يي  وس
ةَ   :وجل فأنحل ا   ح, فأ ددوم  ن  َمكن

ْامأ ب َبطأ مأ َعنأ َيكا د  مأ َوأَيأ كا ْامأ َعنأ َي د  ي َكفن أَيأ َو النذ   . (42:الفدأ)   َوها
لو كان الم عم بن لدي حيا  ) :قال في أسارى بدر. يي  وسيمو ن جبير بن مرعم أن النبي صيى ا   

 .(رواه البخاري)(  لتركتهم له مةم كلمني في هةالء النتن
من  يى ثمام  بن أثال من بني ةنفي  وهو سيد أهل . وفي الصةيةين أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

 (9/520)نيل األورار . اليمام  

 : ةدي  ابن  باس رضي ا   نوما  ف  دليل  يى جواح الفديالأما 
وسكع  رواه أبو داوود ( أن رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة )

 .المنذري والةافظ في الديخيم ورجال  ثداع  يي  هو و
 :دليل للم مبادلة االسر الوأما 

 –يي  ويل  وسيم فادى بالرجل الذي من بني  ديل فدد جاء في صةيأ مسيم أن رسول ا  صيى ا   
 .برجيين من المسيمين –صاةب العضباء 

 (. العضباء اسم ناق  األ رابي الدي أصبةع لرسول ا  صيى ا   يي  ويل  وسيم )
المبسور , مبادل  األسرى  اوأما الصاةبان فدد أجاح , ولدد ورد  ن أبي ةنيف  روايدان أظورهما  دم الجواح 

(50/544.) 
 .وهم بين السدماه  والسبعماه  قريظ  ولدد قدل رسول ا  صيى ا   يي  ويل  وسيم رجال من بني

 .وهذا دليل  يى جواح قدل األسرى –وقدل يوم بدر النضر بن الةار  و دب  بن أبي معير 
 :الرأي الراجح في االسر 

أن اإلمام مخير في األسرى  بما في  مصية  وهو : ال شك أن الرأي الراجأ في األسرى هو رأي الجموور
 .والمن والفداء بمسيم أو مال واالسدرقاقالمسيمين بين الددل 

 .فاإلمام يخدار األصيأ ليمسيمين بالنسب  لألسرى, لذي دد م  األدل  ارأي الوهذا 
ن فددي  أصيأ فإن كان فيوم من ل  قو  ونكاي  في المسيمي: ( 50/201)جاء في الشرح الكبير م  الماني 

ومنوم ةسن الرأي في المسيمين يرجى إسالم  بالمن  يي  , ومنوم الضعيف الذي ل  مال كثير ففداؤه أصيأ , 
و ومنوم من يندف  بخدمد  ويؤمن شره , الدف   نوم فالمن  يي  أصيأ  أوأسراهم  بدخييممعوند  ليمسيمين  أو

إذا أثبع ذلك فإن هذا دخير .  بالمصية  ففوض ذلك إلي واإلمام أ يم , أصيأ كالنساء والصبيان   فاسدرقاق
ألن  يدصرف لوم  يى . غيرها  اخدياررأى المصية  في خصي  لم يجح  ىفمد. ال دخير شوو   واجدوادمصية  

في هذا الخصال فالددل  دومدى ةصل  نده درد. فيم يجحل  درك ما في  الةظ كولي اليديم . سبيل النظر لوم 
 .أولى

 .وكذلك قال مالك. أةدهما يددل األسرى وهو أفضل: هد في أميرينقال مجا
 .إلى أن يكون معروفا يرم  ب  في الكثير, اإلثخان أةب إلي : وقال إسةاق
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 :حكم االسير الشيولي االفغاني

وم  ذلك فإن , كثير من الشيو ين إذا أسرهم المجاهدون وشعروا أنوم سيدديون ينردون بالشواددين 
 اسدشودوقد .  درض بعض الناس  يى هذا الفعل ظانين أن كيم  الشواد  دعصم دم ايدديونوم  و المجاهدين 

 .؟(كيف قديد  بعد أن قال ال إل  إال ا   )هؤالء الناس بةدي  أسام  
أسرى جاؤوا بوم إلى  ا إذ أن المجاهدين من  اددوم إذا أسرو , والةق أن الةال في أفاانسدان يخديف 

فعندما يدأكدون أن  شيو ي ويدعرف , فيةددون معوم وهم يعرفون بعضوم البعض . ي الةحب مجيس الدضاء ف
 .فإنوم يدديون  سواء نرق بالشواددين أو صيى أو أقام شعاهر اإلسالم,  يي  أهل قريد  

نعم إن الةكم الشر ي في الكافر األسير إذ أسيم ال يجوح قدي  ويصبأ معصوم الدم ويصير  رقيدا في 
وهذا  ندما دكون كيم  ال إل  إال ا  هي الفارق بين , ل  ةكم األرفال فال يجوح قدي  ويصبأ  بدا , ل الةا

 .الكفر واإلسالم 
ح يم الةحب الشيو ي (  نجيب )و (  بابراك كارمل )إذ أن . فوو مخديف دماما   أما الةال في أفاانسدان

 .نا مسيم ويصيي ودظور صورد  بالديفاح األفااني الذي يمةوا اإلسالم من أفاانسدان يدول أ
ليك األدل   يى صة  هذا الةكم,  اد اؤهمومثل هؤالء يدديون وال يدبل   :واى

تموهم معلقااين بأسااتار دأ تلاوهم ولااو وجاا ): أن رسرول ا  صريى ا   ييرر  وسريم قررال يروم الفرردأ فري مجمو رر  -5
م  أن نساء أهل الةرب  –ا دانيان بوجاه  دين كانمنوم المديس بن صباب  وابن خرل والجاريدين اليد - ( الكعبة

 .ال يددين كما ال دددل الذري 
فأسررع ثديرف رجيرين مرن , كانرع ثديرف ةيفراء لبنري  ديرل :  ن  مران بن ةصرين قرال: ) روى اإلمام مسيم -4

 فررأدى  ييرر  رسررول ا , أصررةاب رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم رجررال مررن بنرري  ديررل وأصررابوا معرر  العضررباء 
مررا شررأنك؟ فدررال بنررا أخررذدني وأخررذع سررابد  : فأدرراه فدررال. مةمررد  فدررال يررا. صرريى ا   ييرر  وسرريم وهررو فرري الوثرراق

مةمد؟ فدال ما شأنك؟  فناداه فدال يا, ثم أنصرف , فدال أخذدك بجرير  ةيفاهك ثديف  -يعني العضباء -الةاج؟
 (. حقال لو قيدوا وأنع دميك أمرك أفيةع كل الفال, قال إني مسيم 

أن لإلمررام أن يمدنرر  مررن قبررول إسررالم مررن  رررف منرر  أنرر  لررم يرغررب فرري اإٍلسررالم : قررال الشرروكاني  ررن هررذا الةرردي 
نما د د  إلى ذلك الضرور    .والسيما إذا كان في  دم الدبول مصية  ليمسيمين , واى

جمورور الفدوراء وبر   هرذا رأي.  اسردداب الشيو ي األفااني إمرا حنرديق أو مردرد وةكرم الحنرديق أنر  يددرل دون  -1
 .قال مالك وأةمد واليي  وغيرهم 

ااَد   :رددرر  كالحنررديق لدولرر  دعررالى ال ددبررل دوبرر  مررن كرررر: و ررن ابررن  مررر رضرري ا   نومررا وا َبعأ يَن َكَفاارا إ نن النااذ 

ااالهونَ  ااما الضن ْامأ َوأاولَو ااَك ها َبتا َبااَل َتااوأ قأ اارا  لَاانأ تا فأ وا كا َدادا اامن ازأ ُا مأ   ْ ( المررذهب الةنفرري)وفرري الدرايرر  , ( 40:يل  مررران) إ يَمااان 
 .وفي رواي  ددبل كدول الشافعي. كدول مالك وأةمد ( الددبل : )يدان في الحنديق ارو 
 .ن فيجوح قدي  دون اسدداب  ينصب نفس  لةرب اإلسالم والمسيم هو أما المردد الذي دايظع ردع -2
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وال , فإن  يددرل بالةرابر  , إذا ةارب المردد ثم ظور  يي   وأما(: ) 4/122)قال ابن رشد في بداي  المجدود      
, واإلسالم يسدر  ن  ةد الةراب  . كانع ةرابد  بدار اإلسالم أو بعد أن لةق بدار الةرب إال أن يسيم . يسدداب

 . أي يددل قصاصا إذا قدل ( ... ولكن ةكم  فيما جنى ةكم المردد إذا جنى في ردد  في دار اإلسالم ثم اسيم 
فرإن  برد ا  , يجوح قدل المردد إذا دايظع ردد  من غيرر اسردداب  ( : 1/212) يدول ابن الديم في حاد المعاد    

ثم اردرد ولةرق . وكان يكدب الوةي لرسول ا  صيى ا   يي  وسيم . بن سعد بن أبي سرح كان قد أسيم وهاجر 
فأمسرك  نر  ررويال , يي  وسيم ليبايعر   ل ا  صيى ا  فيما كان يوم الفدأ أدى ب   ثمان بن  فان رسو , بمك  

هال أومأع إلي يا رسول ا  : فدال ل  رجل , إنما أمسكع ليدوم إلي  بعضكم فيضرب  ند  : وقال , ثو بايع  , 
 (. يكون ل  خاهن  األ ين  أنما ينباي لنبي : )؟ فدال 

أو بسررب ديررن اإلسررالم فإنرر  يددررل دون , يرر  وسرريمأم بسررب رسررول ا  صرريى ا   ي, كررل مررن جرراهر بسررب ا   -1
, سرب رسرول ا  صريى ا   يير  وسريمولذلك لمل قدرل األ مرى أم ولرده ألجرل . اسدداب  سواء كان مسيما أو ذميا 

 ( .أهدر دموا 
لشررري  ( الصرررارم المسررريول  يرررى شرررادم الرسرررول ) فررري هرررذا الموضررروع فعييررر  أن يراجررر  كدررراب  االسررردحاد ولمرررن أراد 

ومددضى النصوم و يى هرذا أكثرر , إجماع الخيفاء الراشدين رضي ا   نوم , وهذا الةكم . م ابن ديمي اإلسال
 .من أربعين ةديثا 

وقررد بدرري يةررارب , صرريى ا   ييرر  وسرريم  وهررذا الشرريو ي معررروف لرردى أهررل بيررده بسررب اإلسررالم ومعررادا  الرسررول
 . اإلسالم إلى يخر لةظ  

. فررإنوم يدديررون قصاصررا , صررال و سرريدوا إلررى المعركرر  قصرررا و قديرروا المسرريمين ولنفرررض أنوررم كررانوا مسرريمين أ -1
 ( . لو اشترك أهل صنعاء في  تل رجل لقتلتهم به جميعا: ) قال  مر 

 
 : مالحظات حول االسر  

نما أمره إلى األمير , من أسر أسيرا فال يجوح ل  الدصرف ب  -5 واألمير في الجواد األفااني هو , واى
أو كان , إال إذا امدن  من السير مع   وال يجوح لمن أسر أسيرا أن يددي . م أو الةحب أمير الدنظي

 . ا ال يسدري  السير ةجري
نواؤهم  -4  . جرةى الةرب من الكفار يجوح قديوم واى
1- . )....( 
وكذلك دددل ألنوا دشارك في . ففي الصةيأ من بدل دين  فاقديوه . المرأ  الشيو ي  دددل ألنوا مردد   -2

 .رب وفي الرأي وفي دويي  الكفار ضد المسيمين الة

نوى  ن  مألن رسول ا   صيى ا   يي  وسي, قي   يني  الوال قر  أذني  و , ال يجوح دشوي  األسير  -1
  (1).أهر [ .وال يجوح قر  رأس  وال قدمي  , المثي  

                                                 
 . (101-5/444ج -الذخاهر) (5)

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1143  [  
 

  

 (:  الجاسوس)حكم العين  – (4)

فر وغير الذمي والمعاهد وغير اجاسوس الكوناك الف, باخدالف دين   وةال   الجاسوسيخديف ةكم ] 
 ... المسيم

 .هو الذي يري   يى أسرار الناس و يوبوم وينديوا: والجاسوس
 .هو الذي يندل أسرار المسيمين إلى أ داهوم: والمدصود بالجاسوس هنا 

 .أما الجاسوس الكافر فيددل  ند جموور الفدواء
أدى النبي : وع  ن أبي  قال كيةين  ن إياس بن سيم  بن األوالدليل في هذا الةدي  الذي في الصة

فدال النبي , فجيس  ند أصةاب  يدةد  ثم انفدل , صيى ا   يي  وسيم  ين من المشركين وهو في سفر 
 . (هذه رواه البخاري) (له سلبه ففن فقتله ابن االكوع, هو  تلاف, أ لبوه  ) :صيى ا   يي  وسيم

 (له سلبه أجمب:  ال, ابن االكوع :  الوا, من  تل الرجل؟ ): صيى ا   يي  وسيم وفي رواي  مسيم قال
األوحا ي  فدال مالك و, وأما المعاهد الذمي ..  ادفاقفي  قدل الجاسوس الةربي الكافر وهو  : )قال النووي

 .ندض إدفاقاأما لو شرر  يي  ذلك في  وده في ي.. و ند الشافعي خالف في ذلك , ينددض  وده بذلك : 

فيددل أو يكون , الفدواء في إ دبار دجسس  ندضا لعوده  اخديففإن دجسس  يى المسيمين فدد : أما الذمي
 .ين أم المفيها ليمسي

 .ال يكون هذا ندضا إال أن ينعى  يي  في  دد الذم  أو  ود األمان: فدال الةنفي 
وكذلك لو فعل هذا الدجسس ذمي فإن   :قال مةمد ابن الةسن (: )1/4020)جاء في شرح سير الكبير 
من  ليعود كذلك لو فعي  مسدأمن فينا إال أن  يوج   دوب   اوال يكون هذا ندض, يوج   دوب  ويسدودع في سجن 

 (. في جمي  ذلك
, فال بأس بددي  , ل  أمسالقد أمناك إن لم دكن  ينا فدجاهل : فإن كان ةي  ريب األمان قال ل  المسيمون

ن رأى اإل ن رأي أن يجعل فيها فال بأس ب  أيضا كايره من , مام سيب  ةدى يعدبر ب  غيره فال بأس بذلك واى واى
إال أن   أيضافال بأس بدديوا  امرأ فإن كان مكان الرجل , إال أن األولى أن يددي  هنا ليعدبر غيره ... األسرى 

 .يكره 
 .  يجعل فيها وال يددل ل  المرأ  أيضا  فالح الشي  العاقل الذي ال قدال  نده في من
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 :أما الجاسوس الذي ظاهره اتسالم

 .فدد إخديفع أراء الفدواء في   
يجدود : وقال مالك وابن الداسم وأشوب من المالكي  . ال يددل بل يعحر: قال الةنفي  والشافعي  والةنبيي  

وقد قال مالك  .ل  ألن  جاسوس إن كانع ديك  ادد  قد: وقال ابن الماجشون من المالكي  . في ذلك اإلمام 
( . 59/14) دفسير الدرربي . ) وهو صةيأ إلةراحه بالمسيمين وسعي  بالفساد في األرض , يددل الجاسوس 
جاء في السير ( . 50/15)شرح السن  ليباوي . )  اقب  اإلمام  دوب  منكي  وغرب  إلى اآلفاق : وقال األوحا ي 

 ينا ليمشركين  يى المسيمين  مممن يد ي اإلسال رجالإذا وجد المسيمون : قال مةمد بن الةسن : ) الكبير 
واألصل في هذا الباب ةدي  . فأقر بذلك رو ا فإن  ال يددل ولكن اإلمام يوجع   دوب  , يكدب إليوم بعورادوم 

, غحوهم ةارب بن أبي بيدع  البدري الذي كدب إلى كفار مك  يخبرهم بأن الرسول صيى ا   يي  وسيم يريد 
, ني امرؤ ميصق في قريش إ, ال دعجل  يي :ما هذا يا ةارب ؟ فدال : فدال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

, ولم يكن لي بمك  قراب  , لوم قراباع يةمون بوا أقرباءهم من وكان معك من المواجرين , ولم أكن من أنفسوا 
فدال . بالكفر بعد اإلسالم  يعيد  شكا في ديني وال رضوا  ما ف. فأةببع إن فادني ذلك أن أدخذ  ندهم يدا 

فدال , رسول ا  د ني أجح  نق هذا المنافق  يا: فدال  مر . إن  قد صدق . رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
: وما يدريك يا  مر لعل ا  اري   يى أهل بدر فدال , إن  قد شود بدرا :  مرسول ا  صيى ا   يي  وسي

مأ   :فنحلع . ما شهدم فدد غفرع لكم  ا ميوا  ْ لأقاوَن إ لَيأ ل َياَء تا مأ أَوأ كا ون ي َوَعدا وِّ وا َعدا يَن آَمناوا ال َتتنخ ذا ا النذ  َْ َيا أَيه

ة    .  (5 :الممدةن )  ب الأَمَودن
قال اإلمام في ةدي  ةارب دليل  يى ةكم الدأول اسدباة  ( 50/12)جاء في شرح السن  ليباوي 

وأن من دعارى شيها من المةظور ثم اد ى ل  دأويال . مةظور خالف ةكم المعدمد السدةالل  من غير دأويل ال
يا أيها الذين آمنوا ال : ) وقد اسددل الجموور بآي  . وأن من دجسس ليكفار يدجافى  ن  . مةدمال ال يددل من  

والمؤمن ال يجوح قدي  وال سفك دم  ...منا ؤ م وقد سمى ا  ةارب بن أبي بيدع (  تتخذوا لدوي ولدوكم أولياء
 . 

وقال اإلمام ابن . ونةن نرى رأي اإلمام مالك رةم  ا  . وقد مال اإلمام ابن الديم إلى راي اإلمام مالك 
وما يدريك : ) واسدأذن  مر في قدل ةارب فدال , ثبع  ن  أن  قدل جاسوسا ( :2/552) الديم في حاد المعاد 

فاسددل ب  أيضا من يرى قدي  ( .ا ميوا ما شهدم فدد غفرع لكم :   اري   يى أهل بدر فدال  مر لعل ا يا
لم يعيل , قالوا ألن   يل بعي  مانع  من  قدي   –رةموم ا   –وبعض أصةاب أةمد وغيرهم , كاإلمام مالك 

 (5).أهر [ . (أقوى وا  أ يم  وهذا. ألن الةكم إذا  يل باأل م كان األخم  ديم الدأثير , بأخم من أهل بدر 

                                                 
 ( .102-5ج/الذخاهر )  (5)
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 : أ ول واهلل أللم بالصواب} 
الذين ظاهرهم  و تل الجواسيس, واتمام ابن القيم , يفضل للمجاهدين اليوم االخذ برأي اتمام مالك  
وقد أصاب , األمني   واالخدراقاعدةسم بالدجسس م  أ داهنا بعد أن أصبةع معظم المواجواع ,   اتسالم
ويكفي أن نعيم أن في منارق الفيسرينيين يالف الجواسيس  ,ين والدنظيماع السري  من هذا بالء كبيرالمجاهد

ويبنون , بل إن اليوود يعرون من أفنى  مره في ذلك رادبا ددا ديا , العاميين لصالأ اليوود من  شراع السنين 
وفي الجحاهر , في سوريا  الجوادأن  ويكفي أن نعيم, !!ن بعضوا يالف األسر الوم قرى خاص  يبي  دعداد سك

إلى رأي الشي   بد ا   حام الذي اخدار مذهب  لفأمي. يي  بسبب برناج دجسسي اسدخبارادي  وغيرها قد قضي 
إال في , واسيس الذين يد ون اإلسالم جوأنصأ بددل ال, اإلمام مالك ودرجيأ ابن الديم في ان ذلك لإلمام 

الجواد قراهن خاص  دددرب من مثال ةارب في رجل ذي بالء في اإلسالم والجواد  ةاالع نادر  يرى فيوا أمراء
. إن رأى أن يعفو  ن  كةال  اسدثناهي  دددر بددرها , حلع ب  قدم  حل  مةدود   لم يدردب  ييوا هالك مسيم 

ال  .فاألصل اليوم إ دام الجواسيس  واى
 . {لعنوم ا  وأخحاهم   

 

  : ا يقويه للم المسلمين حرمة بيب العدو م –( 50)
فعندما وض  الفدواء قوا دهم , أما بالنسب  ليمعامالع الدجاري  بين المسيمين والكفار أثناء الةرب ] 
 .خير ليمسيمين ودضييق  يى الكافرين  إنما بنوها  يى دصورهم فيما يكون في , الدجاري  

السررماح ليدجررار الةررربيين بالرردخول إلررى بررالد  ويرررى, مررن بررالد الكفررار  االسررديرادفاإلمررام مالررك مررثال يجيررح  -5
بينمررا يمنرر  اإلمررام مالررك الدصرردير إلررى بررالد . وألن فرري هررذا ددويرر  ليمسرريمين . اإلسررالم يةميررون معوررم دجررارادوم 

 . الكفار ألن في هذا ددوي  لوم 

ل العمي  الصعب  إنما يعدبر ددوي  ليكفار بإدخا, بينما الشراء من مصنو اع الكفار في الواق  الدولي اآلن 
ليدول الكبرى أةد  المندجاعويعدبر البة   ن األسواق الدجاري  الدي دصرف فيوا . إلى الدول المصدر  

 . األسباب الرهيسي  الدي شنع من أجيوا الةرب الةديث  وقام من أجيوا اإلسدعمار 
في  ددوي   يءاسديراد أي ش أويمن  دصدير : ) و يى كل ةال فالدا د  في الميدان الدجاري  ند الفدواء 

 (.اسديراد كل شيء في  ددوي  ليمسيمين  يسمأ بدصدير أو(. ) ليكفار 
وكل يالع , وكذلك البدرول الذي ددار ب  مصان  السالح , فدصدير السالح مثال ةرام إلى بالد الكفار 

ويمن  دصدير الةديد الذي , لياع الةرب يةدى من  الفدواء دصدير الديباج والةرير ألن  دصن  من  . الةرب 
وفي العصر ( . وال يباع كل ما هو أصل في الةرب : ) فدد جاء في الفداوى الوندي  , يصن  من  السالح 

وقد قال اإلمام ( . إذ منوما دصن  الدنابل الذري  ) اليورانيوم  الةدي  يمن  بي  النةاس والكوبالع والراديوم و
 –قو   يى أهل اإلسالم مما يددوون ب  في ةروبوم من كراع وسالح أو  هو أما كل ما: ) مالك في المدون  

  (5).أهر( [ .فإنوم ال يبا ون ذلك  أو مداع أو شيء مما يعيم أن  قو  في الةرب من نةاس أو غيره -خرثي
                                                 

 ( . 5/512الذخاهر ج)  (5)
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 :تترس الكفار في الحرب بغير المقاتلين منهم او بالمسلمين  -(11)
 

 :فالهم تترس الكفار بنسائهم وأ : أوال
ما : والدرس صفة  الفوالذ دةمل ليوقاي  من السيف فالدرس, بالدرس  واالةدماءهو الدوقي :  التترس 
  . ب  في الةرب يدوقى
فدد ييجأ , ( درو ا بشري  : ما يسمون  اليوم ) ليكفار (  واقي )ادخاذ المسيمين كدرس : التترس يعنيو 

أو مجمو   من أرفال المسيمين معوم في داخل الةصن أو الديع  الكفار أةيانا في المعرك  لوض  أسير مسيم 
يعيمون أن المجاهدين يخشون من قدل إخوانوم ألنوم وذلك ,  ييوم  رالق النارإةدى يمنعوا المجاهدين من 

 دمه وماله كل المسلم للم المسلم حرام )وألن دماء المسيمين مةرم  , األسرى في نفس الةصن م  الكافرين 
 .صةيأ ةدي  (

في الةصن أو المعسكراع ليكونوا ذريع  ( أرفال الكفار )وقد ييجأ الكفار أةيانا إلى وض  أرفالوم معوم 
أن الرسول صلم اهلل لليه وسلم نهم لن  تل  )ألن الكفار يعيمون . رالق الدذاهف  ييوم إلمن  المسيمين في 
 .مدفق  يي  ( النساء والصبيان

يدور معظم   يى الدذاهف الثديي   بمجاهدين في الةرب الةديث  ألن رةى الةر وهذه مشكي  كبير  دواج  ال
أن يريق الدذاهف  يى ةصن في    كالواون والصواري  والرشاشاع الثديي  وقد يدورع بعض المجاهدين لدي   يم

ال في  جنود من ودحداد الدضي  دعديدا  ندما نعيم أن  ما من مركح ليشيو يين إ. أرفال المشركين أو أسير مسيم 
ويراهم اإلخو  في المركح الشيو ي يصيون ويسمعون  , ( الدجنيد اإلجباري )الشعب األفااني قد أخذوا كرها 

وليس لوم ةول وال قو  ألنوم أخذوا قسرا ووضعوا لةراس  المركح  ,أذانوم وهؤالء أةيانا يكون  ددهم كثير
 !لشيو ي  فما الةكم في مثل هذه الةاالع؟يكرهون ا إجبارياالشيو ي  م  أن هؤالء المجندين 

 
 :حاالت اختال  الشيوليين بأ فالهم

نهي رسول اهلل صلم اهلل لليه  )ةرم اإلسالم قدل األوالد إذا انفردوا أو أمكن دمييحهم وذلك ليةدي   :أوال
بعد اإلسالم  ردددناأما النساء فال يددين إال إذا قادين أو  .رواه الشيخان(  وسلم لن  تل النساء والصبيان

 .كالشيو ياع في أفاانسدان وهذا رأي األهم  الثالث  وخالف الةنفي  في قدل المردد  وقالوا دسجن وال دددل
العيمرراء فرري إرررالق الدررذاهف  يررى  اخديررفهنررا : المشررركين مرر  المدرراديين مررنوم( أرفررال)إذا أخرردير أوالد  :ةانيااا

 : الةصن الذي هم في   يى أقوال
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ال يجروح قدرل النسرراء والصربيان بةرال ةدررى لرو ددررس أهررل الةررب بالنسراء أو دةصررنوا : األوحا رري قرال مالرك  -5

 (.9/441أوجح المسالك . )بةصن أو سفين  وجعيوا معوم النساء والصبيان لم يجح رميوم وال دةريدوم 
دل الصبيان والنساء قال جموور الشافعي  والةنفي  والةنبيي  يجوح رميوم وال كن ال ندصد قدل الصبيان فإن ق -4

مر النبي صلم اهلل لليه وسالم بااالبواء  : )الجموور بةدي  الصعب بن جثامر  اسددلفال بأس ب  وال ةرج وقد 
رواه البخراري (  ذراريهام فقاال هام مانهم أو بودان فسئل لن أهل الدار يبيتون فالمشركين فيصيبون مان نساائهم و

 .ومسيم
قال . أي ةكموم كةكموم: ومعنى هم منوم, يميح بين الصبي والرجل  ومعنى البياع الوجوم ليال بةي  ال

وأما الةدي  السابق في النوي  ن . والمراد إذا لم يدعمد من غير ضرور   : )54/24النووي في شرح مسيم  
والبياع ح بيادوم وقدل النساء والصبيان اوهذا الةدي  ذكرناه في جو . قدل النساء والصبيان فالمراد ب  إذا دميحوا 

حاد المةداج بشرح  ): أنظر. و يى مثل هذا نم النووي في المنواج ( هو مذهبنا ومذهب أبي ةنيف  والجموور
 (.2/101المنواج 

ب  المالكي  قولوم ةدي  الصعب بن جثام  منسوخ بدليل قول الحهري بعد أن روا الةدي  ثم  اةد ومما 
وكذلك يةدجوا المالكي  بالةدي  الذي رواه مالك . والصبيان نوى الرسول صيى ا   يي  وسيم  ن قدل النساء

نوى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم الذين قديوا ابن أبي الةديق  : )الرةمن بن كعب أن  قال في المورأ  ن  بد
م ابن أبي الةديق فأرف   ييوا السيف ث امرأ قال فكان رجال منوم يدول برةع بنا ,  ن قدل النساء والولدان 

 (.9/440أوجح المسالك )  ( أذكر نوي رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فأكف ولوال ذلك السدرةنا

م  أنوا ( ولوال ذلك السدرةنا )فيو كان هنالك أي  رخص  في قدل النساء لدديوا وكما قال الصةابي 
داخل ةصن البن في الدفاع ولو بالصياح فكانع ةيا  الصةاب  في خرر بسبب صياةوا ألنوم في  اشدركع

 .أبي الةديق اليوودي 
وةدي  , النوي  ن قدل النساء والصبيان : بين الةديثين ارجأ هو رأي الجموور ألن الجموور جمعو ألاو 

ولو . وةدي  النوي  ند الدمييح , فدالوا ةدي  صعب بن جثام  إذا لم يدميحوا ( هم منوم)الصعب بن جثام  
يام ألن معظم الددال بالرمي من بعيد بالدذاهف والرشاشاع الجواد في هذه األ أخذنا برأي اإلمام مالك النسد باب

ويشود لرأي الجموور كذلك ةدي  مكةول أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم نصب المنجنيق  يى .  وغيرها
م ان الةجار  والرسول صيى ا   يي  وسيم وقد قذف الةجار  بالمنجنيق يعي )...(.داوود  أبورواه . أهل الراهف 

هجري   9اخر سن  و أ. ار الراهف كان في أواخر ةيا  الرسول صيى ا   يي  صقد دصيب األرفال والنساء وة
 . 

وال يجوح قدل األرفال والنساء . يجوح رمي الكفار م  أرفالوم ونساهوم إذا لم يدميحوا: وبناء  يى ما دددم 
 . رأيا ثم انفردن يددين فإذا اشدركع النساء في الددال ولو, إنفرواإذا 
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 :  تترس الكفار بالمسلمين:  ةانيا 

وقد رأى اإلخو  في , راكح الشيو ي  فيوا جنود مكرهون يصيون ويؤذنون في كل وقعمهنالك بعض ال
فسألوني  ن الةكم , أناسا يصيون ويؤذنون ودةرجوا من قدالوم , جاجي في الدوا د الشيو ي  الدريب   ييوم 

 الكفر روالندشلو امدنعنا  ن الوجوم  يى هذه المراكح النسد باب الجواد : ذا فأقول وبا  الدوفيق الشر ي في ه
 :ولذا . و مع الفدن  واسدراةع الشيو ي  ورسخع أقداموا في أفاانسدان 

 :يجب قدال هذه المراكح ولو قدل هؤالء المسيمون المكرهون لألسباب الدالي  
فددل هؤالء الجنود , لضرر الخام وهذه قا د  شر ي  منفق  ييوا العام باردكاب ا دف  الضرر -5

 . المسيمين ضرر خام وضياع البالد ضرر  ام يدف  بالضرر الخام
بينما هم . جيش من الناس  (الكعب ) البيت يغ و هذا ): إن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال  -4

ه ارو  ( يبعةون للم نياتهم: يهم المكره فقالرسول اهلل إن ف فقيل يا, إذ خسا بهم  االر ببيداء من 
 .الشيخان

 –فا  دعالى أهيك الجيش الذي أراد أن يندوك ةرماد   ( )49/111)يدول ابن ديمي  في مجموع الفداوى 
فكيف يجب  يى المؤمنين , م  قدرد   يى الدمييح بينوم م  أن  يبعثوم  يى نيادوم  –كره فيوم وغير المكره مال

 .( أن يميحوا بين المكره وغيره وهم ال يعيمون ذلك؟ المجاهدين
فوم يدومون بةماي  قوا د الشيو يين الذين يفسدون البالد ويويكون :  إن ظاهر هؤالء ضد المسيمين -1

 .المجاهدين المارين فدد يجرح بعضوم وقد يددل بعضوم يى العباد وهذه الدوا د لدر  الررق 

يدول مةمد بن ةسن في السير الكبير , لسالح معوم يبيأ دموم فوقوفوم في صف المشركين م  وجود ا
وكذلك يباح قدال المسيم في صف المشركين إن كان  يي  السالح وهو في صف  (: )4144/5221)فدر  

ألن من كان مسدعدا ليددال في صف المشركين فوو مباح الدم , المشركين ولكن  لم يدادل أةدا من المسيمين 
ن كان يسدةب ال  (. دبين في أمره  ند الدمكن من ذلكواى

أن العباس بن  بد :  والظاهر ةج  ليمجاهدين بجواح قدال المسيمين الذين في صف الكفار فدد روي
رسول ا  إني كنع مكرها فدال النبي صيى ا   يي   يا: لما أسره المسيمون يوم بدر, المريب قال لينبي 

 . (49/111جموع الفداوى م) ( رتك ف لم اهللأما ظاهرك فكان للينا وأما سري ):وسيم

خيار الناس ولم يمكن قدالوم إال  لو كان فيوم قوم صالةون من: ويعدب ابن ديمي   يى هذا الةدي  بدول 
 .بددل هؤالء لدديوا أيضا

م إذا رأيدموني بينو)   : مي يو ندما دةرج المسيمون من قدال الددار ألن بعضوم يصيون ويصومون قال ابن د
 .( والمصةف  يى رأسي فاقديوني

رين الذين يةاربون ا  ورسول  ويدرعون الرريق  يى فإن  يش هؤالء الجنود المسيمين بين الكا -2
 :الرريق قار  المجاهدين بل يدديون المجاهدين فال أقل من أن ينربق  ييوم جحاء 
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  َولَها و َ َوَرسا باوَن هللان يَن ياَحار  َما َجَزاءا النذ  مأ إ نن  ْ ي د  َع أَيأ لاوا أَوأ ياَصلنباوا أَوأ تاَقطن ََِسادا  أَنأ ياَقتن ض   َرأ ِ ي األأ َن  َعوأ َيسأ

خ َرة  َعَذاب   ِ ي الأ ْامأ  َيا َولَ نأ ِ ي الده ي   ْامأ خ زأ ض  َذل َك لَ َرأ َن األأ ا م  َفوأ نأ خ الٍف أَوأ يانأ ْامأ م  لا جا يم  َوأَرأ  . (11:لماهد ا )  َعظ 
  رريدوم فةكموم هو نفس ةكم رمسيمون يعيشون م  الراهف  الممدنع  الدي دددل المسيمين وددفوؤالء ال

 .المشركين  ند  دم الددر   يى الدمييح
مدصوده من  ولدد قال  يى رضي ا   ن  ةين قادل أهل البصر  بجيش  ال دبدؤوهم بالددال ةدى يبدؤوكم و

شرح السير الكبير (  قدالوم إباة ظووره من جما دوم في ةكم كور الددال من بعضوم وأن ظ )هذا االسددالل 
 .م  أن أهل البصر  كيوم مسيمون ,  (4149/5221)لمةمد بن الةسن الةنفي 

 يى أن جيش الكفار إذا ددرسوا بمن  ندهم من أسرى المسيمين وخيف  يى الفدواء أجم   -1
ن أفضى ذ  .لك إلى قدل المسيمين الذين ددرسوا بومالمسيمين الضرر إذا لم يداديوا فإنوم يداديون واى

فوجودها من أةل قر  دبر الجواد , مدةدق مدعين ال شبو  في  وال مري   وجوود هذه المركح ضرر و
بداء  .الكفار في البالد  واى
ن ددرسوا بمسيم قوديوا ولم يدصدوا الدرس بالرمي إن ) : (4/519)جاء في ةاشي  الدسوقي المالكي  - أ واى

ن لم يخف  يى أكثر المسيمين فإن خيف سدر خفنا  يى أنفس نا ألن دم المسيم يباح بالخوف  يى النفس واى
 (.ةرم  الدرس وجاح رمي 

رسالويجوح ةصار الكفار في البالد والدالع  ): يدول النووي في المنواج  - ب الماء  ييوم  واى
الدةموا ةربا فددرسوا بنساء  ي  فإن كان منوم مسيم أسير أو داجر ولوفوم في غيدورميوم بنار ومنجنيق ودبي

ن دفعوا بوم  ن نفسوم ولم ددع ضرور  إلى رميوم فاألظور دركوم  ن ددرسوا , وصبيان جاح رميوم واى واى
ال جاح رميوم  يى األصأنبالمسيمين فإن لم ددع  ضرور  إلى رميوم درك  .(2/104حاد المةداج )( .  اهم واى

ولو ةرقوا سفين  من سفاهن المشركين أو ( 2/5221ج 4900فدر  )  :جاء في شرح السير الكبير -ج
أغرقوها وفيوا ناس من المسيمين فييس  يى المسيمين دي  وال كفار  ألنوم باشروا فعال هو ةالل لوم شر ا م  

 .العيم بةديد  األمر

أما إذا نخشى اضرر  يى المجاهدين في ةال  الددرس بأسرى المسيمين فول يجوح رميوم هنا اخديف 
لو  : )البن الومام الةنفي( 4/549)جاء في فدأ الددير , الةنفي  ومنع  الثالث    فدد أباة, واء األربع  الفد

ددرسوا بأسرى المسيمين وصبيانوم سواء  يم أنوم إن كفوا  ن رميوم انوحم المسيمون أو لم يعيموا ذلك إال أن  ال 
 (. دي  وال كفار  سيمين فالمفإن أصيب أةد من ال, يدصد رميوم إال الكفار 

و ند األهم  الثالث  ال يجوح رميوم في صور  الددرس إال إذا كان في الكف  ن رميوم في هذه الةال  انوحام 
 .وهو قول الةسن بن حياد , المسيمين 

أما في . وفدوى الفدواء الثالث  مبني   يى ةال  أن الجواد فرض كفاي  ةي  يفدأ المسيمون بالدا جديد  
المسيمين  أفاانسدان ةي  اغدصبع بالد المسيمين ويدعرض دينوم ليحوال ويضعون هؤالء الجنود مثل ةال 

 .واندواك األ راض فال أظن أن أةدا من الفدواء يفدي بعدم جواح قدالوم  االغدصاب والسدمرارلةماي  الكفار 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1155  [  
 

 
 :يجب أن نتحر  في نياتنا لن  تل المسلمين 

ن كنا ال نسدري  الدمييح بينوم في قدالنا , دم قدل المسيمينيجب أن ننوي قنال المشركين و  أما في , واى
 .وأمكننا  الني  فوي مما وسعنا

 :وال دية وال كفار  للم من يقتل من المسلمين في صا المشركين 
ن ددرسوا بصبيان المسيمين أو باألسا: ) يدول المرغيناني في الوداي  ) لما بيناه ( ى لم يكف  ن رميوم ر واى

وما أصابوه . والرا   بةسب الراق   ,ألن  إذا دعذر الدمييح فعال فدد أمكن قصدا ( ويدصدون بالرمي الكفار 
وقال  ( .1/549فدأ الددير ) .( ألن الجواد فرض  ين والاراماع ال دددرن بالفروض. منوم فال دي   ييوم وال كفار  

 .الشافعي  في الكفار  قول واةد وفي الدي  قوالن  و ند, الةسن بن حياد قدل المسيم في  الدي  والكفار  
: ومما يسددل ب   يى جواح الددال في ةال  وجود المسيمين معوم ما رواه البخاري  ن  كرم  قال  -1

أن ناسا كانوا مب المشركين يكةرون سواد المشركين يأتي السهم فيرمم به فيصيب : ) أخبرني ابن لباس 
ننا   :فأن ل اهلل . أو يضرب فيقتل , أحدهم  تامأ َقالاوا كا نأ ِ يَم كا مأ َقالاوا   ْ فاس  ي أَنأ ما الأَمالو َكةا َظال م  ِناها يَن َتَو إ نن النذ 

 َْ مأ َج اولَو َك َمأأَواها َِأ ا  َْ وا ِ ي اج را َْ تا َِ َعة   ضا هللان  َواس  ض  َقالاوا أَلَمأ َتكانأ أَرأ َرأ ِ ي األأ َعف يَن  َتضأ ما َوَساءَ ماسأ يرا  نن  تأ َمص 
, في بدر  فوذا ةكم المسدضعفين من المؤمنين في مك  الذين لم يواجروا ةفاظا  يى أموالوم وقديوا .( 41:النساء)

فما ةكم المسدضعفين من األفاان الذين يكثرون سواد األفاان الشيو يين المرددين ؟ إن ةكموم أشد و دابوم 
 .أنكى وا  أ يم 

فرض  –ودف  الصاهل المسيم واجب , كين الذين معوم مسيمون هو دف  ليصاهل إن قدال هؤالء المشر  -1
ولم يدل أةد من من المسيمين بكراهي  أو ةرم  دف  الصاهل ولو , وجاهح  ند بعضوم  – ند جموور الفدواء 

 .كان من خيار المسيمين 
في صف المشركين  وقدل هؤالء المسيمين, إن مصية  ةفظ الدين مددم   يى مصية  ةفظ النفس  -9

ن كان في  ذهاب مصية  ةفظ النفس   .في  مصية  ةفظ الدين واى
والسن  واإلجماع مدفدان  يى أن الصاهل إذا لم يندف  ( : ) 49/120)ويدول ابن ديمي  في مجموع الفداوى 

ن كان المال الذي يأخذه قيرارا من دينار كما قال رسول ا  صيى ا , صول  إال بالددل قدل   يي  وسيم في  واى
ومن  تل دون دمه فهو شهيد ومن  تل دون حرمه فهو , دون ماله فهو شهيد   تلمن  ]: الةدي  الصةيأ 

فوو , فكيف بددال هؤالء المشركين الذين معوم مسيمون يصولون  يى الدين والعرض والنفس والمال . (  شهيد
, مسيمون وجب قدالوم إذا لم ينسةبوا بأنفسوم  فيو كان جمي  ما في الدا د . [ ال شك وال ريب أولى وأوجب

 .ألنوم صاهيون  يى أرض المسيمين ودينوم 
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 :خالصة االمر 

أما إذا .إذا اسدرعنا دمييحهم و يمنا أنوم مكرهون فال يجوح قدالوم  المسيمون الذين يخديرون بالجيش الكافر
 .قصاصامسيما فإنوم يدديون  قديوافإن كانوا قد , فدةنا قيع  ووجدنا فيوا جنودا مسيمين بعد أن نددر  ييوم 

فإن قديناهم , أما إذا اخديروا بالمشركين ولم نسدر  دمييحهم ونةن ال نعيم المكره وال نددر  يى الدمييح ) 
فإن   االمدناعال يسدري   مكرهافمن كان . وكانوا هم  يى نيادوم , كنا في ذلك مأجورين ومعذورين  بأمر ا 

 (5). [(49/120الفداوى) الديام   يى نيد يةشر يوم 
   
 :بأني أريد أن ألفت النظر لمسألة هامة جدا  متعلقة بهذه المسألة وهي : وهنا أ ول } 
 
 :لفتة هامة في مسألة تترس الكفار بالمسلمين   

 : أقول وا  المسدعان 
 : رف إلى إةدى ةالدين كما نرى فإن كل كالم العيماء السابق في مسأل  الددرس بالمسيمين منص

أو المةدجحين ويضعونوم معوم كي ال يضربوم , أن يأخذ الكفار بعض المسيمين من األسرى  االولم
ن . المجاهدون المسيمون دور ا  ن قدل إخوانوم  وقد رأينا أن الخالص  في ذلك هي درجيأ  إباة  ضربوم واى

أو كان الضرر , ن أن ينوحموا إذا لم يفعيوا ذلك أدى ذلك لددل المسيمين المةدجحين إذا خيف  يى المسيمي
وم  ذلك فدد دشدد بعض . المدردب  يى  دم ضربوم اكبر من ضرر قدل بعض المسيمين األسرى والمةدجحين 

 .لما لمسأل  ةفظ دم المسيم من الدداس  والمكان  , الفدواء في المسأل  ومن  قدل المسيمين 
كالمجندين إجباريا من المسيمين في جيش ) وج ليددال في صف الكفار مسال  المكرهين  يى الخر  الةانية 
وأنوم  –ةاشاه دبارك ودعالى –وأن ا  ال يظيموم , وقد مر الةكم بإباة  قديوم إن لم يمكن دمييحهم ( الكفار 

  .يبعثون  يى نيادوم 
وهي أن . وب  والةساسي  ررةع مسأل  في غاي  الدق  والصع, ولكن هناك أةوال جديد  ررأع هذه األيام 

قواع المةديين الاحا  قد دخيع بالدنا بما ال راق  ليمجاهدين في مدابيدوم بشكل مكشوف في صفين مددابيين 
ودعددع أشكال , ..كما هو الةال في العراق وأفاانسدان وفيسرين وكشمير و الشيشان وسواها –مدمايحين 

بين االهالي من المسلمين  داخل المدن والتجمعات   الصور دواجدهم العسكري  واألمني  والمدني  المخديف
وشاع أسيوب اسدخدام , وأصبأ أسيوب ةرب العصاباع والكر و الفر هو األساس في مواجودوم .  السكانية

غيرها من أساليب اسدخدام أو المدفجراع من قبل المجاهدين سواء بالدفجير  ن بعد أو بالعميياع االسدشوادي  
كذلك األمر في دواجد المرددين من الرواغيع الموالين أل داء ا  الاحا  المةاربين   ورسول  . المدفجراع 
واندشارهم , واخدالروم واخدالر  ساكرهم و قواع أمنوم وةراسوم وةراس ةيفاهوم الكفار بالمسيمين , المسيمين  

                                                 
 ( . 5041 -5044/الذخاهر)  (5)
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بةي  صار يؤدي اسدوداف أ داء ا  .. بين الدجمعاع السكني  وةركدوم في أسواق المسيمين ومنارق دواجدهم 
وددمير , إلى وقوع الكثير من الضةايا من المسيمين األبرياء قدال وجرةا , أولهك بأساليب الدفجير المخديف  

 ..بيودوم وممديكادوم وأموالوم 
 وجواح قدل المسيمين الذين, وقد شاع في بعض بياناع المجاهدين قياس هذه األةوال  يى ةكم الدرس 

, وأظن أن ال  الق  واضة  مباشر  لمسأل  الدرس بكثير من هذه الةاالع , ..ددرس بوم األ داء في الةرب 
رالقوا  يى  واهنوا باير ددقيق وال دفصيل وال ضوابر وال شرور  كما أ ددد أن اسدسوال المسأل  بوذا الشكل واى

وددمير أموال , سفك دماء بريه  مسيم  ال يخيو من الخيل الذي قد يجعل بعض المجاهدين يدةميون وحر , 
الدي ال يبررها ا دماد , بوذه الصور  المريد   -وا  أ يم  –واسدباة  ةرماع معصوم  ليمسيمين ال دةل 

 : وألفع النظر إلى  دد من الندار  يى سبيل الدنبي  .  مسال  ةكم ددرس الكافر بالمسيم في الةرب 
فار الاحا  أو أولياهوم ومعاونيوم من الرواغيع المةاربين   ورسول  أنا ال أقول بوقف قدال الك –( 5)

ألن هذا يؤدي إلى دمكنوم في بالدنا وبالدالي إفساد دين المسيمين , إذا اخديروا بالمسيمين كييا , والمؤمنين 
 .ومعاذ ا  أن أد و إلى ذلك . ودنياهم وهو ما يريده أ داء ا  

أن يجودوا أنفسوم في دراس  دبعاع كل  ميي  شر ا وسياس  كما يجودون يجب  يى المجاهدين  –( 4)
وهو مسأل  من سي ددل من المسيمين , ومن أهم ذلك ما نةن بصدده , أنفسوم في دراسدوا  سكريا وأمنيا 

ونسب  ما يصاب , وةساب مردود العميي  وأهميدوا , ووجوب دوخي دةاشيوم بكل وسيي  . بدفجيراع المجاهدين 
فدد وجدنا في بعض , ..وأثرها فيوم , إلى النكاي  المدوقع  الةاصي  في الكفار , المسيمين خرأ باير قصد  من

أو , ددصد قدل بضع  أفراد من دوري   سكري  ليكفار , قنابل دوض  في سوق محدةم ليمسيمين , العميياع 
وراءها مكادب أكثر من فيوا , يد  من خارج السور الذي يسي  ةد, سيار  مفخخ   يى باب قنصيي  أمريكي  

فيددل أو يجرح العدد , ! ةي  ال يةدمل في مثل هذه العميي   اقل أن يصاب أمريكي واةد ..ليسوا أمريكان 
في ةين يصاب العشراع من المسيمين بمن فيوم من , وقد ال يصابون , الدييل من األ داء المسدودفين 

بةساب بسير ودراس  , وهي نديج  معروف  لكل  اقل !! . ودمارا لألموال  األرفال والنساء واألبرياء قدال وجرةا
 .وأ ددد أن هذا ال يجوح . ليمكان واةدماالع من سيدواجد في  من المسيمين 

فهناك فرق كبير يجب أن يةخذ بعين االلتبار بين استخدام المتفجرات في بالد الكفار ولواصمهم  مةل  
  . واستخدامها في لواصم بالد المسلمين وديارهم, . ..تل أبيب  و واشن ن ولندن 

, في الصفةاع السابد  , وقد مرع معنا فدر  برولوا بعنوان ةرم  دم المسيم و صمد  ومال  و رض  .
من خرج من ال الة وفارق : )ومنوا قول  صيى ا   يي  وسيم في الةدي  الذي رواه مسيم في صةية  

ومن  اتل تحت راية لمية يغضب لعصبية ويدلو لعصبية أو ينصر . ة الجمالة فمات مات ميتة جاهلي
فاجرها وال يتحاشم من مةمنها وال يفي  ومن خرج للم أمتي يضرب برها و ,لصبية فقتل فقتلته جاهلية 

 . (لذي لهد لهده فليس مني ولست منه
وكذلك ما . أ شر ا فضرب الفاجر والكافر ال يبرر  دم دةاشي المؤمن وصاةب الذم  والعود الصةي 

وما ل وال الدنيا  ):روي  ن  صيى ا   يي  وسيم في الةدي  الذي أخرج  البيودي من ةدي  البراء بن  احب 
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ولو أن أهل سماواته وأرضه اشتركوا في دم مةمن الدخلهم اهلل تعالم , مةمن اهلل من  تل  أهون لندفيها 
إن لك  ند ا  لشأنا ولحوالك أهون  ند ا  من قدل امرئ : )  وا وقول  يخارب الكعب  المشرف  ينظر إلي ( النار

 . أو كما قال صيى ا   يي  وسيم  ( . مسيم 
فول مظن  حوال بعض العيوج من الكفار أو أ وانوم الذين ال قيم  لوم وال يايرون شيها في مسار المعرك  

أ ددد , !ن   يى وج  الدأكيد أو الظن الراجأ ؟يبرر حوال  شراع النفوس المؤم, رويي  المدى الدي نخوضوا 
 . ال دبرر مثل هذا العمل في كل ديك الةاالع , أن هذا الدصد والني  

ما في  , وقد مر معنا الكثير من النصوم الدريني  والنبوي  الشريف  في الداييظ في ةرم  النفس المسيم  
 .ا في أ مالوم الكفاي  لكي يدأميوا المجاهدون في سبيل ا  و يدقدو 

وال يدصد من سيددل من المسيمين , قد يظن بعض المجاهدين أن مجرد نيد  بأن  يدصد قدل الكفار  -(1)
ألن ا  ال يدبل من . وأ ددد أن صالح الني  والدصد وةده غير كاف , كافي  في اسدةالل كل ديك األ مال 

ومن ذلك , مدابع  الكداب والسن  كما شرة  العيماء  والصواب هو, العبد إال ما كان خالصا لوجو  وكان صوابا 
 . وال شك دةاشي سفك دماء المؤمنين والمعصومين شر ا في الددال ما اسدراع إلى ذلك سبيال 

بةسب غيب  الظن ) إذا كان الودف الذي يدصده المجاهدون يةد  من النكاي  المؤكد  في األ داء  –( 2)
أو يوق  خسار  فادة  , المسيمين كأن يكون رأسا موما من رؤوس األ داء  ما يساهم في هحيم  العدو ونصر( 

, ودةاشيوم , وبذل المجاهدون كل وسعوم في إبعاد المسيمين  ن مكان الةد  , ... مؤثر  في صفوف الكفار
ر ثم ةصل قدر باي, ..إلى يخر ما اسدرا وه من اإلةدياراع ...واخديار األوقاع الدي يندر فيوا دواجدهم 

فإني أرجو أن يافر ا  لوم ذلك لبذلوم الوس  , قصد سبب إصاب  بعض المسيمين باير قصد م  الدةاشي 
 .ولصة  نيدوم وقصدهم 

ما يوةي باسدواندوم بما يد  من , سمعع من بعض المجاهدين أثناء نداش هذه المسأل  الناحل   –( 1)
أو الدا دين , الء المصابين من المسيمين من الفساق إن أكثر هؤ , كدولوم , خساهر في صفوف  وام المسيمين 

إلى يخر ما قد يصأ أو ال يصأ ..., أو أنوم من المبدد   الذين فسدع كثير من  داهدهم , الذين ال يجاهدون 
وما قال , ويوجب دةاشيوم , فكون أن األصل فيوم اإلسالم يعصموم , ولكن هذا الكالم بارل . من األوصاف 
فال يةل دم مسيم إال بما هو معيوم من األةكام . ب  من أهل اإلسالم باسدباة  دماء أمثال هؤالء  أةد ممن يعدد

أن الةال  النفسي  الدي قد يصل إليوا بعض المجاهدين من ضاور أ داء , ولكني رأيع في بعض الةاالع . 
, ون ب  من األةوال الفاسد  وما قد يديبس, واى راض العام   ن نصر  دين ا  من جو  أخرى , ا  من جو  

 . وهذا خرير وال يجوح , سبب لدى البعض في االسدوان  بمسأل  الدةاشي الةديدي 
أن يكون لوم مرجعا شر يا يعرضون  يي  ما . أخيرا أنصأ كل دنظيم أو سري  من المجاهدين  –( 1)

ق بعيم  أو اسدعداده لنصر  رغم  يمي بندر  من يمكن الوثو , الدبس من أمور في هذه الراماع الناحل  
لى ا  نشدكي مما اشدكى من   مر رضي ا   ن  , المجاهدين بعيم  إن دوفر في هذا الحمان  من جرأ  . واى

 .    {وال ةول وال قو  إال با  العيي العظيم . الفاجر و جح الثد 
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 :السكن في ديار المشركين حكم  –( 12)

 : ا  دعالى  قال الشي   بد ا   حام رةم 
ففي الةدي  الةسن الذي رواه أبو داوود  ن , يةرم السكن في بالد المشركين إال ليضرور  الدصوى ]  

ال يقبل : " وفي الةدي  الةسن الذي رواه النساهي ".  من جامب المشرك وسكن معه ف نه مةله" سمر  مرفو ا 
 " .  اهلل من مشرك لمال بعدما أسلم أو يفارق المشركين

وةيثما وجد مكان أةور لسالم  دين  و رض  فيجب , المال و  ي  ةفظ الدين والعرض ومدار الةكم  يى 
 .   يي  أن يخداره سكنا

دةريم مدروع ب  من الدين  وفو: )  ن السكن في ديار الكفر  ( في الفد  المالكي ) يدول صاةب المعيار
وأمثال  من الكيياع الخمس  الدي ادفق أهل الميل واألديان كدةريم الدم ولةم الخنحير وقدل النفس باير الةق , 

و يى هذا فال يجوح لمسيم دخول دار الكفر لدجار  أو غيرها إال لضرور  في : وقال الدرربي ) . (  يى دةريموا
والدكييف بةسب . ( مام مالك شواد  من دخل دار الةرب ليدجار إلا أبرلوقد , كالداخل لفداء المسيم , الدين 

 (5).أهر [ .والةمد   رب العالمين . اإلمكان والضرور  دددر بددرها 
 :و أ ول واهلل المستعان }  

إن دةريم السكن في ديار الكفار والمشركين هو ةكم  ام مدفق  يي  بين  يماء اإلسالم وجمي  مذاهبوم 
م الدي دؤدي م  الوقع ليود الذي واإللف  معو, ودشرب  اداع المشركين , لما يةدوي  يي  من الفدن  في الدين 

ناهيك  ن , ..واخدالر الذري  الناشه  بينوم بأرفالوم ودعيم  واهدهم الخبيث  الفاسد  الكثير  , ةرم  ا  معوم 
البعد  ن  اداع اإلسالم وأ راف المؤمنين و دم وجود المساجد وما يذك ر با  ومن يأمر بالمعروف وينوى  ن 

وقد قدر ا  لي .. . ن مةاول  الكفار أذي  المسيمين والعدوان  ييوم وفدندوم في دينوم  ناهيك,  ...المنكر 
 :اضررارا أن أ يش في البالد األوربي  ردةا رويال من الحمن 

بسبب األةوال األمني  الدي ألحمع أمثالي بالوجر  والفرار من أنظم  , ( 5441-5491) خالل األ وام 
إلى , في ديك البالد ودرسع فيوا و ميع في مخديف ميادين الةيا  من الدجار  فسكنع , ...ةكم الرواغيع
, ونةو ثمان سنين في أسبانيا, وقدر لي أن أقيم حهاء ثال  سنين في فرنسا , .. وغير ذلك  ..العمل الصةفي 

يراليا وحرع بالد أوربي   ديد  مثل ألمانيا والدول اإلسكن, و ما يحيد  يى ثال  سنين في بريرانيا  دنافي  واى
وخيصع  مييا من خالل ما , ..و ميع في أوسار الصةو  اإلسالمي  المدعدد  فيوا , وبيجيكا وهولندا وغيرها 

هو في , رأيع إلى أن نوي رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ليمسيمين  ن أن يديموا في بالد الكفار والمشركين 
مؤمنوم و , ألةدا  والمشاهد وأةال المسيمين برهم و فاجرهم لما رأيع من ا, ..الةديد  من معجحاع النبو  

وةدى من لةق بأوربا من , وةدى من ينسبون أنفسوم إلى العمل في الصةو  اإلسالمي  ..كافرهم و فاسدوم 
 .  !الجواديين 

                                                 
 (.5/5044الذخاهر ج)  (5)
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نما اإلخدالف في درجاع الد, فدد أثرع ب  ديك البالد فيوم وفي ذراريوم جميعا ودون أي اسدثناء  أثير واى
 . وصول إلى الرد  الجامة  والعياذ با  , والفساد من الفسوق المددرج 

وال يدس  المدام هنا لدسجيل خالص  ما رأيع وسمعع ب  من أةوال ددمي الديب وددر  الفؤاد ةحنا  يى 
سال  أن أسجل ذلك في ر , ولعيي إن سنةع لي الفرص  . أةوال المسيمين ودينوم و ادادوم وما ةل بوم هناك 

والبال   ددهم  شراع الماليين في , في بالد الكفر ( مسيمين )فاألكثري  الساةد  من الذين يسمون . خاص  
ومثل ذلك في أمريكا وكندا وأسدراليا وغيرها من بالد الدنيا , ! (مسيم ) مييون  21قيل أكثر من ) أوربا وةدها 
لم يبق لوم من دين     ,   وال يؤدون أكثر شعاهر اإلسالم , ال يديمون الصال  وال يؤدون الحكا  , شرقا وغربا 

فنساؤهم وبنادوم سافراع يخالرون , يباهوم إال ندفا من العاداع والدداليد دذوب م  الوقع في أبناهوم وأةفادهم 
وشبابوم فساق أكثرهم يشرب الخمر , الرجال من المسيمين والكافرين ويدرسون في مدارسوم ويعميون بينوم 

وأدع كثر  الحواج , وةدى في كثير من نساهوم , وقد فشا فيوم الحنا والفجور , ثير منوم يأكل الخنحير وك
وأكثرهن ميةداع يجوح نكاةون أصال ألنون لسن من أهل الكداب ال دين لون كأكثر شباب الارب ) بالكافراع 

ي  ال دعرف لا  يباهوا العرب أو وأدع هذه الحيجاع إلى والد  ذر , ( اليوم وهم يجاهرون ويفخرون بذلك  
حواجا مدنيا وقد , بل لدد فشا مؤخرا حواج بناع المسيمين بالكافرين , ! ودعيش  يى رريد  األمواع , المسيمين 

هذا ناهيك . وجد من بعض الضالين من  يماء السوء المسداربين من أةل بعض صور من ذلك الحواج المةرم 
لاربي  من ررق مدعدد  ليحواج غير الشر ي من صور السفاح المخديف  وأشكال  ما دعارفع  يي  ديك األوسار ا

ةدى أن كثيرا من بناع المسيمين يعاشرن الرجال واألصدقاء بمعرف  اآلباء ال يسدريعون مجرد . الحنا والدةيل 
ر  الرخيص  كما اليوادي اةدرفن الد ا!( المسيمين ) فضال  ن بناع .! ةدى ال ياادرن البيع , اإلنكار  ييون 

ورريد  العيش من , واأل ياد والمناسباع , أما  ما دون ذلك من العاداع األوربي  , ! في دول وسر أوربا 
أجابوك بةماس , فال يمكن ن دجد فرقا بين الكفار وهؤالء الذين إذا سألدوم  ن دينوم , ...رعام وشراب ولباس 

وقد ةاولع أن أدخيل  دد المصيين في بعض البالد الدي .  د  وهذه ةال األكثري  الساة !!( .مسيمين ) أنوم 
فوجدع أنوا نسب  ,  (وأكثرهم ال يصيي األوقاع الخمس  ) من خالل مجموع من يصيي الجمع  ,  شع فيوا 

وربما ال أخر  لو قيع أن نسب  من يصيي الجمع  ال دحيد  يى , صاير  من مجموع دعداد الجالياع اإلسالمي  
 . !من المجموع  يى أةسن دددير % 4 أو% 5

فيمكن معرف  أفكارهم وأةوالوم من خالل ,  أما  ن أوسار الميدحمين ورواد المساجد والمراكح اإلسالمي 
أن الدوم قد , وخالص  ما وجدد  , وغيرها ( إ رأقنا  )مدابع  بعض برام  الفضاهياع الدي دعنى بأخبارهم مثل 

والدرفق بالمسيمين , ودأليف الديوب , يكيا بد وى الضروراع والرخم واال ددال أوجدوا ألنفسوم دينا أوربيا أمر 
بكل بسار  أن ما دبدى في دينوم اإلسالمي الاربي الجديد  من  - ن  يم  –وأسدري  الشواد  ..., لد ودوم 

أكثر نشار و ..دين مةمد صيى ا   يي  وسيم هو كم مدواض  من األصول العددي  وبعض العباداع والعاداع  
, و دود الحواج الشر ي , ودرديب صال  الجمع  , ( الةالل ) ديك المراكح والمساجد مةصور في دوفير اليةم 

وبعض الةفالع والمواسم الدي وجدع لوا ررقا إسالمي  غربي  , و دد المةاضراع , ...وأمور المودى والجناهح 
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 –ه األقيي  المدمسك  بدينوا في ديك الجالياع الدي اردد لوذ! ددناسب ود اوى اإل ددال والوسري  و دم الدشدد 
 .أكثر أبناهوا وال ةول وال قو  إال با  العيى العظيم  – مييا وواقعيا 

, وبعض من ينسبون إلى العيماء في الارب , !!( مفكرين إسالميين ) وقد فشا في أوسار من يسمونوم 
والةوار اإلسالمي المسيةي , وةوار الةضاراع , والدسامأ الديني , ليددارب بين األديان , أفكار شوهاء مارق  

في غاي  ( إسالمي  )فدد فشع أفكار وفداوى , ..ونفي دوم  اإلرهاب  ن الدين , !! وما يسمون  ةوار اآلخر , 
  من وكمثال واةد  ن هذه الاراهب ما سمعد, ..الحندق  واالنةراف دةداج بةثا مفردا السددصاهوا والرد  ييوا 

) والدب  البيضاء والر , أو المةيوج  , من أصةاب اليةى المندوف  , بعض من يسمونوم مفكرين مسيمين 
أن خروج الشمس من : فدد قالوا . كما أسماها أةد شيوخنا !( رسن  الةضار  ) وهي ربر  العن  أو ( كرافيد 

وهو ظوور شمس اإلسالم في , أهل الارب  معناه إسالم األوربيين واألمريكان من, ماربوا قبل قيام السا   
الذي أشرق في الارب ) ةي  سيةمل األمريكان والارب د و  اإلسالم ويأدوننا لبالدنا فادةين باإلسالم ! ماربوا 

وذلك مثيما ةصل من الددار الذين جاؤونا فادةين ! وسيمديكون راي  اإلسالم , ألنوم يمديكون الدو  العسكري  ( ! 
 ! وأةفاده من الددار المسيمين ففدةوا بالدنا وغيرها باإلسالم ( ديمورلنك )و اد  ,ثم أسيموا 

واإل راض  ن صريأ دفاصيل األةادي  , ولك أن ددخيل كم في هذا الدكيُّف الممجوج من الشرر والدفاه  
هذه اآلراء من ناهيك  ن ما ددل  يي  . وشواهدها الةسي  المفصي  في األةادي  الصةية  , النبوي  وشروةوا 

فسادهم في األرض  -الذين يسدشودون بوم  -الجول بالداري  وبأةوال كفر أولهك الددار  بعد ح موم اإلسالم واى
 .وجواد أجدادنا المسيمين لوم 

لدوذر بوذه الدخريفاع ,  وخر ع وخسف بوا من رؤوس أصةابوا , ولكن هذا هو ةال العدول إذا اندكسع 
ودخول ,   لالندماج في المجدمعاع الاربي من الد و .   اليوم فةد   نوا وال ةرج أما الدمةكاع السياسي. 

واالنسجام م  العاداع االجدما ي  الساهد  , ودشكيل اليوبياع الضاغر   يى الةكوماع , أةحابوا السياسي  
 .وغير ذلك من الراماع الشر ي  ..

لفارين بدينوم من بالدهم واضررارهم لالةدماء باليجوء ا نوباسدثناء قي  قييي  جدا من اإلسالميين والجواد يي
. غرب  الدين واألوران  –صبرهم ا   –وهم قي  نادر  دعيش الارب  المكعب  , السياسي في بعض دول الارب 

ةي  دنظر أكثر ديك األوسار اإلسالمي  . وغرب  بين أولهك المسيمين ممن ذكرنا ةالوم , وغرب  بين الكفار 
ةدى , والدوجف والمخالف  في السيوك والمعددد , األهم  والمراكح اإلسالمي  لوؤالء الشباب نظر  الشبو  بمن فيوم 

أن بعضوم يرردهم من المساجد ويمنعوم من دخولوا خشي  اندشار  دوى صالةوم إلى فساد الفاسدين 
 .       ن  فباسدثناء هؤالء الدي  النادر  فأةوال الةالياع هي ما ذكرع لمة. والدا دين 

فضال  ما , ولدي قصم وشواهد كثير  من الاراهب والعجاهب والةكاياع المؤلم  الدي رأيدوا بنفسي  
وال , !(اإلسالمي )م ومدراء مراكحهم ودين أهم  مساجده, سمعد  من الثدا    ن أةوال المسيمين وررق  يشوم 
 .ضوع الوام إن يسر ا  ذلك يدس  لوا المدام هنا وأدرك ذكرها لرسال  مدعيد  بوذا المو 

وانريق معوا ما سمي الةرب العالمي  ,  5440منذ , ولكن ومنذ انريدع الةمالع الصييبي  المعاصر   
,  4005بي  اليوم أوج  بعد أةدا  سبدمبر , أخذع أةوال المسيمين في الارب دأخذ بعدا يخر ,  يى اإلرهاب 
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وانرالق ةمالدوم الصييبي   !اءها مشاريعوم في الشرق األوسر الكبير واى الن أمريكا وةيف, وبعد اةدالل العراق 
 .  صراة 

فدد بدأع موج  من الممارساع والةمالع العنصري  ضد المسيمين ددفشى في أوسار الشعوب الاربي  في 
, لدنابل والمراكح اإلسالمي  بالةرق والنسف با, ودجيى ذلك في العدوان  يى المساجد ..أوربا وأمريكا وغيرها 

ولم يددصر األمر  يى هجوم . أرفالوم ونساهوم السيما المميحاع بالةجاب , وبالعدوان  يى المسيمين و
. من جراء ةال  الةرب وما يدوم ب  المجاهدون من ةربوم , المدعصبين والعنصريين وهم كثر جدا  وفي دحايد 

فدد سنع جمي  الدول الاربي  . الاربي  ذادوا ولكن العدوان  يى المسيمين يصل اآلن ليكون سياس  ليةكوماع 
فصدر قانون لمن  الةجاب في فرنسا , دشريعاع جديد  دضيق  يى المسيمين بد وى مكافة  الدررف واإلرهاب 

وررد الخرباء الذين ال , وصدرع قوانين لمراقب  الخرب المسجدي  . ويدرس مثل ذلك في بالد أخرى , 
, ووض  أكثر المصيين والسيما الشباب دةع المراقب  وفي داهر  الدوم  . المدعسف  ييدحمون الدعييماع الةكومي  

أما . هذا في أوربا . وجندع اإلسدخباراع يالف الجواسيس بين رواد المساجد . واسدد ي الكثيرون ليدةديداع 
وهذه األخبار مدكرر  يوميا . اخدير فيوا الةدد بإجراءاع األمن , في أمريكا فاإلجراءاع الدعسفي  شديد  و دواني  
 . في وساهل اإل الم اليوم بما ياني  ن اإلرال  

بدأع ددف  اليوم كثيرا من المسيمين , الدنبي   يى أن هذه األةوال والضاوراع , ولكن الجدير بالذكر  
م من أجل دف  والدصريأ باألقوال الدي دودد دينوم و ديددو, إلى اردكاب األفعال المةرم  ,المديمين في الارب 

مثل درك الةجاب أو اردياد , والددليل  يى بعدهم  ن دينوم ,  ن أنفسوم  –دوم  اإلرهاب والدررف  –الدوم  
وقد وصل األمر بالبعض ليمجاهر  بالمعاصي والمنكراع لنفس . أو الدصريأ بدينوم أو معدددهم , المساجد 
من , ورؤساء الجالياع اإلسالمي  , ومدراء المراكح , ن واألفدح من كل هذا ما يدوم ب  أهم  المسيمي. الارض 

والبراء  الصرية  من , ةدى بي  األمر بإظوار الوالء الصريأ ليكفار . دراجعاع خرير  جراء ديك الضاور 
ناهيك  ن إرالق .  بل سبوم وشدموم في وساهل اإل الم صراة  . المؤمنين والسيما المجاهدين في سبيل ا  

ومن يداب  وساهل اإل الم يدف  يى ما . واآلراء المناقض  لمددضياع الدين وأساسياع العديد  , ضال  الفداوى ال
 .يندى ل  الجبين من ديك الدصريةاع والممارساع 

! ( المسيمين ) أن خالص  األسباب هو دمسك أولهك , ولو نظرع في أسباب ذلك لرأيع بكل وضوح 
الدنيا الدي يصيبونوا ويدفعون دينوم ودين ذراريوم الدي يكفر أكثرها م  بإقامدوم في ديار الكافرين من أجل 

ديك اإلقام  المةرم  أصال من قبل أن دةصل لوم هذه الضاور وهذا العدوان من . الوقع ثمنا لوذا الودف 
 . فما بالك بعد هذه الةمالع الظالم  .الكفار من أصةاب ديك البالد 

 . دوم قد رضوا بالةيا  الدنيا هناك وارمأنوا بوا ولكن الةديد  أن أكثر أولهك ال
 :والبد لنا قبل أن نخدم هذه الفدر  أن نذكر أولهك المسيمين ونيفع نظرهم ألمرين في غاي  األهمي  

أن يعيم كل من في قيب  ةرم  يى دين  و يى را   ا  ورا   رسول  بالةكم الشر ي في ةالوم  :أوال 
) ووجوب  ودد  إلى بالده , ال ديجه  الضرور  لديك اإلقام  في ديار الكفر والكافرين وهو ةرم  إقام  كل من , 

إن لم يكن  يي  خرر من ةكام , والفدر وغير ذلك من المصا ب , رغم ما فيوا من الظيم ( بالد المسيمين 
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كفر إلى دار إذ دجب الوجر   ن دار ال. فإن كان ذلك فعيي  البة   ن موجر في بالد المسيمين , بيده 
ويجب أن , فإن لم دوجد فإلى ديار المسيمين ةي  يأمن  يى دين  و رض  ونفس  ومال  . اإلسالم إن وجدع 

وليس . وأما الدنيا والمال والرحق فدد دكفل بوا ا  دعالى , ..يدةرى األصيأ فاألصيأ واألقل فسادا فاألقل 
السيما وقد يلع األةوال إلى ما يلع إلي  , ي ديار الكافرين العمل والدجار  والبة   ن رغد العيش  ذر ليبداء ف

 . 
أو , وال يةل البداء في الارب وغيرها من بالد الكفر إال قورا لمن غيب  يى أمره ال يجد ةيي  غيرها 

وهو فرض  ين  يى كل مسيم , لمصية  شر ي  من قبيل جواد الكفار في بالدهم دفعا لوم  ن بالد المسيمين 
كما يجوح لمن كان من العيماء أو الد ا  إلى ا  ممن يةداج  . ا ينفا في الباب األول من هذا الفصل كما بين

, وأن يدمكن من الد و  إلى ا  بةري  , شرير  أن ال يضر بنفس  وأسرد  في دينوم , المسيمون هناك البداء 
وا  هو الرقيب  يى الديوب .كفار وأذنابوم وأن ال يديبس بالنفاق الذي فشا في ديك األوسار رغبا ورهبا من ال

 .والنوايا 
أن نيفع نظر المسيمين في ديار الارب وغيرها من البالد المةارب  ليمسيمين المةالف  ألمريكا في   :ةانيا 

وقد بدأع بوادر راله  المجاهدين . وهاهي دحداد ضراو  , بأن الةرب قد قامع وسدرول . غحوها لبالدنا 
وسدؤدي هذه الةال  الدي سددفاقم . في بالدنا وفي بالدهم  يى ةد سواء , ددصدى ألمريكا وةيفاهوا  والمداومين

وال أظن  اقال يرالب المجاهدين في سبيل ا  بدرك . واحدياد الضاور  ييوم . إلى انددام الكفار منوم , ربيعيا 
وينوبون ثروادنا ويذيدوننا كل ألوان , ورجالنا  جواد أ داء ا  الذين يةديون بالدنا ويذبةون أرفالنا ونساءنا

من أةل الةفاظ  يى مصالأ قرعان من المسيمين الذين اخداروا العيش بين أرجل الكفار والمشركين , العذاب 
فال ددرك !  وأكثر من دبدى فاسدون , ودةع أقداموم من أجل دنياهم وةيادوم بين ذلك العفن فاردد كثير منوم 

الناكصين  ن أوامر نبيوم الصرية  الواضة  , ل هؤالء وأكثريدوم الساةد  هم من العصا  لربوم الفريض  من أج
 .  إن هم أقاموا في ديار الكافرين , لوم ببراءد  منوم  -صيى ا   يي  وسيم  –وو يده 

ليمسيمين من  و يى أولهك الذين دصدروا الرياد  الديني  لديك الجالياع أن يبينوا هذه األةكام ودفصيالدوا
والسيما وقد انعددع , و يى  يماء اإلسالم أن يصرةوا لوم بةكم إقامدوم ديك وما يدردب  ييوا . ةولوم 

  {. الةروب الصييبي  واسدعرع بكل جالء 
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 : منب المةلة والتشويه والتعامل مب جيا المشركين   -(13) 

و ن األةداد الصاير  والدي دبرح في , يس  و ن األ مال الخس, إن اإلسالم دين يدرف   ن الدنايا ] 
ذا ةصل , ةدى أن سدن  الجاهيي  كانوا يدرفعون  ن هذا الفعل , من جث  المودى  االنددام من صاارهم واى

 )...(.فإنوم يدبرؤون من  
قر  أذن  أو أنف  أو أي  ضو  أووالمثي  هي دشوي  الجث  من قبيل قر  أرراف الدديل أو سمل  ين  ) 
 ..(. ضاه  من أ 

 :وقد اخديف الفدواء ةول المثي   يى رأيين 
ولكنوم يجيحون  إذا كان من قبيل ,  إبدداءارأي الةنفي  والةنبيي  ال يجيحون المثي  : الرأي األول  -5

 . الجحاء والمعامي  بالمثل 
. أهر .[.)...(بالمثلامي  سواء كانع مبددأ  أو مع, بكراه  المثي  : رأي الشافعي  والمالكي  : الثاني الرأي -4

(5)  
 :قال الشي   بد ا   حام رةم  ا  

ذا أرادوا أخذها ودف  ثمنوا, من المشركين  ومن يداب الجواد دفن جيف أجساد الدديى]  فاألولى  دم أخذ  واى
ريظ  وةفر لبني ق, في الدييب  فدد ألدى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم جث  ح ماء قريش يوم بدر, الثمن 

في المااحي أن المشركين سألوا النبي صيى ا   يي  وسيم أن يبيعوم إسةاق ذكر ابن  وقد. الخنادق  ند قديوم 
حاجة لنا بةمنه  ال: ) وكان اقدةم الخندق فدال النبي صيى ا   يي  وسيم , جسد نوفل بن  بد ا  بن الماير 

 ( . وال جسده 
ويدفق م  . بمن  المثي  ألن  يدمشى م  الدوا د العام  لإلسالم ,   والمالكي ونةن نرجأ مذهب الشافعي 

 (4) .أهر .   [ ...  الروح الدي دسري في دعاليم هذا الدين 
 

    :البيعة في الحرب -( 52) 
 :قال الشي   بد ا  رةم  ا  

ةنان للم الشجر  رجعنا من العام المقبل فما اجتمب من ا: لن ابن لمر رضي اهلل لنهما  ال ) -1]  
بايعهم , ال : للم أي شيء بايعهم؟ للم الموت؟  ال: فقيل له, كانت رحمة من اهلل , التي بايعنا تحتها 

 (.رواه البخاري ) ( للم الصبر

                                                 
 ( .511/ 5ج الذخاهر)  (5)
 ( .    5/514الذخاهر ج)  (4) 
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   يى دالبيع  في الةرب سن  نديع  ن المصرفى صيى ا   يي  وسيم لدثبيع الديوب ودذكيرها بعود قرع
 .أنفسوا قبل المعرك 

( هر1)وفي العام المدبل سن  , ( هر1)الشجر  الدي دمع دةدوا بيع  الرضوان  ام : شجر  الدي بايعنا دةدواال
ثم دندشر البدع , ر  شيها مددسا جوهذه رةم  من ا  ةدى ال دصبأ الش, لم يعرف اثنان منا مكان الشجر  

عنا للم أن ال نفر يبا):   جابر في مسيموةدي, والخرافاع من خالل وجودها وةدى ال يأدي الناس ليدبرك بوا 
 (.موتالولم نبايعه للم 

وقد خفيع  يى الصةاب  في العام الذي دال الةديبي  خوفا من , والشجر  هي سمر  من أشجار الصةراء 
 .الفدن 

إن ابن حنظلة : لما كان  من الحر  أتاه آت فقال له: اهلل بن  بد رضي اهلل لنه  ال لن لبد)  -5
 .(رواه البخاري) ( للم هذا أحد بعد رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم  أبايبفقال ال , اس للم لموت يبايب الن

وهي أول مر   )الةر   اقدةمع( يحيد)ع الةر  ألن خيول يوسم, ( هر11)معرك  وقعع بالمدين  سن  : الةر 
ومن (  واقم )  من شرقوا بةر  د  ةجار  سوداء دةير بالمدينرألن الةر  من( دددةم فيوا الخيول ةجر الةر 

و ندما اسدباح جيش , ويعنون بوا هادين الةردين , ولذا يدال ما بين ةرديوا أو البديوا ( الوابر )غربوا بةر  
 .ا  بن ةنظي  يباي  الناس  يى الموع لمدادي  يحيد بعد خي  بيعد  المدين  قام الصةابي  بد( يحيد)

بايعت النبي صلم اهلل لليه وسلم ةم لدلت إلم ظل : نه  اللن سلمة بن االكوع رضي اهلل ل) -2
فبايعته , وأيضا :  ال,  د بايعت رسول اهلل :  لت: يا ابن االكوع أال تبايب؟  ال: فلما خا الناس  ال, شجر  
 (.للم الموت: للم أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟  ال: فقيل له, الةانية 

بعض أصةاب  الذين يعدهم ليموماع في المسددبل ثم يأخذ  ييوم  لدد كان صيى ا   يي  وسيم يخدار
أن ال يسألوا )أبي بكر وفه  من الصةاب   وكما أخذ  يى ثوبان , بدي  الصةاب   ن  وودا خاص  يدميحون بوا 

 .فكان أةدهم يسدر سور  من يده فال يريب من أةد مناولد  إياه(  الناس شيها
ألن  ود  يى الدعاون  يى البر الددوى وال يجوح البيع   يى اإلثم , وى والبيع  داهما  يى البر والدد

وال ددرها , كمن يدعاهدون  ودا خاصا ثم يريب من المباي  بعد فدر  أن يعمل أ ماال ال يرضاها ا  , والعدوان 
 .والدجسس  يى فالن وددب   وراع اآلخرين, رع  فالن االشريع  كمد

واآلخرين بيع  أن , فيعري الشي  بيع  أن يجاهد مع  , بيعاع لعد  أشخام يجوح ليمسيم أن يعري  د  
وال يجوح ألةد أن يفرض را د  في , وال معارض  بين هذه البيعاع , يديدى العيم  يى يدي  ويدربى  يى يدي  

كل شيء  يى من  اهد  يى شيء وال يجوح ألةد أن يةد  ببيعد  ليمن  المباي  من  مل بر نم  يي  
نما ال الة  ) ألن البيع   ندهذ دنديب إلى بيع   يى اإلثم, لكداب والسن  كالجواد في سبيل ا  مثال ا وا 

 (1).أها [ .( وال  الة لمخلوق في معصية الخالق ( )بالمعروا

                                                 
 ( .411-5الذخاهر ج)  (5)
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 : أحكام الشهيد  –(15)

دفاصيل مفيد  نندل منوا ليشي   بد ا   حام رةم  ا  ..من موسو   الخاهر "  وأةكام الشويد " في فدر   
 :ما ييي  اخدصاربهنا 
 : سبب تسميته شهيدا ]

 (.ألن ا  دعالى ورسول  صيى ا   يي  وسيم شودا ل  بالجن   : )قال األحهري 
وقيل ألن مالهك  الرةم  يشودون  .. فسموا كذلك ألنوم أةياء  ند ربوم .. الةي : الشويد : وقيل 

 وقيل آلن روة  دشود دارا السالم ..بظاهر ةال     شود ل  باإليمان وخادم  الخيرألن: وقيل .. فيدبضون روة  
 .يام  دوروح غيره ال دشودها إال يوم ال{ ةال وفاد  } 

 : تعريا الشهيد 
 هو الذي ماع بسبب قدال الكفار ةال قيام: الشويد الذي ال ياسل وال يصيى  يي  : )  ند الشافعي   -

أو رمةد  , أو سدر  ن فرس  , أو  اد إلي  سالح نفس  , فر أو أصاب  سالح مسيم خرأ الددال سواء قدي  كا
أو  ,رف هل رمى ب  مسيم أو كافر عأو أصاب  سوم ال ي, رهم يأو غ, دواب المسيمين  أو ورهد ,   فماع دداب

سواء ماع في الةال و , . ال  أموسواء كان  يي  أثر دم , وجد قديال  ند انكشاف الةرب ولم يعرف سبب مود  
أم لم يفعل شيها من ذلك , وسواء أكل وشرب ووصى , السبب بعد اندضاء الةرب  أم بدي حمنا ثم ماع بذلك, 
 . (نم  يي  الشافعي ..وهذا كي  مدفق  يي   ندنا , 

 الشويد هو كل مكيف مسيم راهر قدل ظيما بجارة  ولم يجب بنفس الددل مال  ولم : )  ند الةنفي  -
 (.   يرد
 : شرو  الشهاد   

مدفق ( .  من  اتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو في سبيل اهلل: )  أن يكون الددال في سبيل ا  -5
ال فال  وهذا نم ضابر .  يي   .فكل من كان قصده نصر  اإلسالم ثم قدل فوو شويد واى

. رواه مسيم (. ياك إال الدين كفر ا  خرا, إن قديع صابرا مةدسبا مدبال غير مدبر )  :الصبر -4
وال يضره م  ذلك أن يجد ألما في قيب  وكراهي  ليموع وفراق , والصابر هو المدبل  يى العدو لصبورد  وقيب  

 .والصبر  يى العباد  فعيوا بشروروا . األهل 
 .اإلقبال وليس اإلدبار  -1
الايول هو السرق   و. غي   يى ظوره ةامال (  ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) :  دم الايول  -2

كان للم ةقل النبي : ) لن لبد اهلل بن لمر رضي اهلل لنهما : ) وفي البخاري . من الاناهم قبل الدسم  
فذهبوا " هو في النار : " قال النبي صلم اهلل لليه وسلم ف, فمات   صلم اهلل لليه وسلم رحل يقال له كركر 

 . (  اينظرون فوجدوا لباء   د غله
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 :أةر الدين في الشهاد  وتكفير الخ ايا 

في   ..(إال الدين: ) قال النووي) .ولكن دكفير الخرايا كيوا قد يؤثر في  الدين. الدين ال يؤثر في الشواد  
نما دكفر ةدوق ا  دعالى.  ناآلدمييدنبي   يى جمي  ةدوق   . واى

إذا امدن  : ) الدين المان  من مافر  الذنوب وهو  وقد ذكر الدرربي شررا في: وكذلك قال ابن  بد البر
إذا  -أما إذا لم يسدر  قضاء الدين م  مةاولد  فالمرجو من كرم ا  دعالى...(  ن أداء الةدوق م  دمكن  
 . أن يرضي ا  دعالى خصوم   ن  بما شاء ةدى يدخل الجن   –صدق قصده وصةع نيد  
وفي النوادر أن الدشديداع . دعالى فالظاهر أنوا دافر كيوا بالشواد   أما ةدوق ا .هكذا ةدوق اآلدميين 

وهذا رأي .  ن ابن شواب ونةو ذلك , الدي وردع في الدين كيوا منسوخ  إال من أدان في سرف أو فساد
 . المالكي 

 : غسل الشهيد 
خالف في هذا الةكم إال ولم ي. وهذا قول  ام  أهل العيم . ياسل ادفق األهم  األربع   يى أن الشويد ال

ما ماع ميع إال جنبا : واةدجوا بأن  . فدالوا باسل الشويد. الةسن وسعيد بن المسيب وابن سري  الشافعي 
 . والجنب يجب غسي  

أمر بشهداء أحد بدفنهم في دمائهم  أن رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم: ) واةد  الجموور بةدي  جابر
 : وألةمد أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال في قديى أةد .  ( ولم يغسلوا ولم يصل لليهم

 (. ولم يصل لليهم , التغسلوهم ف ن كل جرو أو كل دم يفوو مسكا يوم القيامة ) 
 . الصةية  الدي دكاد دصل إلى ةد الدوادر . ورأي الجموور أرجأ لألدل  

 : الصال  للم الشهيد  
 :يين أيى ر اخديف العيماء في الصال   يى الشويد  

 .لشافعي وجموور الةنابي  وهو قول مالك وا. إن  ال يصيى  يي   -وهو رأي الجموور -: األول 
الةسن البصري وسعيد بن  رأيوهو , وهو رأي الةنفي  والثوري ورواي   ن أةمد أن  يصيى  يي  : الثاني

 . المسيب 
 : هل يقال لفالن شهيد 

, ي  معامي  الشوداء في الدنيا من ةي  درك الاسل والصال   يي  أي نعام:  ندما ندول أن فالن شويد  
لي  يرج  المر كي   . ولكننا ال نشود ألةد بجن  وال بنار ألن الديوب بيد ا  ول  غيب السمواع واألرض واى

المااحي والمعارك اإلسالمي  فيدولون شوداء أةد وةنين  وهو الذي درج  يي  المؤلفون م أهل السير و
 ...موك والدادسي  والير 
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 :أ سام الشهيد 
 . وهو يدادل لدكون كيم  ا  هي العييا , وهو المسيم الذي قدل في المعرك  م  الكفار :  واآلخر شويد الدنيا  -5
الشرويد  بأةكاموهذا يعامل . )المسيم الذي يدادل في المعرك  ضد الكفار ولكن  يدادل ةمي  ورياء : الدنيا  شويد -4

 (. من قبل الناس
 مثرل الميرع..فياسرل ويكفرن ويصريى  يير  . الرذي يأخرذ أجرر الشرواد  وال يعامرل معامير  الشرويد : خر  شويد اآل -1

 ..والاريق, المبرون  و, في رريق الوجر  والجواد 
 : من أنواع الشهداء 

صاةب , الميع ليي  الجمع  , النفساء, المرعون, المبرون , المودوم  يي , الاريب, الةريق, الاريق ) 
 ,من ماع دون مال  أو دم , و الةمىالصرع , المرا  الةامل و السل , من ماع بريب العيم , ذاع الجنب 

, أو لدغد  هام  ,   (مخدفيا من السيران ) من ماع مدواريا , بالضرب , ةبس السيران , افدراس السب  
من صيى الضةى ,  يى الاير   من مادع صابر , و الماهد في البةر المؤذن المةدسب و الداجر الصدوق

من قال في , المدمسك بسند  صيى ا   يي  وسيم , ولم يدرك الودر سفرا وال ةضرا  وصام ثالث  أيام كل شور
من قرأ كل ليي  سور  , من ماع مرابرا , ( نك غني كنع من الظالميناال أنع سبةإال إل   )مرض  أربعين مر  

من جاب رعاما إلى , من ماع يوم الجمع  , ريب الشواد  صادقا  من, من صرع  ن داب  فماع , ( يس)
 ( من اغدسل بالثيوج فماع , مصر من األمصار

منوا أنوا رريدوا  41ذكر الةافظ في ( : ) 2/411..) جاء في أوجح المسالك إلى مورأ اإلمام مالك 
 ( .فكل من كثرع أسباب شوادد  حيد ل  في سعادد  ( ..) جيد  

 :المرتس
وقد ادفق الفدواء أن المرد  ال يعامل معامي  الشويد  .من المعرك  وب  رمق( جريةا ) و من ةمل رثيثا وه

 .ا فعل الصةاب  بعمر رضي ا   ن وكم, وصيى  يي  وقد غسي , كما فعل رسول ا  بسعد بن معاذ 
وكداب  , ةياء كاألكل من ةمل من أرض المعرك  جريةا وفعل فعل األ: ويكاد الفدواء يدفدون أن المرد  

و في أما إذا فعل هذا والمعرك  مسدمر  وه. وقدر  يى أداهوا , أو مضى  يي  وقع صال  وهو يعدل , الوصي  
 . أرض المعرك  فإن  ليس مردثا

 فإن  يعامل كالشويد ولو أكل( بأن كان جرة   ميدا قادال وال يرجى برؤه ) وأما منفوذ المدادل 
 :فإذا شرور المرد  . أيامافيعامل معامي  الشويد ولو بدي , ( مامى  يي )ندل مامورا وكذلك الذي ي.وأوصى
 .أن يندل من أرض المعرك  جريةا  -5
 . أن يفعل فعل األةياء كاألكل والبي  أو كداب  الوصي   -4
 . أن ال يكون جرة  قادال  -1
 ( . مامى  يي  ) أن ال يكون مامورا  -2
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 (5).أهر[  .فإن  يعامل معامي  الشويد وما لم دجدم  هذه الشرور األربع   -1

                                                 
 .( 152 -5ج/الذخاهر)  (5)
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 :أ ول بعد هذه المختارات الفقهية الجهادية } 
وأنصأ من أجل ذلك أن يرال  . يمجاهد أرضيد  المعرفي  الشر ي   ام  لبشكل  ام يجب أن يكون أن  و 

 :يي ما يفيلدةصيل ثداف  إسالمي  شر ي  أولي   -ديسر ل  ذلك  نوبإشراف موج  لم -بعض الكدب 

 .وأنصأ بكداب العديد  الرةاوي  لإلمام ابن أبي العح الةنفي , كداب في العديد    -
وأنصأ أن يضم إلي  كداب في ظالل الدرين لسيد قرب , مثل دفسير ابن كثير , كداب في دفسير الدرين  -

 .رةم  ا  
 .كداب مخدصر في الةدي  الشريف مثل كداب رياض الصالةين  -
 (.الرةيق المخدوم )ر  النبوي  وأنصأ بكداب كداب مخدصر في السي -

 .كداب مخدصر في أصول الفد   -

 .كداب مخدصر في مصريأ الةدي   -

 وال سيما المعروف  في مكان  يش , وأنصأ أن يكون  يى أةد المذاهب األربع  . كداب في فد  العباداع  -
قامد    . واى

 ب الدرغيب والدرهيب وأنصأ بكداب صف  الصفو  وكدا. كداب في الرقاهق والسيوك  -

 .كداب األذكار لينووي  -

 . كداب في السياس  الشر ي  مثل كداب األةكام السيراني  ألبي يعيى الفراء  -

 . وأنصأ باقدناء وقراء  كداب حاد المعاد لإلمام ابن الديم فوو كداب جام  في هدي الرسول  -

 

************* 
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 : في التربية المجال الثاني( 0)
 

 عبادات و األخالق والرقائق األدب وال
 
 

 اآلداب العامة : 
 

 : قال ابن الديم رةم  ا 

َْا َمالو َكة    :قال ا  دعالى   َها النناسا َوالأح َجاَرةا َعلَيأ مأ َنارا  َوقاودا ل يكا مأ َوأَهأ فاَسكا يَن آَمناوا قاوا أَنأ ا النذ  َْ  َيا أَيه

َ مَ  وَن هللان صا َداد  ال َيعأ الظ  ش  ونَ غ  َمرا َعلاوَن َما ياؤأ مأ َوَيفأ   . ( 1:الدةريم)  ا أََمَرها
اجدماع خصال الخير  فاألدب. وهذه اليفظ  مؤذن  باالجدماع . أدبوهم و يموهم :  قال ابن  باس وغيره  

هو  يم إصالح اليسان والخراب  و يم األدب.  ومن  المأدب  وهي الرعام الذي يجدم   يي  الناس. في العبد
ص  .وهو شعب  من األدب العام وا  أ يم . اب  مواقع  ودةسين ألفاظ  وصياند   ن الخراء والخيل واى

  .وأدب مب خلقه . وشرله   وأدب مب رسوله. أدب مب اهلل سبحانه   : و االدب ةالةة أنواع 
 

 : واالدب مب اهلل ةالةة أنواع: أوال 
:   الثال  . صيان  قيب  أن ييدفع إلى غيره :  انيالث . أن يشوبوا بنديص    صيان  معاميد   أةدها 

 . صيان  إرادد  أن ددعيق بما يمددك  يي  
: ) وقال( . ويصل بأدب  في را د  إلى ا  , العبد يصل برا   ا  إلى الجن  : )  قال أبو  يي الدقاق

األدب الوقوف م  :  اءوقال ابن  ر( . رأيع من أراد أن يمد يده في الصال  إلى أنف  فدبض  يى يده 
 : أن دعامي  سبةان  باألدب سرا و ينا ثم أنشد  وما معناه فدال المسدةسناع فديل ل 

ن سكدع جاءع بكل مييأِ                  إذا نردع جاءع بكل مالة   واى
ي وسهل الةسن البصر   . ( نةن إلى قييل من األدب أةوج منا إلى كثير من العيم: )   وقال ابن المبارك

  . ( الدنيا والمعرف  بما    ييك الدفد  في الدين والحهد في: )  رةم  ا   ن أنف  األدب فدال
ريبنرا : )وقرال ابرن المبرارك( . اب ا  الدروم اسردعانوا برا   يرى مرراد ا  وصربروا    يرى يد: )  وقال سرول

: ) د أدبررع أصررةابك أدب السررالرين فدرراللدرر  وقررال أبررو ةفررم لمررا قررال لرر  الجنيررد( . األدب ةررين فادنررا المؤدبررون
  ةسرن الصرةب  معر  بإيدراع الةركراعفراألدب مر  ا , ةسن األدب فري الظراهر  نروان ةسرن األدب فري البرارن 

وقررال أبررو   . (  البارنرر   يررى مددضررى الدعظرريم واإلجررالل والةيرراء كةررال مجررالس الميرروك ومصرراةبوم الظرراهر  و
فرري الفصرراة  والبالغرر    فررأكبر يدابوررم    أمررا أهررل الرردنيا يررى ثررال  ربدرراعالنرراس فرري األدب  : ) نصررر السررراج

فرري رياضرر  النفرروس ودأديررب   فررأكثر يدابوررم  وأمررا أهررل الرردين.   أسررمار الميرروك وأشررعار العرررب وةفررظ العيرروم و
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ألسرار في روار  الديوب ومرا ا  ا  فأكبر يدابوم  وأما أهل الخصوصي .   الجوارح وةفظ الةدود ودرك الشوواع
والوفررراء برررالعوود وةفرررظ الوقرررع وقيررر  االلدفررراع إلرررى الخررروارر وةسرررن األدب فررري مواقرررف الريرررب وأوقررراع الةضرررور 

 : ا  برن المبرارك وقرال  برد( . من قور نفس  باألدب فورو يعبرد ا  براإلخالم: ) وقال سول(. ومداماع الدرب 
 ( . فس ور ونادوا ودجنب ديك الر وناع  إن  معرف  الن  قد أكثر الناس الدول في األدب ونةن ندول) 

 ( . إذا صةع المةب  دأكدع  يى المةب مالحم  األدب :)  وقال أبو  ثمان
ومن هذا أمر النبي .  ولوذا لم يكن كمال هذا الخيق إال ليرسل واألنبياء صيواع ا  وسالم   ييوم

ن كان خاليا ال يراه أةد أدبا م  ا   الرجل جالل  وشد   أن يسدر  ورد  واى  يى ةسب الدرب من  ودعظيم  واى
الحم األدب ظاهرا وبارنا فما أساء أةد األدب في الظاهر إال  وقب   الةياء من  ومعرف  وقاره وقال بعضوم

من دواون باألدب : )  ا  بن المبارك رةم  ا  وقال  بد. وما أساء أةد األدب بارنا إال  وقب بارنا . ظاهرا 
ومن دواون بالفراهض  وقب بةرمان . لسنن ومن دواون بالسنن  وقب بةرمان الفراهض  وقب بةرمان ا

اسدخراج ما في الربيع  من الكمال من   ولوذا كان األدب. وةديد  األدب اسدعمال الخيق الجميل   ( ..المعرف  
 : قال ا  دعالى. االسدعداد فإن   سبةان  هيأ اإلنسان لدبول الكمال بما أ راه من األهيي  و   الدو  إلى الفعل

 اَها َواَها*  َوَنفأٍس َوَما َسون وَرَها َوَتقأ ا ِاجا َْ َم َْ أَلأ اَها  * َِ لََح َمنأ َزكن ِأ اَها*  َقدأ أَ فعبر  .( 50:الشمس)  َوَقدأ َخاَب َمنأ َدسن
لددوى وأن ذلك نالوا من   ن خيق النفس بالدسوي  والدال   يى اال ددال والدمام ثم أخبر  ن قبولوا ليفجور وا

ثم خم بالفالح من حكاها فنماها و الها ورفعوا بآداب  الدي أدب بوا رسي  وأنبياءه وأولياءه , امدةانا واخدبارا 
وهي الددوى ثم ةكم بالشداء  يى من دساها فأخفاها وةدرها وصارها وقمعوا بالفجور وا  سبةان  ودعالى أ يم 

. 
وال يسدديم ألةد  هو الديام بدين  والدأدب بآداب  ظاهرا وبارنا    دبارك ودعالىأن األدب م  ا  والمدصود

معرفد  بأسماه  وصفاد  ومعرفد  بدين  وشر   وما يةب وما يكره ونفس   قر األدب م  ا  إال بثالث  أشياء
 .  مسدعد  قابي  لين  مدويه  لدبول الةق  يما و مال وةاال وا  المسدعان

 
 : فالقرآن مملوء به   وأما االدب مب الرسول :ةانيا

كمال الدسييم ل  واالندياد ألمره وديدي خبره بالدبول والدصديق دون أن يةمي  معارض    فرأس األدب مع  
خيال بارل يسمي  معدوال أو يةمي  شبو  أو شكا أو يددم  يي  يراء الرجال وحباالع أذهانوم فيوةده بالدةكيم 

ياد واإلذ ان كما وةد المرسل سبةان  ودعالى بالعباد  والخضوع والذل واإلناب  والدوكل فوما والدسييم واالند
دوةيد المرسل ودوةيد مدابع  الرسول فال يةاكم إلى غيره وال   دوةيدان ال نجا  ليعبد من  ذاب ا  إال بوما

مام  وذوي مذهب  وراهفد   يرضى بةكم غيره وال يدف دنفيذ أمره ودصديق خبره  يى  رض   يى قول شيخ  واى
 . ومن يعظم  

أن ال يدددم بين يدي  بأمر وال نوي وال إذن وال دصرف ةدى يأمر هو وينوى   ومن األدب م  الرسول  
وهذا باق إلى يوم .  5  الةجراع(. يا أيوا الذين يمنوا ال دددموا بين يدي ا  ورسول    : )ويأذن كما قال دعالى

كالدددم بين يدي  في ةياد  وال فرق بينوما  ند ذي  دل , فالدددم بين يدي سند  بعد وفاد  الديام  ولم ينس  
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ال دددم بين يدي  ددول العرب:   وقال أبو  بيد . دوا  يى رسول ا  هال دفد:  قال مجاهد رةم  ا .   سييم
دأمروا ةدى يأمر وال دنووا ةدى  ال:  وقال غيره . اإلمام وبين يدي األب أي ال دعجيوا باألمر والنوي دون 

فما الظن برف  اآلراء , أن ال درف  األصواع فوق صود  فإن  سبب لةبور األ مال   ومن األدب مع .  ينوى
أدرى ذلك موجبا لدبول األ مال ورف  الصوع فوق صود  موجبا لةبوروا , ونداه  األفكار  يى سند  وما جاء ب 

 . 
قول  بل دسدشكل اآلراء لدول  وال يعارض نص  بدياس بل دودر األقيس   أن ال يسدشكل  ومن األدب مع 

نعم هو مجوول و ن الصواب , وال يةرف كالم   ن ةديدد  لخيال يسمي  أصةاب  معدوال , وديدى لنصوص  
 .   معحول وال يوقف قبول ما جاء ب   يى موافد  أةد فكل هذا من قي  األدب مع  وهو  ين الجرأ 

 
ْلق ا: ةالةا   :الدب مب الخو

والمرادب فيوا . بوم فيكل مردب  أدب   فوو معاميدوم  يى اخدالف مرادبوم بما يييق  وأما األدب م  الخيق
وم  . أدب يخر   وم  العالم, أدب هو أخم ب    أدب خام ولألب منوما  فم  الوالدين, أدب خام 

. دب غير أدب  م  أصةاب  وذوي أنس م  األجانب أو . ول  م  األقران أدب يييق بوم . السيران أدب يييق ب  
فيألكل يداب وليشرب يداب وليركوب والدخول   ولكل ةال أدب.   وم  الضيف أدب غير أدب  م  أهل بيد 

 .والخروج والسفر واإلقام  والنوم يداب وليبول يداب وليكالم يداب وليسكوع واالسدماع يداب 
 نوان شداود  وبواره فما اسدجيب خير الدنيا واآلخر  بمثل   قي  أدب  نوان سعادد  وفالة  و  وأدب المرء 

كيف نجى صاةب  من ةبس   فانظر إلى األدب م  الوالدين.  األدب وال اسدجيب ةرمانوا بمثل قي  األدب
قباال  يى الصال   -واإلخالل ب  م  األم, الاار ةين أربدع  ييوم الصخر   كيف امدةن صاةب   -دأويال واى

كيف دجد قي  األدب , ودأمل أةوال كل شدي ومادر ومدبر.  م صومعد  وضرب الناس ل  ورمي  بالفاةش بود
وانظر . كيف ةرم  السيب بعد أن برد بيدي    وانظر قي  أدب  وف م  خالد. هي الدي ساقد  إلى الةرمان 

كان ينباي البن أبي قةاف  أن  ما:  أن يدددم بين يدي  فدال  أدب الصديق رضي ا   ن  م  النبي في الصال 
يدددم بين يدي رسول ا  كيف أورث  مدام  واإلمام  باألم  بعده فكان ذلك الدأخر إلى خيف  وقد أومأ إلي  

 . اثبع مكانك جمحا وسعيا إلى قدام بكل خرو  إلى وراء مراةل إلى قدام دندر  فيوا أ ناق المري وا  أ يم  أن
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 [ :ما أورده ابن الديم  ند قول , ي دربي  المجاهدين وشباب اإلسالم  موما ومن األمور الوام  ف] 

  :و قال صاةب المناحل
 :   ( العدوان حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر  االدب) 

الوقوف في   هو قي  األدب واألدب  هذا من أةسن الةدود فإن االنةراف إلى أةد ررفي الايو والجفاء   
فكالهما  دوان , الررفين فال يدصر بةدود الشرع  ن دماموا وال يدجاوح بوا ما جعيع ةدودا ل   الوسر بين

دين ا  بين الاالي في  والجافي   : وقال بعض السيف.   هو سوء األدب  والعدوان. وا  ال يةب المعددين 
يدابوا الدي سنوا رسول ا  كمن لم يكمل أ ضاء الوضوء ولم يوف الصال    فإضا   األدب بالجفاء.  ن  

ضا د  بالايو.   وهي قريب من ماه  أدب ما بين واجب ومسدةب, وفعيوا  كالوسوس  في  دد الني  ورف    واى
, ودرويل ما السن  دخفيف  وةذف  كالدشود األول , الصوع بوا والجور باألذكار والد واع الدي شر ع سرا 

الندارون لوا  يى ما فعي  رسول ا  ال  يى ما يظن  سراق الصال  ووالسالم الذي ةذف  سن  وحياد  الدرويل  
أن ال يايو فيوم كما غيع النصارى في المسيأ   ومثال هذا الدوسر في ةق األنبياء  ييوم السالم.. ويشدوون  

و حروهم  يمنوا بوم  واألم  الوسر. وال يجفو  نوم كما جفع اليوود فالنصارى  بدوهم واليوود قديوهم وكذبوهم 
أن ال يفرر في الديام بةدوقوم وال يسدارق فيوا   ونصروهم وادبعوا ما جاءوا ب  ومثال ذلك في ةدوق الخيق

بةي  يشدال بوا  ن ةدوق ا  أو  ن دكمييوا أو  ن مصية  دين  وقيب  وأن ال يجفو  نوا ةدى يعريوا 
 (5).أهر[ .  هي العدل وا  أ يم  يد  األدبفةد. بالكيي  فإن الررفين من العدوان الضار و يى هذا الةد 

 
 أداب اإللفة واألخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الَخْلق: 

 :  قال اإلمام الاحالي رةم  ا 
وألف بين قيوبوم فأصبةوا بنعمد  . روال وامدنانا  الةمد   الذي غمر صفو   باده بيراهف الدخصيم    

وفي اآلخر  رفداء وخالنا والصال  والسالم  يى  , ظيوا في الدنيا أصدقاء وأخداناإخوانا ونحع الال من صدورهم ف
ةسانامةمد المصرفى و يى يل  وأصةاب  الذين ادبعوه واقددوا ب  قوال وفعال و   :أما بعد دال واى

ري في مجا فإن الدةاب في ا  دعالى واألخو  في دين  من أفضل الدرباع وألرف ما يسدفاد من الرا اع  
األخو   ن  العاداع ولوا شرور بوا ييدةق المدصاةبون بالمدةابين في ا  دعالى وفيوا ةدوق بمرا ادوا دصفو

مدارج السالكين ) نحغاع الشيران فبالديام بةدوقوا يددرب إلى ا  حلفى وبالمةافظ   ييوا دن شواهب الكدراع و
ين مداصد هذا الكداب في ثالث  أبواب الباب األول في العيى ونةن نب الدرجاع . ( باخدصار  –منحل  األدب  -

ودرجادوا وفواهدها الباب الثاني في ةدوق الصةب  ويدابوا  فضيي  األلف  واألخو  في ا  دعالى وشروروا 
والجوار والميك وكيفي  المعاشر  م  من قد بيى بوذه  وةديددوا ولواحموا الباب الثال  في ةق المسيم والرةم 

 . األسباب

                                                 
 ( .باخدصار  –منحل  األدب  -مدارج السالكين )  (5)
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إ يم أن : ودرجادوا وفواهدها فضيي  األلف  واألخو   الباب األول في فضيي  األلف  واألخو  وفي شروروا 
يوجب الدةاب والدآلف والدوافق وسوء الخيق يثمر  األلف  ثمر  ةسن الخيق والدفرق ثمر  سوء الخيق فةسن الخيق 

مةمود  وةسن الخيق ال دخفى في الدين  ع الثمر  الددابر وموما كان المثمر مةمودا كان الدباغض والدةاسد و
يمٍ  : فضييد  وهو الذي مدح ا  سبةان  ب  نبي   يي  السالم إذ قال  لاٍق َعظ    .(2:الديم)  َوإ ننَك لََعلَى خا

بن  وقال أسام  ( .  أكةر ما يدخل الناس الجنة تقو  اهلل وحسن الخلق: ) وقال النبي صيى ا   يي  وسيم  
بعةت ) وقال صيى ا   يي  وسيم ( . خيق ةسن : )ريك قينا يا رسول ا  ما خير ما أ رى اإلنسان فدال ش

وقال ( .  أةقل ما يوضب في المي ان خلق حسن) وسيم  وقال صيى ا   يي    ( . التمم محاسن االخالق
رضي اهلل لنه وما حسن الخلق يا   ال أبو هرير  لليك بحسن الخلق  يا أبا هرير  ) : صيى ا   يي  وسيم 

وال يخفي أن ثمر  الخيق الةسن .  ( رسول اهلل  ال تصل من   عك وتعفو لمن ظلمك وتع ي من حرمك 
الوةش  وموما راب المثمر رابع الثمر  وكيف و قد ورد في الثناء  يى نفس األلف  سيما إذا  األلف  و اندراع 

ا  من اآلياع واألخبار و اآلثار ما في  كفاي  ومدن  قال ا  دعالى  الددوى و الدين وةب كانع الرابر  هي 
لو أنفقت ما ِي األرض جميعا ما ألفت بين قلوبْم ولكن هللا  : بنعم  األلف  مظورا  ظيم مند   يى الخيق 

 : قاهل أي باأللف  ثم ذم الدفرق  وحجر  نوا فدال  ح من   ِأصبحتم بنعمته إخوانا  :وقال ألف بينْم
إن أ ربكم مني : ) وقال صيى ا   يي  وسيم,  وا دصموا بةبل ا  جميعا وال دفرقوا إلى لعيكم دوددون 

وقال صيى ا   يي  وسيم في الثناء  يى ( .  مجلسا أحاسنكم أخال ا المو ئون أكنافا الذين يألفون ويةلفون
وقال أبو إدريس ( .  ذكره وان ذكر ألانه  صالحا إن نسم من أراد اهلل به خيرا ر  ه خليال: ) في الدين األخو 

) فدال ل  أبشر ثم أبشر فإني سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول  الخوالني لمعاذ إني أةبك في ا  
ينصب ل ائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يف ع الناس وهم ال 

الذين ال خوا لليهم والهم يح نون فقيل من هةالء يا  اا الناس وهم ال يخافون وهم أولياء اهلل يف لون ويخ
حقت  : أن اهلل تعالم يقول: ) صيى ا   يي  وسيم  وقال (  . رسول اهلل فقال هم المتحابون في اهلل تعالم

محبتي للذين يتباذلون من  وحقت محبتي للذين يت اورون من أجلم وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي 
يت اورون من أجلي  أجلي وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي حديس إن اهلل يقول حقت محبتي للذين 

إن اهلل تعالم يقول يوم القيامة  : )  وقال صيى ا   يي  وسيم( .  وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي
سبعة : ) وقال صيى ا   يي  وسيم ( .  م ال ظل إال ظليبجاللي اليوم أظلهم في ظلي يو  أين المتحابون 

لادل وشاب نشأ في لباد  اهلل ورجل  لبه متعلق بالمسجد إذا  يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله إمام 
 خرج منه حتم يعود إليه ورجالن تحابا في اهلل اجتمعا 

رجل دلته امرأ  ذات حسب وجمال فقال إني للم ذلك وتفر ا لليه ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت ليناه و  
تعالم ورجل تصدق بصد ة فأخفاها حتم ال تعلم شماله ما تنفق يمينه حديس أبي هرير  سبعة  أخاا اهلل 

دةببوا إلى ا  بباض : ) وقال  يسى  يي  السالم ( .  يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله إمام لادل
 بالدبا د منوم والدمسوا رضا ا  بسخروم قالوا يا روح ا  فمن نجالس قال المعاصي وددربوا إلى ا  أهل 

قال  يي رضي ا  ( .   ا  رؤيد  ومن يحيد في  ميكم كالم  ومن يرغبكم في اآلخر   مي  جالسوا من دذكركم 
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النا من شافعين وال فإنوم  د  في الدنيا و اآلخر  إال دسم  إلى قول أهل النار فم  ييكم باإلخوان : )  ن  
و ا  لو صمع النوار ال أفرره وقمع الييل ال : ) وقال  بد ا  بن  مر رضي ا   نوما  ( . صديق ةميم 

يوم أموع وليس في قيبي ةب ألهل را   ا  وباض ألهل  أنام  وأنفدع مالي غيدا غيدا في سبيل ا  أموع 
 يا ابن يدم : ) سن  يى ضده وقال الة. ( معصي  ا  ما نفعني ذلك شيها 

ال يارنك قول من يدول المرء م  من أةب فإنك لن ديةق األبرار إال بأ مالوم فإن اليوود و النصارى  
وهذه إشار  إلى أن مجرد ذلك من غير موافد  في بعض األ مال أو كيوا ال . ( وليسوا معوم  يةبون أنبياءهم 

هاه دريد أن دسكن الفردوس ودجاور الرةمن في داره م  النبيين و : ) بعض كالم   وقال الفضيل في .  ينف 
 مل  ميد  بأي شوو  دركدوا بأي غيظ كظمد  بأي رةم قار  وصيدوا  الصديدين و الشوداء و الصالةين بأي 

 . (ا  بأي بعيد قاربد  في ا   بأي حل  ألخيك غفردوا بأي قريب با دد  في 
أةبك ما الذي أةببدني ل  ثم ةول وجو  و قال : ) ني ألةبك في ا  فدال إ: وقال رجل لمةمد بن واس   

 . ( أ وذ بك أن أةب فيك وأنع لي مباض اليوم أني

 (5).أهر[ .(نظر الرجل إلى وج  أخي   يى المود  و الرةم   باد  : ) وقال الفضيل   
                                          

 من آداب الجهاد 
ما , في مسأل  يداب الددال وأةكام  ( ا   حام  الذخاهر العظام من مؤلفاع الشي   بد) كداب  جاء في

 :نددرف من  ماييي
نداذ البشري  من الكفر , لدد شرع الددال في اإلسالم لنشر الد و  اإلسالمي  ]  ونديوم من ظيم  الدنيا , واى

أمام  االجدما ي  اإلقدصادي  و ف إلحال  العدباع السياسي  وولذا فإن الددال في هذا الدين الةني. إلى نور اآلخر 
هو دةريم الةواجح الدي ددف دون نشر ( : الددال)بل دسدري  أن ددول أن وظيف  الجواد , الد و  اإلسالمي  

 وال إدالف, وال إراق  دماء , فإن قبل الناس هذا الدين فال ةاج  إلشوار سيف , هذا الدين في ربوع العالمين 
 .اإل مار ال لإلدالف والدمار ألن هذا الدين جاء لإلصالح و, آع وأموال شمن

وهم مأمورون بنشرها فوق كل , والددل والددال ضرور  مفروض   يى المسيمين ألنوم يةميون راي  الدوةيد 
 .ضرو  دددر بددرها ال و. رابي  وسول

راع الداهم  قاديناهم ألنوم يةولون بيننا وبين دبيي  سدر  الد و   إال بددال األنظم  السياسي  والسينفإذا لم 
فإذا وقف أمامنا الدو  السياسي  وأصةاب واألموال ودجمعاع الدباهل اضرررنا لمواجودوم بالسالح ةدى . الناس

 .ننا وبين الشعوب الدي أمرنا بإنداذهاييفدةوا الرريق ب يسدسيموا لوذا الدين و
  مأ َحتنى ال َتكا ير  َوَقات لاوها َملاوَن َبص  َ ب َما َيعأ َِإ نن هللان ا  َْوأ َت َِإ ن  انأ ن   لهها ل  ينا كا َنة  َوَيكاوَن الدِّ ِ تأ  . (14:األنفال )   وَن 

فإن اسدسيمع هذه , الناس ألنفسوم من دون ا   ونعبدي ذينودةريم الرام  ال, فالددال إلحال  الفدن  
 .ار السالح وال ضرور  لددل الناسالرام   وألدع السيم فال ةاج  إلشو

                                                 
 ( .باخدصار  ن كداب إةياء  يوم الدين)   (5)
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من نار الجاهيي  في الدنيا : من النار –ةدى الرواغيع  –ولذا فإن اإٍلسالم يةرم أوال  يى إنداذ الناس 
فواهلل لئن يهتدي  ): الراي  يوم خيبرل  ولذا قال النبي صيى ا   يي  وسيم لعيي ةينما سيم , ومن جةيم اآلخر  

 .مدفق  يي   ( حمر النعم بك رجل واحد خير لك من
فال , ومن هنا فالددال في اإٍلسالم ضرور  إلنداذ الشعوب المسدضعف  والدرعان المسدعبد  لخلو  البشري  

نداذ العبيد ودةريرهم  فإن أبع هذه األرباب اآلدمي  أن دحول , بد من إنحال هذ اآللو  البشري  إلى مدام العبودي  واى
يم كبرياهوا واى اددوا إلى ةجموا الربيعي إلى ةدها الذي دخرد  ظيما و دوانا  يى من  يياهوا فال بد من دةر

 .بةور الدماء وجماجم األبرياء وأشالء الشوداء
: وأهموا, ويخر خرورا واضة  دعدبر قوا د  ام  في الجواد , ومن هنا فإن اإلسالم يعيم مبادئ كبرى 
 :ي رريدوا فال يجوح قدال  ولذاأن الددال لنشر الد و  اإلسالمي  فمن لم يدف ف

 ,ال بد من  رض الد و   يى الناس قبل قدالوم  -
 .وال يجوح قدالوم قبل دبيياوم الد و   -

يجرب : أي, صريا  مشرارك  (: فا رل)وقادرل (  و اتلوهم حتم ال تكاون فتناة )ديون اال يجوح قدل الذين ال يد -
 ,أن يكون الذي يدادي  المسيمون مدادال 

والمدعردين والرذميين , سراءنوال, الذين ليس لوم شوك  وال بأس وال دخشى منوم الفدن  كاألرفال  وال يجوح قدال -
 .والمنعحلين  ن الناس, والرهبان , 

 . أمام الد و   ال يجوح إدالف الموال وال قر  الشجر وال ةرق البيوع إال بددر الضرور  إلحال  الةواجحو   -

 .ال دشوي  ليمودىو ( المثي )ال يجوح بعد الددال دمثيل  -

  وال غدر  ما وفوا بذمدوم و ودهم والذم  والعود قدال االسدسالمال يجوح بعد  -

  اأَت مه َِ مأ أََحادا   كا وا َعلَايأ را وا  َولَامأ ياَظااه  مأ َشيأ وكا قاصا ُامن لَمأ َينأ يَن  ك  ر  َن الأماشأ تامأ م  يَن َعاَهدأ مأ إ ال النذ  اَدها ْأ مأ َع  ْ وا إ لَايأ

ت   دن ق ينَ إ لَى ما تن َ ياح به الأما مأ إ نن هللان  ْ ( 2:الدوب) . (  لكل غادر لواء يوم الديام  )(5).أهر .[  ةدي  صةيأ 

                                                 
 .(5/491الذخاهر ج) (5)
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 : خ و  رئيسية في آداب الجهاد 

, الدعامل م  الكفار أثناء الجواد وخرورا واضة  في سياس , رسم أبو بكر رضي ا   ن  معالم واضة 
ني قد وليدك ألبيوك وأجربك : ) ان لما شيع  ماشيا ووجو  إلى الشام فدال فدد أوصى يحيد بن أبي سفي فإن , واى

ن أسأع  حلدك , أةسنع ردددك إلى  ميك وحددك  فعييك بددوى ا  فإن  يرى من بارنك مثل الذي يرى من . واى
ن أولى الناس با  أشدهم دوليا ل  . ظاهرك  وقد وليدك  مل .   بعمي  وأقرب الناس إلى ا  أشدهم ددربا إلي. واى

ذا قدمع  يى جندك فأةسن صةبدوم , فإن ا  يباضوا ويباض أهيوا , فإياك و يب  الجاهيي  , خالد  , واى
ذا و ظدوم فأوجح , و دهم إياه , وابدأهم بالخير  وأصيأ نفسك يصيأ . فإن كثير الكالم ينسي بعض  بعضا . واى

ذا قدم  ييك رسل  دوك . والدخش  فيوا , ركو وا وسجودها وصل الصيواع ألوقادوا بإدمام , لك الناس  واى
, فيروا خييك  -وا  أ يم  –وال دريثوم , . ةدى يخرجوا من  سكرك وهم جاهيون ب  , وأقيل لبثوم , فأكرموم 

وال . وكن أنع المدولي لكالموم . وامن  من قبيك من مةادثدوم , وأنحلوم في ثرو   سكرك , ويعيموا  يمك 
ذا اسدشرع فاصدق الةدي  لصدق المشور  , . ل سرك لعالنيدك فيخير أمرك دجع دخحن  ن المشير  وال .واى

وأكثر ةرسك . واسمر بالييل في أصةابك دأدك األخبار ودنكشف  ندك األسدار , . خبرك فدؤدى من قبل نفسك 
وجدد  غفل  ن ةرس  فمن . باير  يم منوم بك , وأكثر مفاجأدوم في مةارسوم , . وبددهم في  سكرك 

واجعل النوب  األولى أرول من األخير  فإنوا أيسر , الييلبينوم في  وأ دب. فأةسن أدب  و اقب  من غير إفرار 
 سكرك وال دافل  ن أهل , وال دسرع إليوا . وال ددجنى فيوا , وال دخف من  دوب  المسدةق , لدربوا من النوار 

, وال دجالس العابثين .  ن الناس أسدارهم واكدف بعالنيدوم  وال دكشف. وال ددجسس  ييوم فدفضةوم , فدفسده
واجدنب الايول فإن  يدرب الفدر ويدف  . واصدق اليداء وال دجبن فيجبن الناس . وجالس أهل الصدق والوفاء 

 (4).أهر [ . ( .   وسدجد أقواما قد ةبسوا أنفسوم في الصوام  فد وهم وما ةبسوا أنفسوم ل . النصر 
 

************* 

                                                 
 (.511/ 5الذخاهر ج)  (4)
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 العبادات والنوافل 
 :الصالة 

سيوني فوابوه أن يسألوه فجاء رجل فجيس : ) ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  *
 ند ركبدي  فدال يا رسول ا  ما اإلسالم قال ال دشرك با  شيها ودديم الصال  ودؤدي الحكا  ودصوم رمضان قال 

ا  ما اإليمان قال أن دؤمن با  ومالهكد  وكداب  ولداه  ورسي  ودؤمن بالبع  ودؤمن  صدقع قال يا رسول
بالددر كي  قال صدقع قال يا رسول ا  ما اإلةسان قال أن دخشى ا  كأنك دراه فإنك إن ال دكن دراه فإن  يراك 

من الساهل وسأةدثك  ن أشراروا قال صدقع قال يا رسول ا  مدى ددوم السا   قال ما المسهول  نوا بأ يم 
ذا رأيع الةفا  العرا  الصم البكم ميوك األرض فذاك من أشراروا  إذا رأيع المرأ  ديد ربوا فذاك من أشراروا واى

ذا رأيع ر اء البوم يدراولون في البنيان فذاك من أشراروا في خمس من الايب ال يعيمون إال ا  ثم قرأ   : واى
عة وينزل الغيث ويعلم ما ِي األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي إن هللا عنده علم السا

قال ثم قام الرجل فدال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ردوه  يي فالدمس فيم   أرض تموت إن هللا عليم خبير
 . و مسيم والنساهي وأةمد البخاري  رواه  .(يجدوه فدال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم هذا جبريل أراد أن دعيموا إذ لم دسألوا

بني اإلسالم  يى خمس : ) قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم :  ن ابن  مر رضي ا   نوما قال* 
يداء الحكا  والة  وصوم رمضان قام الصال  واى رواه البخاري ومسيم (   شواد  أن ال إل  إال ا  وأن مةمدا رسول ا  واى

 .د في المسند والدرمذي وأةم

الروور شرر اإليمان والةمد   دمأل : )  ن أبي مالك األشعري قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم*
الميحان وسبةان ا  والةمد   دمخن أو دمأل ما بين السماواع واألرض والصال  نور والصدق  برهان والصبر 

  .ومسيم والدرمذي وابن ماج  وأةمد  رواه( ي  نفس  فمعددوا أو موبدوا ضياء والدرين ةج  لك أو  ييك كل الناس يادو فبا

سألع النبي صيى ا  ) : أبا  مرو الشيباني يدول ةدثنا صاةب هذه الدار وأشار إلى دار  بد ا  قال  *
ي قال أي العمل أةب إلى ا  قال الصال   يى وقدوا قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أ:  يي  وسيم 

 .رواه البخاري ومسيم الدرمذي والنساهي وأةمد (  الجواد في سبيل ا  قال ةدثني بون ولو اسدحدد  لحادني
أرأيدم لو أن نورا بباب أةدكم يادسل  : )  ن أبي هرير  أن  سم  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول *

من درن  شيها قال فذلك مثل الصيواع الخمس يمةو في  كل يوم خمسا ما ددول ذلك يبدي من درن  قالوا ال يبدي 
  رواه البخاري ومسيم والدرمذي والنساهي وأةمد( ا  ب  الخرايا 

الصال  الخمس والجمع  إلى الجمع  كفار  لما  : ) ن أبي هرير  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال*
 وأةمد رواه مسيم والدرمذي وابن ماج ( بينون ما لم داش الكباهر 

 كنت مب النبي صلم اهلل لليه وسلم في سفر فأصبحت يوما  ريبا منه: )   ن معاذ بن جبل قال*
ونحن نسير فقلت يا رسول اهلل أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبالدني لن النار  ال لقد سألتني لن لظيم 

نه ليسير للم من يسره اهلل لليه تعبد اهلل وال تشرك به شيئا وتقيم الصال   وتةتي ال كا  وتصوم رمضان وا 
وتحج البيت ةم  ال أال أدلك للم أبواب الخير الصوم جنة والصد ة ت ف  الخ يئة كما ي ف  الماء النار 
وصال  الرجل من جوا الليل  ال ةم تال تتجافم جنوبهم لن المضاجب حتم بلغ يعملون ةم  ال أال أخبرك 
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لموده الصال  وذرو   لم يا رسول اهلل  ال رأس االمر اتسالم ولموده وذرو  سنامه  لت ب برأس االمر كله و
سنامه الجهاد ةم  ال أال أخبرك بمالك ذلك كله  لت بلم يا نبي اهلل فأخذ بلسانه  ال كا لليك هذا فقلت يا 
نا لمةاخذون بما نتكلم به فقال ةكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار للم وجوههم أو ل لم نبي اهلل وا 

  .قال أبو  يسى هذا ةدي  ةسن صةيأ رواه الدرمذي وابن ماج .  ( مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
صال  الجمي  دحيد  يى صالد  في بيد  : )   ن أبي هرير   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال*  

الصال  لم يخر  وصالد  في سوق  خمسا و شرين درج  فإن أةدكم إذا دوضأ فأةسن وأدى المسجد ال يريد إال
ذا دخل المسجد كان في صال  ما كانع  خرو  إال رفع  ا  بوا درج  وةر  ن  خريه  ةدى يدخل المسجد واى
دةبس  ودصيي يعني  يي  المالهك  ما دام في مجيس  الذي يصيي في  اليوم اغفر ل  اليوم ارةم  ما لم يةد  

 .مدفق  يي  (  في 
ي صيى ا   يي  وسيم رجل أ مى فدال يا رسول ا  إن  ليس لي قاهد أدى النب : ) ن أبي هرير  قال * 

يدودني إلى المسجد فسأل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن يرخم ل  فيصيي في بيد  فرخم ل  فيما ولى 
 .رواه مسيم والنساهي  ( د اه فدال هل دسم  النداء بالصال  قال نعم قال فأجب 

إن أثدل صال   يى المنافدين صال  : ) رسول ا  صيى ا   يي  وسيم   ن أبي هرير  قال قال  * 
العشاء وصال  الفجر ولو يعيمون ما فيوما ألدوهما ولو ةبوا ولدد هممع أن يمر بالصال  فددام ثم يمر رجال 
 فيصيي بالناس ثم أنريق معي برجال معوم ةحم من ةرب إلى قوم ال يشودون الصال  فأةرق  ييوم بيودوم

  رواه البخاري ومسيم. (   بالنار
 

 :لقوبة تارك الصال 
 ن أبي المييأ قال كنا م  بريد  في غحو  في يوم ذي غيم فدال بكروا بصال  العصر فإن النبي صيى * 

 .مدفق  يي ( من درك صال  العصر فدد ةبر  مي : )ا   يي  وسيم قال 
إذا قرأ ابن يدم السجد  فسجد ا دحل الشيران : ) وسيم   ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي * 

يبكي يدول يا ويي  وفي رواي  أبي كريب يا وييي أمر ابن يدم بالسجود فسجد في  الجن  وأمرع بالسجود فأبيع 
(  فيي النار ةدثني حهير بن ةرب ةدثنا وكي  ةدثنا األ مش بوذا اإلسناد مثي  غير أن  قال فعصيع فيي النار

 .مسيم وابن ماج  وأةمد رواه
إن بين الرجل وبين :)  ن أبي سفيان قال سمعع جابرا يدوال سمعع النبي صيى ا   يي  وسيم يدول* 

 .  رواه مسيم وابن ماج ( الشرك والكفر درك الصال  
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 :الزكاة
دخيني الجن  أن رجال قال لينبي صيى ا   يي  وسيم أخبرني بعمل ي: )  ن أبي أيوب رضي ا   ن   *  

قال ما ل  ما ل  وقال النبي صيى ا   يي  وسيم أرب ما ل  دعبد ا  وال دشرك ب  شيها ودديم الصال  ودؤدي 
 .رواه البخاري ومسيم (  الحكا  ودصل الرةم

سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يخرب في : )  ن سييم بن  امر قال سمعع أبا أمام  يدول * 
ال اددوا ا  ربكم وصيوا خمسكم وصوموا شوركم وأدوا حكا  أموالكم وأريعوا ذا أمركم ددخيوا جن  ةج  الوداع فد

 (.رواه الدرمذي وأةمد( قال أبو  يسى هذا ةدي  ةسن صةيأ (  ربكم
من أنفق حوجين من شيء من األشياء :)  ن أبا هرير  قال سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول  *

 د ي من أبواب الجن  يا  بد ا  هذا خير لك وليجن  أبواب فمن كان من أهل الصال  د ي من في سبيل ا 
باب الصال  ومن كان من أهل الجواد د ي من باب الجواد ومن كان من أهل الصدق  د ي من باب الصدق  

اب من ضرور  ومن كان من أهل الصيام د ي من باب الريان قال أبو بكر هل  يى من يد ى من ديك األبو 
ني أرجو أن دكون منوم يعني أبا بكر    ( .فول يد ى منوا كيوا أةد يا رسول ا  قال نعم واى

خرجنا م   بد ا  بن  مر رضي ا   نوما فدال أ رابي أخبرني  ن قول : )  ن خالد بن أسيم قال *  
 مر رضي ا   نوما من كنحها فيم يؤد ا  والذين يكنحون الذهب والفض  وال ينفدونوا في سبيل ا  قال ابن 

 . رواه البخاري وابن ماج (  حكادوا فويل ل  إنما كان هذا قبل أن دنحل الحكا  فيما أنحلع جعيوا ا  رورا لألموال
 
 : ةم مانب ال كا ا

َكاِ  َوَقْوِل الي ِ  َدَعاَلى :قال اإلمام البخاري   ينَ   :َباب ِإْثِم َماِنِ  الح  َْا  َوالنذ  ف قاوَن َة َواَل يانأ َهَب َوالأف ضن وَن الذن ن زا َيكأ

ْامأ  َباها َْا ج  َوى ب  تاكأ َِ َم  نن َْ ِ ي َنار  َج ا  َْ َمى َعلَيأ َم ياحأ مأ ب َعَذاٍب أَل يٍم َيوأ ها ََِبشِّرأ مأ َهَذا َما ِ ي َسب يل  هللان   ها ْاورا ْامأ َوظا ناوبا َوجا

وقاوا َِذا مأ  كا فاس  َنأ تامأ أل  ونَ  َكَنزأ ن زا تامأ َتكأ نأ  .  َما كا
دأدي اإلبل  يى صاةبوا  يى : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  يدول قال النبي صيى ا   يي  وسيم *

خير ما كانع إذا هو لم يعر فيوا ةدوا درؤه بأخفافوا ودأدي الانم  يى صاةبوا  يى خير ما كانع إذا لم يعر 
نوا وقال ومن ةدوا أن دةيب  يى الماء قال وال يأدي أةدكم يوم الديام  فيوا ةدوا درؤه بأظالفوا ودنرة  بدرو 

بشا  يةميوا  يى رقبد  لوا يعار فيدول يا مةمد فأقول ال أميك لك شيها قد بياع وال يأدي ببعير يةمي   يى 
 .مدفق  يي ( رقبد  ل  رغاء فيدول يا مةمد فأقول ال أميك لك من ا  شيها قد بياع 
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 :ن رمضا صوم

أن أ رابيا أدى النبي صيى ا   يي  وسيم فدال دلني  يى  مل إذا : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  *  
 ميد  دخيع الجن  قال دعبد ا  ال دشرك ب  شيها ودديم الصال  المكدوب  ودؤدي الحكا  المفروض  ودصوم 

صيى ا   يي  وسيم من سره أن ينظر إلى  رمضان قال والذي نفسي بيده ال أحيد  يى هذا فيما ولى قال النبي
 .مدفق  يي ( رجل من أهل الجن  فيينظر إلى هذا

إذا دخل رمضان فدةع : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  يدول قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم *  
 .مدفق  يي  (  أبواب الجن  وغيدع أبواب جونم وسيسيع الشيارين

ما من ةسن   ميوا ابن يدم إال كدب ل  : ) ا  صيى ا   يي  وسيم قال ن أبي هرير   ن رسول *  
 شر ةسناع إلى سب  ماه  ضعف قال ا   ح وجل إال الصيام فإن  لي وأنا أجحي ب  يدع شوود  ورعام  من 

من  لخيوف فم الصاهم أريب  ند ا  أجيي الصيام جن  ليصاهم فرةدان فرة   ند فرره وفرة   ند لداء رب  و
 .مدفق  يي  واليفظ لنساهي (  ريأ المسك

من صام رمضان إيمانا واةدسابا غفر ل  ما : )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
 ( .دددم من ذنب 

  
 :فريضة الحج

 . 41يل  مران    ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال   : قال ا  دعالى  

سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول بني اإلسالم  يى » :  بن  مر رضي ا   نوما قال ن ا* 
يداء الحكا  وة  البيع وصوم رمضان قام الصال  واى  .« خمس شواد  أن ال إل  إاّل ا  وأن مةمدا  رسول ا  واى

األ مال أفضل؟ قال  سهل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أي»  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال * 
 . رواه البخاري ومسيم«   إيمان با  ورسول , قيل ثم ماذا؟ قال ة  مبرور

سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول من ة  فيم يرف  ولم يفسق رج  كيوم ولدد  » و ن  قال *  
 .رواه البخاري ومسيم «  أم 

ر  إلى العمر  كفار  لما بينوما, والة  المبرور ليس ل  قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم العم»و ن  قال  
 . رواه البخاري ومسيم«  جحاء إاّل الجن 

قيع يا رسول ا  نرى الجواد أفضل العمل, أفال نجاهد؟ قال لكن » و ن  اهش  رضي ا   نوا قالع * 
 .رواه البخاري« أفضل من الجواد ة  مبرور

ما من يوم أكثر من أن يعدق ا  في  بعدا  من النار من » ي  وسيم قال و  نوا أن رسول ا  صيى ا   ي*
 .رواه مسيم  «  يوم  رف 
  مر  في رمضان دعدل ةج  » :  ن ابن  باس رضي ا   نوما أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال * 

 .رواه البخاري ومسيم   « أو ةج  معي
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رسول ا  هل  يى النساء جواد؟ قال جواد ال قدال في ,  قيع يا»  :   اهش  رضي ا   نوا قالع *  
 . « الة  والعمر  

قال :  ثم سهل النبي صيى ا   يي  وسيم أي األ مال أفضل: )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال  * 
 ( .إيمان با  ورسول  قيل ثم ماذا قال جواد في سبيل ا  قيل ثم ماذا قال ة  مبرور

ثم وفد ا  ثالث  الااحي : )   رضي ا   ن  قال  قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ن أبي هرير * 
 ( . والةاج والمعدمر

ثم دابعوا بين الة  والعمر  فإنوما : )  ن شديق  ن  بد ا  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
 ( .  ليةج  المبرور  ثواب دون الجن  دنفيان الفدر والذنوب كما ينفي الكير خب  الةديد والفض  وليس

ثم اليوم أغفر ليةجاج ولمن اسدافر ل  : )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
 ( . الةاج

ثم من أدى هذا البيع فيم يرف  ولم يفسق :)  ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  * 
 ( .رج  كما ولدد  أم 
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 النوافل وفضائل األعمال

  فضل الوضوء: 
 قال ا  دعالى   :  اق  َوامأ ِ مأ إ لَاى الأَمَرا َيكا اد  مأ َوأَيأ اوَهكا جا الاوا وا س  َِاغأ االة   اتامأ إ لَاى الصن يَن آَمنااوا إ َذا قامأ ا الناذ  َْ وا َيا أَيه َساحا

نا  تامأ جا نأ ن  َوإ نأ كا َبيأ مأ إ لَى الأَكعأ لَكا جا مأ َوأَرأ كا وس  ؤا اَن ب را مأ م  كا انأ َضاى أَوأ َعلَاى َساَفٍر أَوأ َجااَء أََحاد  م  اتامأ َمرأ نأ وا َوإ نأ كا ْنرا َِاطن با  
اد   مأ َوأَيأ كا وه  جا وا ب وا َسحا َِامأ با   يدا  َطيِّ وا َصع  ما َتَيمن َِ وا َماء   َِلَمأ َتج دا تاما النَِّساَء  ا ل يَ الأَغاو ط  أَوأ الَمسأ يادا هللان اها َماا يار  نأ مأ م  َعاَل يكا جأ

ونَ  كارا مأ َتشأ مأ لََعلنكا كا َمَتها َعلَيأ ت من ن عأ مأ َول يا َِّْركا يدا ل ياَط نأ يار  نأ َحَرٍأ َولَك  مأ م  كا   .(1:الماهد )  َعلَيأ

   إن أمدري يرد ون يروم الديامر  : ) وسيم يدرول  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال سمعع رسول ا  صيى ا   يي
 . يي  مدفق  (لوضوء فمن اسدراع منكم أن يريل غرد    فييفعل غرا مةجيين من يثار ا

   أال أدلكررم  يررى مررا يمةررو ا  برر  :   )  ييرر  وسرريم قررال   ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  أن رسررول ا  صرريى ا
د الخرايررا ويرفرر  برر  الرردرجاع قررالوا بيررى يررا رسررول ا  قررال إسررباغ الوضرروء  يررى المكرراره وكثررر  الخرررا إلررى المسرراج

 .رواه مسيم ( واندظار الصال  بعد الصال  فذلكم الربار فذلكم الربار 
  يدوضررأ فيبيرر  أو  مررا مررنكم مررن أةررد : )  مررر بررن الخررراب رضرري ا   نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال

ع لرر  فيسررب  الوضرروء ثررم قررال أشررود أن ال إلرر  إال ا  وةررده ال شررريك لرر  وأشررود أن مةمرردا  بررده ورسررول  إال فدةرر
اليورم اجعينري مرن الدروابين واجعينري مرن : ) رواه مسريم وحاد الدرمرذي  ( يدخل مرن أيورا شراء أبواب الجن  الثماني  

 (.المدرورين 
 
  فضل  راء  القرآن: 

  الدررين فإنر  يرأدي يروم  ااقررؤو : )  ن أبي أمام  رضي ا   ن  قال سمعع رسول ا  صريى ا   يير  وسريم يدرول
 .رواه مسيم (  ألصةاب  الديام  شفيعا

  ( و يمر  خيركم من دعيم الدرين : ) ن  ثمان بن  فان رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 .رواه البخاري 

  مرراهر برر  مرر   الررذي يدرررأ الدرررين وهررو: ) و ررن  اهشرر  رضرري ا   نوررا قالررع قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
 .مدفق  يي ( . والذي يدرأ الدرين ويددعد  في  وهو  يي  شاق ل  أجران السفر  الكرام البرر 

  أقوامرا  إن ا  يرفر  بورذا الكدراب : )   ن  مر بن الخرراب رضري ا   نر  أن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال
 .رواه مسيم (  ويض  ب  يخرين

  مررن قرررأ ةرفررا مررن كدرراب ا  فيرر  : ) يم ابررن مسررعود رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرر  ررن
رواه الدرمررذي وقررال (  بعشررر أمثالوررا ال أقررول الررم ةرررف ولكررن ألررف ةرررف والم ةرررف ومرريم ةرررف ةسررن  والةسررن  

 .ةدي  ةسن صةيأ 
  إن الرذي لريس فري جوفر  شريء مرن : )  ن ابن  باس رضي ا   نوما قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

 .رواه الدرمذي ( لخرب الدرين كالبيع ا
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  يدررال لصرراةب : ) صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال   ررن  بررد ا  بررن  مرررو بررن العررام رضرري ا   نومررا  ررن النبرري
رواه أبررو داود والدرمررذي  ( . الدرررين اقرررأ واردررق وردررل كمررا كنررع دردررل فرري الرردنيا فررإن منحلدررك  نررد يخررر ييرر  ددرؤهررا

 .وقال ةدي  ةسن صةيأ

  وما اجدم  قوم في بيع من بيروع ا  : )   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ن أبي هرير  رضي ا
ا  ويددارسرون  بيرنوم إال نحلررع  يريوم السركين  وغشريدوم الرةمرر  وةفردوم المالهكر  وذكررهم ا  فرريمن  يديرون كدراب 

 .رواه مسيم (   نده
  
  فضل صال  النافلة: 

 
 :سنن الصال  المكتوبة  **

  (عا قبرل الظورر وركعدرين قبرل الاردا أن النبي صيى ا   يي  وسيم كان ال يدع أرب: )  اهش  رضي ا   نوا ن 
 .رواه البخاري 

  رواه مسيم (  ركعدا الفجر خير من الدنيا وما فيوا : ) و نوا  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال. 
 مررن ةررافظ  يررى أربرر  ركعرراع قبررل : )   ييرر  وسرريم و ررن أم ةبيبرر  رضرري ا   نوررا قالررع قررال رسررول ا  صرريى ا

 .رواه أبو داود والدرمذي ( الظور وأرب  بعدها ةرم  ا   يى النار 
  ( رةرم ا  امررءا صريى قبرل العصرر أربعرا: ) ا   نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال  ن ابن  مر رضي

 .ةدي  ةسن  رواه أبو داود والدرمذي وقال
 ( أن النبري صريى ا   يير  وسريم كران يصريي قبرل العصرر ركعدرين : ) أبري رالرب رضري ا   نر   و ن  يي برن

 .أبو داود بإسناد صةيأ رواه 
  
 : استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها ** 

  كم فرإن أفضرل أيوا الناس في بيود صيوا : )  ن حيد بن ثابع رضي ا   ن  أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال
 .مدفق  يي (  الصال  صال  المرء في بيد  إال المكدوب 

  إذا قضررى أةرردكم صررالد  فرري مسرررجده ) ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صررريى ا   ييرر  وسرريم  و ررن جررابر رضرري
 .رواه مسيم ( فإن ا  جا ل في بيد  من صالد  خيرا  فييجعل لبيد  نصيبا من صالد 

     مدفق  يي (اجعيوا يخر صالدكم بالييل ودرا)نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال و ن ابن  مر رضي ا 

   مررن خرراف أن ال يدرروم مررن يخررر الييررل :  ) وسرريم   ررن جررابر رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر
 .رواه مسيم (  فضلمشوود  وذلك أ فييودر أول  ومن رم  أن يدوم يخره فييودر يخر الييل فإن صال  يخر الييل 
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 : فضل صال  الضحم** 

  أوصاني خيييي صيى ا   يي  وسريم بصريام ثالثر  أيرام مرن كرل شرور )  ييوا  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال
  . مدفق  يي ( وأن أودر قبل أن أرقد  وركعدي الضةى 

  ل سرررالمى مرررن أةررردكم يصررربأ  يرررى كررر: )  رررن أبررري ذر رضررري ا   نررر   رررن النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال
بررالمعروف صرردق   فكررل دسرربية  صرردق  وكررل دةميررد  صرردق  وكررل دويييرر  صرردق  وكررل دكبيررر  صرردق  وأمررر صرردق  

 . رواه مسيم ( صدق  ويجحئ من ذلك ركعدان يركعوما من الضةى  ونوي  ن المنكر
  أربعرا ويحيرد مرا شراء صيى ا   يي  وسيم يصريي الضرةى  كان رسول ا  : ) و ن  اهش  رضي ا   نوا قالع

 .رواه مسيم ( ا  
 
 : صال  تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس  بل أن يصلي**  

   وسريم إذا دخرل : )  ركعدين في أي وقع دخل  ن أبري قدراد  رضري ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير
ا   نر  قرال أديرع النبري صريى ا  يجيس ةدى يصيي ركعدين مدفق  يي  و ن جابر رضري  أةدكم المسجد فال 

 .مدفق  يي ( فدال صل ركعدين    يي  وسيم وهو في المسجد
 

 :استحباب ركعتين بعد الوضوء **
 يررا بررالل ةرردثني بررأرجى  مررل : )   ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال لرربالل

ي فرري الجنرر  قررال مررا  ميررع  مررال أرجررى  نرردي مررن أنرري لررم فررإني سررمعع دف نعييررك بررين يررد  ميدرر  فرري اإلسررالم 
مدفق  يي  وهذا لفرظ ( ليل أو نوار إال صييع بذلك الروور ما كدب لي أن أصيي  أدرور روورا في سا   من 

 .البخاري 
 
 : فضل  يام الليل **  
ِ لَة  لََك َعَسى أَنأ  :  قال ا  دعالى   دأ ب ه  َنا َْجن َت َِ ل   َن اللنيأ ودا   َوم  ما َك َربهَك َمَقاما  َمحأ َُ َع : وقرال دعرالى . (14:اإلسرراء) َيبأ
  تتجاِى جنوبْم عن المضاجع     وقال دعالى . السجد : كانوا قليال من الليل ما يْجعون    الذارياع. 

 ماه فديرع لر  وسريم يدروم مرن الييرل ةدرى ددفررر قرد كان النبي صيى ا   يي  ) |  ن  اهش  رضي ا   نوا قالع
 . ق  يي مدف( . قال أفال أكون  بدا شكورا لم دصن  هذا يا رسول ا  وقد غفر لك ما دددم من ذنبك وما دأخر

   مدفق  يي  ( صيى ا   يي  وسيم ررق  وفارم  ليال فدال أال دصييان  أن النبي )  ن  يي رضي ا   ن . 
 نوم  ن أبي  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال بن الخراب رضي ا   ن سالم بن  بد ا  بن  مر   ( :

مدفرق (  الييل قال سالم فكان  برد ا  بعرد ذلرك ال ينرام مرن الييرل إال قيريال نعم الرجل  بد ا  لو كان يصيي من 
 . يي  
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 قرال ذاك ذكر  ند النبي صريى ا   يير  وسريم رجرل نرام ليير  ةدرى أصربأ : ) رضي ا   ن  قال  ن ابن مسعود
 .مدفق  يي  (  قال في أذن  رجل بال الشيران في أذني  أو 

  رأس أةردكم  يعدد الشريران  يرى قافير  : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال
إذا هرررو نرررام ثرررال   درررد يضررررب  يرررى كرررل  درررد   ييرررك ليرررل رويرررل فارقرررد فرررإن اسرررديدظ فرررذكر ا  دعرررالى انةيرررع 

ال أصربأ خبير  الرنفس     دد فإن دوضأ انةيع  دد  فإن صيى انةيع  دده كيوا فأصبأ نشيرا ريرب الرنفس واى
 ( . كسالن مدفق  يي 

   السرالم وأرعمروا  أيوا الناس أفشوا : ) و ن  بد ا  بن سالم رضي ا   ن  أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال
 . رواه الدرمذي ( . ن  بسالمالرعام وصيوا بالييل والناس نيام ددخيوا الج

  أفضل الصيام بعد رمضران شرور ا  : )  أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ن
 .رواه مسيم (  الصال  بعد الفريض  صال  الييل المةرم وأفضل 

  ل مثنى مثنى فإذا خفع الصربأ  اليي صال : )  ن ابن  مر رضي ا   نوما أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال
 .مدفق  يي  (  فأودر بواةد 

 شر  ركع  دعني في الييل  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم كان يصيي إةدى : )  ن  اهش  رضي ا   نوا 
قبرل صرال  الفجرر ثررم  يسرجد السرجد  مرن ذلرك قردر مرا يدرررأ أةردكم خمسرين يير  قبرل أن يرفر  رأسرر  ويركر  ركعدرين 

 . رواه البخاري(. ى شد  األيمن ةدى يأدي  المنادي ليصال  يضرج   ي
   أةب الصال  إلرى ) بن  مرو بن العام رضي ا   نوما أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال   ن  بد ا

الصرريام إلررى ا  صرريام داود كرران ينررام نصررف الييررل ويدرروم ثيثرر  وينررام سدسرر  ويصرروم يومررا  ا  صررال  داود وأةررب 
 . مدفق  يي ( رر يوما ويف

  إن فري الييرل لسرا   ال يوافدورا : ) جرابر رضري ا   نر  قرال سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم يدرول و ن
 .رواه مسيم (  ا  دعالى خيرا من أمر الدنيا واآلخر  إال أ راه إياه وذلك كل ليي   رجل مسيم يسأل 

  إذا قرام أةردكم مرن الييرل فييفدردأ الصرال  : ) ا   يير  وسريم قرال صريى   ن أبري هريرر  رضري ا   نر  أن النبري
 نوا قالع كران رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم إذا قرام مرن  بركعدين خفيفدين رواه مسيم و ن  اهش  رضي ا  

 . رواه مسيم ( الييل افددأ صالد  بركعدين خفيفدين
 ا   يي  وسيم إذا فادد  الصال  من الييل من وج  أو غيره كان رسول ا  صيى : ) رضي ا   نوا قالع  و نوا

 .رواه مسيم ( صيى من النوار ثندي  شر  ركع  
 ةحبرر  أو  ررن  قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم مررن نررام  ررن : )  ررن  مررر بررن الخررراب رضرري ا   نرر  قررال

 . رواه مسيم ( ن الييل شيء من  فدرأه فيما بين صال  الفجر وصال  الظور كدب ل  كأنما قرأه م
  رةرم ا  رجرال قرام مرن الييرل فصريى ): قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم :  هرير  رضي ا   ن  قال  ن أبي

نضررأ فرري وجووررا المرراء رةررم ا  امرررأ  قامررع مررن الييررل فصرريع وأيدظررع حوجوررا فررإن أبرري  وأيدررظ امرأدرر  فررإن أبررع
 . إسناد صةيأ داود ب رواه أبو ( نضةع في وجو  الماء 
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  مرن الييرل  إذا أيدرظ الرجرل أهير   ): قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم :  ن أبي سرعيد رضري ا   نومرا قرال
 . رواه أبو داود بإسناد صةيأ ( الذكراع  فصييا أو صيى ركعدين جميعا كدب في الذاكرين و

  إذا نعررس أةرردكم فرري الصررال  فييرقررد ةدررى  قررال: ) ا   نوررا أن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم   ررن  اهشرر  رضرري
 .مدفق  يي  (  صيى وهو نا س لعي  يذهب يسدافر فيسب نفس  يذهب  ن  النوم فإن أةدكم إذا 

 
 : باب استحباب  يام رمضان وهو التراويح  **

 ا غفرر مرن قرام رمضران إيمانرا واةدسراب) :   ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال
 .مدفق  يي  (  ذنب  ل  ما دددم من 

 
 : فضل  يام ليلة القدر وبيان أرجم لياليها ** 

  من قام ليي  الددر إيمانا واةدسابا غفر ل  ما )  ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال
 .مدفق  يي  (  دددم من ذنب 

  ل ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم يجررراوح فررري العشرررر األواخرررر مرررن كررران رسرررو : )  رررن  اهشررر  رضررري ا   نورررا قالرررع
 .مدفق  يي ( ويدول دةروا ليي  الددر في العشر األواخر من رمضان  رمضان 

  ( كرران رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم إذا دخررل العشررر األواخررر مررن رمضرران أةيررا الييررل وأيدررظ أهيرر  وجررد وشررد
 . يي    مدفق(  المهحر

 
 لم اهلل تعا فضل ذكر: 
  إن   مالهكرر  يروفررون فرري الررررق ييدمسررون أهررل  : ) ررن أبرري هريررر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم

الرررذكر فرررإذا وجررردوا قومرررا يرررذكرون ا  دنرررادوا هيمررروا إلرررى ةررراجدكم قرررال فيةفرررونوم برررأجنةدوم إلرررى السرررماء الررردنيا قرررال 
يسربةونك ويكبرونرك ويةمردونك ويمجردونك قرال فيدرول  فيسألوم ربوم وهو أ يم منوم ما يدول  بادي قرالوا يدولرون

هل رأوني قال فيدولون ال وا  ما رأوك قال فيدول وكيف لو رأوني قال يدولون لو رأوك كانوا أشد لك  براد  وأشرد 
دةميدا وأكثر لك دسبيةا قال يدول فما يسألوني قال يسألونك الجن  قال يدول وهل رأوها قال يدولون  لك دمجيدا و

 وا  يا رب ما رأوها قال يدول فكيف لو أنوم رأوها قال يدولون لو أنوم رأوها كرانوا أشرد  ييورا ةرصرا وأشرد لورا ال
ريبا وأ ظم فيوا رغب  قال فمم يدعوذون قال يدولون من النار قال يدول وهل رأوهرا قرال يدولرون ال وا  يرا رب مرا 

وها كانوا أشد منوا فرارا وأشد لوا مخافر  قرال فيدرول فأشرودكم أنري رأوها قال يدول فكيف لو رأوها قال يدولون لو رأ
قد غفرع لوم قال يدول ميرك مرن المالهكر  فريوم فرالن لريس مرنوم إنمرا جراء لةاجر  قرال هرم الجيسراء ال يشردى بورم 

 .مدفق  يي (  جييسوم
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 :لإلمام المنذري  الدرغيب والدرهيبجاء في كداب 
اتكةار من ذكر اهلل سرا وجهرا  والمداومة لليه وما جاء فيمن لم يكةر  كتاب الذكر والدلاء الترغيب في

 :ذكر اهلل تعالم 
  يدرول ا  أنرا  نرد ظرن  بردي بري وأنرا : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم

ن ذكرنري فري مرإل  ذكردر   ن ددررب مع  إذا ذكرني فإن ذكرنري فري نفسر  ذكردر  فري نفسري واى فري مرإل خيرر مرنوم واى
ن أدراني يمشري أديدر  هرولر   ن ددررب إلري ذرا را ددربرع إلير   با را واى رواه البخراري ( إلي شبرا ددربرع إلير  ذرا را واى

 .ومسيم والدرمذي والنساهي وابن ماج  و أةمد 
  كره ال يذكرني  بد قال ا   جل ذ: ) و ن معاذ بن أنس رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

رواه الربرانرري ( . فرري نفسرر  إال ذكردرر  فرري مررإل مررن مالهكدرري وال يررذكروني فرري مررإل إال  ذكردرر  فرري المررال األ يررى 
 .بإسناد ةسن

  قرال ا  دبرارك ودعرالى يرا ابرن يدم إذا : ) و ن ابن  باس رضي ا   نوما  رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال
ذا ذكردني في مإل ذكردك في مإل خير من  الذين دذكرني فيومذكردني خاليا ذكردك خاليا  رواه البحار بإسناد  (  واى

 .صةيأ
 إن ا   ح وجل يدول أنا م    بدي إذا  : )  و ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال

 .هو ذكرني ودةركع بي شفداه رواه ابن ماج  وابن ةبان 
 ر رضرري ا   نرر  أن رجررال قررال يررا رسررول ا  إن شررراه  اإلسررالم  قررد كثرررع فررأخبرني بشرريء و ررن  بررد ا  بررن بسرر

  .رواه الدرمذي وابن ماج  وابن ةبان ( . أدشب  ب  قال ال يحال لسانك رربا من ذكر ا  
   يى إن يخرر كرالم فارقرع  يير  رسرول ا  صر: ) و ن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي ا   ن  قال لورم

رواه ابن أبي الردنيا ( ا   يي  وسيم أن قيع أي األ مال أةب إلى ا  قال أن دموع ولسانك ررب من ذكر ا  
. 

  مرررع ليير   أسرري بري برجرل مايرب : ) و ن أبي المخرارق رضري ا   نر  قرال قرال النبري صريى ا   يير  وسريم
قررال هررذا رجررل كرران فرري ؟ قيررل ال قيررع مررن  هررو  ؟قيررل ال قيررع نبرري ؟ أهررذا ميررك ؟ فرري نررور العرررش قيررع مررن هررذا 

 .رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسال( الدنيا لسان  ررب من ذكر ا  وقيب  معيق بالمساجد ولم يسدسب  لوالدي  
  الردرداء رضرري ا   نر  إن رجرال  أ دررق ماهر  نسررم   ألبريقيررل : ) و رن سرالم بررن أبري الجعرد رضرري ا   نر  قرال

مرن مررال رجررل لكثيرر وأفضررل مررن ذلررك إيمران ميررحوم بالييررل  والنورار وأن ال يررحال لسرران أةرردكم قرال إن ماهرر  نسررم  
 .رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد ةسن( رربا من ذكر ا  

   أن رجال قال يا رسول ا  إن شراه  اإلسالم : ) و ن  بد ا  بن بسر رضي ا   ن 
  رواه الدرمذي  وابن ماج  وابن ةبان ( يحال لسانك رربا من ذكر ا   قد كثرع فأخبرني بشيء أدشب  ب  قال ال

 .في صةية  
  بخيرر أ مرالكم وأحكاهررا أال أنبررهكم : ) و رن أبري الرردرداء رضري ا   نر  قررال قرال رسرول ا  صرريى ا   يير  وسريم

 ردوكم فدضرربوا أ نراقوم  وخير لكم مرن أن ديدروا   ند مييككم وأرفعوا في درجادكم وخير من إنفاق الذهب والورق
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رواه ( معرراذ بررن جبررل مررا شرريء أنجررى مررن  ررذاب ا  مررن ذكررر ا   ويضررربوا أ نرراقكم قررالوا بيررى قررال ذكررر ا  قررال
 .أةمد بإسناد ةسن 

  أنرر  كرران  يدررول إن لكررل شرريء : ) و ررن  بررد ا  بررن  مرررو رضرري ا   نومررا  ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم
ن صدال  الديوب  ذكر ا  وما من شيء أنجى من  ذاب ا  من  ذكر ا  قالوا وال الجواد في سبيل ا  صدال  واى

 .رواه ابن أبي الدنيا  والبيودي ( قال ولو أن يضرب بسيف  ةدى يندر  
   أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم سهل أي العبراد أفضرل درجر  : ) وروي  ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن

الديام  قال الذاكرون ا  كثيرا قال قيع يا رسول  ا  ومن الااحي في سبيل ا  قال لو ضرب بسيف    ند ا  يوم
 .رواه الدرمذي ( ب  دما لكان الذاكرون ا  كثيرا أفضل من  درج ضيخد في الكفار والمشركين ةدى ينكسر و

 ا من قوم اجدمعروا يرذكرون ا   رح وجرل م: ) رضي ا   ن   ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال  أنس و ن
رواه أةمرد ( ال يريدون بذلك إال وجو  إال ناداهم مناد من السماء أن قوموا  مافورا لكم قد بدلع سيهادكم ةسناع 

. 
 إن    سريار  مرن المالهكر  يريبرون )  :وروي  ن أنس رضي ا   ن  أيضا  ن النبي صريى ا   يير  وسريم قرال

أدوا  ييوم ةفوا بوم ثم يدفون وأيديوم إلى السماء  إلى رب العح  دبارك ودعرالى فيدولرون ربنرا أدينرا ةيق الذكر فإذا 
 يى  باد من  بادك يعظمون يالءك ويديون  كدابك ويصيون  يى نبيرك مةمرد صريى ا   يير  وسريم ويسرألونك 

  .رواه البحار( يشدى بوم جييسوم آلخردوم ودنياهم فيدول ا   دبارك ودعالى غشوهم رةمدي فوم الجيساء ال 
   ليبعرثن ا  أقوامرا يروم  الديامر  فري : ) و ن أبي الدرداء رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم

وجروهوم النرور  يررى منرابر اليؤلرؤ يارربروم النراس ليسروا بأنبيرراء وال شروداء قرال فجثررا  أ رابري  يرى ركبديرر  فدرال يررا 
لنرررا نعررررفوم قرررال هرررم المدةرررابون فررري ا  مرررن قباهرررل شررردى  وبرررالد شررردى يجدمعرررون  يرررى ذكرررر ا  رسرررول ا  ةيورررم 

 .رواه الربراني بإسناد ةسن ( يذكرون  
  ال يدعد : ) و ن أبي هرير  وأبي سعيد رضي ا   نوما أنوما شودا  يى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال

رواه مسريم ( وغشيدوم الرةم  ونحلرع  يريوم  السركين  وذكررهم ا  فريمن  نرده قوم يذكرون ا  إال ةفدوم المالهك  
 .والدرمذي وابن ماج  

  إذا  مررردم بريراض الجنر  فراردعوا : ) و ن أنس بن مالك رضي ا   ن  أن رسول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال
 .ريبرواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن غ( قالوا وما رياض الجن  قال ةيق الذكر 

   رن : الدرهيب من أن يجيس اإلنسان مجيسا ال يذكر ا  في  وال يصيى  يى نبي  مةمد  صريى ا   يير  وسريم 
مجيسررا لررم يررذكروا ا  فيرر  ولررم مررا جيررس قرروم : ) أبرري هريررر  رضرري ا   نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال 

ن ش رواه أبو داود والدرمذي واليفظ ل  وقال (  اء  غفر لوميصيوا  يى نبيوم إال كان  ييوم در  فإن شاء  ذبوم واى
 .ةدي  ةسن 

 
 : في كتابه القيم مدارج السالكين  –رحمه اهلل  - ال ابن القيم * 
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ليوا داهما يدرددون)  و الذكر منشور الوالي  ,   وهي منحل  الدوم الكبرى الدي منوا يدحودون وفيوا يدجرون واى
.  وهو قوع قيوب الدوم الذي مدى فارقوا صارع األجساد لوا قبورا. ع   حل ومن من, الذي من أ ري  ادصل 

وهو سالةوم الذي يداديون ب  قراع الرريق وماؤهم الذي . إذا دعريع  ن  صارع بورا  الديو مار  ديارهم 
والعالق  والسبب الواصل .  ودواء أسداموم الذي مدى فارقوم اندكسع منوم الديوب. يرفهون ب  الدواب الرريق 

 . الدي كانع بينوم وبين  الم الايوب
  إذا مرضنا دداوينا بذكركم             فندرك الذكر أةيانا فنندكس             

إذا أظيموم البالء فإلي  ميجؤهم ,  ب  يسددفعون اآلفاع ويسدكشفون الكرباع ودوون  ييوم ب  المصيباع 
ذا نحلع بوم النواحل فإلي  مفح وم  رياض جندوم الدي فيوا يددبيون ورءوس أموال سعاددوم الدي بوا فوو . واى

وفي كل   يدع الديب الةحين ضاةكا مسرورا ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا. يدجرون 
 .جارة  من الجوارح  بودي  مؤقد 

مةبوبوم في كل  و  وهي غير مؤقد  بل هم يأمرون بذكر معبودهم, و الذكر  بودي  الديب واليسان  
فكما أن الجن  قيعان وهو غراسوا فكذلك الديوب بور وخراب وهو  ماردوا . قياما وقعودا و يى جنوبوم ,   ةال

احداد   صدالوا ودواؤها إذا غشيوا ا داللوا وكيما احداد الذاكر في ذكره اسداراقا وهو جالء الديوب و.   وأساسوا
ذا وارأ في ذكرهو . المذكور مةب  إلى لداه  واشدياقا  نسي في جنب ذكره كل شيء وةفظ ا   يي    قيب  ليسان   اى

ب  يحول الوقر  ن األسماع والبكم  ن األلسن ودندش  الظيم   ن .  كل شيء وكان ل   وضا من كل شيء
اء واألذن كالعين العمي  فاليسان الاافل. حين ا  ب  ألسن  الذاكرين كما حين بالنور أبصار الناظرين . األبصار

قال الةسن . وهو باب ا  األ ظم المفدوح بين  وبين  بده ما لم يايد  العبد بافيد  . الصماء واليد الشالء 
ال , في الصال  وفي الذكر وقراء  الدرين :   دفددوا الةالو  في ثالث  أشياء)  : البصري رةم  ا  فإن وجددم واى

 .العبد الشيران كما يصرع الشيران أهل الافي  والنسيان يصرع  وبالذكر( . فا يموا أن الباب مايق 
إذا دمكن الذكر من الديب فإن دنا من  الشيران صر   كما يصرع اإلنسان إذا دنا   : )قال بعض السيف 

 ( . قد مس  اإلنسي  ما لوذا فيدال  من  الشيران فيجدم   يي  الشيارين فيدولون
   . لعمل  ن الذكر كان كالجسد الذي ال روح في  وا  أ يموهو روح األ مال الصالة  فإذا خال ا 
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 :وهو في القرآن للم لشر  أوجه  :  فصل 

 .  األمر ب  مريدا ومديدا:  األول
 .النوي  ن ضده من الافي  والنسيان : الثاني
 .دعييق الفالح باسددامد  وكثرد  :  الثال 
 . لوم من الجن  والمافر الثناء  يى أهي  واإلخبار بما أ د ا :  الراب 

 .اإلخبار  ن خسران من لوا  ن  بايره  :الخامس
 .أن  سبةان  جعل ذكره لوم جحاء لذكرهم ل  :  السادس
 .  اإلخبار أن  أكبر من كل شيء:  الساب 
 .أن  جعي  خادم  األ مال الصالة  كما كان مفداةوا:  الثامن
 .ندفاع بآياد  وأنوم أولو األلباب دون غيرهم اإلخبار  ن أهي  بأنوم هم أهل اإل:  الداس 
    .أن  جعي  قرين جمي  األ مال الصالة  وروةوا فمدى  دمد  كانع كالجسد بال روح:  العاشر

        : فصل في تفصيل ذلك
را  َكُ يرا   :  فكدول  دعالى: أما األول  كأ َ ذ  وا هللان كارا يَن آَمناوا اذأ ا النذ  َْ يال  َوسَ * َيا أَيه َرة  َوأَص  وها باكأ ي * بِّحا َو النذ  ها

ن يَن َرح يما   م  ؤأ لاَمات  إ لَى النهور  َوَكاَن ب الأما َن الظه مأ م  َجكا ر  مأ َوَمالو َكتاها ل ياخأ كا   : وقول  دعالى  .21 األةحاب  ياَصلِّي َعلَيأ
وَن الأجَ  عا  َوخ يَفة  َودا َك َتَضره ِ ي َنفأس  رأ َربنَك  كا ِ ل ينَ َواذأ َن الأَغا َصال  َوال َتكانأ م  وِّ َوالأ دا ل  ب الأغا َن الأَقوأ ر  م    ْأ

    . 401  األ راف

:  فكدول  وأما النوي  ن ضده . بيسانك بةي  دسم  نفسك   في سرك وقيبك والثاني  وفي  قوالن أةدهما
  َل ين ِ َن الأَغا ما َوال تَ  :  وقول   . 01  األ راف َوال َتكانأ م  ْامأ أاولَو َك ها فاَس مأ أَنأ َساها أَنأ َِ  َ وا هللان يَن َنسا كاوناوا َكالنذ 

قاونَ   . (54:الةشر) الأَفاس 
ونَ  : فكدول   وأما دعييق الفالح باإلكثار من   ل حا مأ تافأ َ َكُ يرا  لََعلنكا وا هللان كارا  .21األنفال   َواذأ

َقان ت يَن   :فكدول   وأما الثناء  يى أهي  وةسن جحاهوم َنات  َوالأ م  ؤأ ن يَن َوالأما م  ؤأ ل َمات  َوالأما سأ يَن َوالأما ل م  إ نن الأماسأ

َتَصدِّ  َعات  َوالأما يَن َوالأَخاش  ع  اب َرات  َوالأَخاش  يَن َوالصن اب ر  َقات  َوالصن اد  ق يَن َوالصن اد  َقان َتات  َوالصن َقات  َوالأ َتَصدِّ ق يَن َوالأما
ي او م  ا َوالصن َرات  أََعدن هللان اك  ُ يرا  َوالذن َ َك يَن هللان ر  اك  ِ َظات  َوالذن ْامأ َوالأَحا وَج يَن ِارا ِ ظ  او َمات  َوالأَحا ف َرة  َن َوالصن ْامأ َمغأ  لَ

يما   را  َعظ   . (11:األةحاب)  َوأَجأ

يَن آَمناوا ال تا  : وأما خسران من لوا  ن  فكدول  دعالى ا النذ  َْ ر  هللان  َيا أَيه كأ مأ َعنأ ذ  كا الدا مأ َوال أَوأ َوالاكا مأ أَمأ كا  ْ لأ

ونَ  را ما الأَخاس  اولَو َك ها َِأ َعلأ َذل َك  ون ي    :وأما جعل ذكره لوم جحاء لذكرهم ل  فكدول  (4:المنافدون)  َوَمنأ َيفأ را كا َِاذأ

ون   فارا وا ل ي َوال َتكأ را كا مأ َواشأ كا رأ كا لا َما  : أن  أكبر من كل شيء فكدول  دعالىإلخبار  ن  بوأما ا  (514:البدر ) أَذأ اتأ

را هللان   كأ َكر  َولَذ  نأ َشاء  َوالأما َْى َعن  الأَفحأ الَة َتنأ الَة إ نن الصن َتاب  َوأَق م  الصن َن الأك  َك م  ونَ أاوح َي إ لَيأ َنعا لَما َما َتصأ ا َيعأ َبرا َوهللان   أَكأ
 (21:العنكبوع)  

فوو أفضل الرا اع ألن المدصود بالرا اع , أن ذكر ا  أكبر من كل شيء   أةدها  أقوال وفيوا أربع 
 .إقام  ذكره فوو سر الرا اع وروةوا   كيوا
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المصدر مضاف   فعيى هذا,  أنكم إذا ذكردموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم ل   أن المعني الثاني
 .ورمضاف إلى المذك  إلى الفا ل و يى األول

مةق كل خريه  ,  بل إذا دم الذكر,  ولذكر ا  أكبر من أن يبدى مع  فاةش  ومنكر  أن المعنى الثال  
أن في   معنى اآلي :  وسمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  رةم  ا  يدول.   ومعصي  هذا ما ذكره المفسرون
اشدمالوا  يى ذكر ا  ودضمنوا ل  ولما   ي نويوا  ن الفةشاء والمنكر والثان  الصال  فاهددين  ظيمدين إةداهما

      .دضمند  من ذكر ا  أ ظم من نويوا  ن الفةشاء والمنكر
ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما   : فكما خدم ب   مل الصيام بدول   وأما خدم األ مال الصالة  ب  

ِإذا قضيتم مناسككم ِاذكروا هللا كذكركم آباءكم  : وخدم ب  الة  في قول  591  البدر   هداكم ولعلكم تشكرون

ِإذا قضيتم الصالة ِاذكروا هللا قياما وقعودا وعلى  :  وخدم ب  الصال  كدول  400  البدر  أو أشد ذكرا

ِإذا قضيت الصالة ِانتشروا ِي األرض وابتغوا من ِضل هللا   وخدم ب  الجمع  كدول   .501  النساء   جنوبكم

  50  الجمع   هللا كُيرا لعلكم تفلحونواذكروا 
ذا كان يخر كالم العبد وأما اخدصام الذاكرين  . أدخي  ا  الجن  ولوذا كان خادم  الةيا  الدنيا واى

إن ِي خلق السموات واألرض واختالف الليل  : باالندفاع بآياد  وهم أولو األلباب والعدول فكدول  دعالى

  . 540/545  يل  مران  وعلى جنوبْم الذين يذكرون هللا قياما وقعودا*  األلباب يوالنْار ليات ألول
وأقم الصالة  :  فإن  سبةان  قرن  بالصال  كدول   وأما مصاةبد  لجمي  األ مال واقدران  بوا وأن  روةوا

   52ر   (لذكري
إنما جعل الرواف  مدصوده كما قال النبي بل هو روح الة  ولب  و, وقرن  بالصيام وبالة  ومناسك  

   .  بالبيع والسعي بين الصفا والمرو  ورمي الجمار إلقام  ذكر ا 
يا أيْا الذين آمنوا إذا لقيتم    : وقرن  بالجواد وأمر بذكره  ند مالقا  األقران ومكافة  األ داء فدال دعالى

إن لبدي كل لبدي  ) :وي يدول ا  دعالىوفي أثر إل 21  األنفال  ِوة ِاُبتوا واذكروا هللا كُيرا لعلكم تفلحون
   ( .الذي يذكرني وهو مالق  رنه 

المةبون يفدخرون بذكر من   سمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  قدس ا  روة  يسدشود ب  وسمعد  يدول
   : يةبون  في هذه الةال كما قال  ندر 

 ن دميولدد ذكردك والرماح نواهل مني               وبيض الوند ددرر م
      وقد نويع منا المثدف  السمر            ذكردك والخري يخرر بيننا  : وقال اآلخر 

وهذا كثير في أشعارهم وهو مما يدل  يى قو  المةب  فإن ذكر المةب مةبوب    يى  ديك الةال الدي ال 
دليل  يى صدق المةب  وا   وهذا. أو أ ح منوا , يدل  يى أن   نده بمنحل  نفس  , يوم المرء فيوا غير نفس  

 .  أ يم
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 رن أبير   رن أبري هريرر  رضري  هرم أهرل السربق كمرا روى مسريم فري صرةية  مرن ةردي  العرالء  والذاكرون 
سريروا هرذا جمردان   فدرال( جمردان) كان رسول ا  يسير في رريق مك  فمر  يى جبل يدال ل  : )  ا   ن  قال

والمفرررردون إمرررا . ( والرررذاكراع الرررذاكرون ا  كثيررررا  قرررال: دون يرررا رسرررول ا ومرررا المفرررر :  قرررالوا, سررربق المفرررردون , 
ما اآلةاد الفرادي   . الموةدون واى

   أال أنبهكم بخير أ مالكم وأحكاهرا  نرد ميريككم : )  وفي المسند مرفو ا من ةدي  أبي الدرداء رضي ا   ن
يدروا  ردوكم فدضرربوا أ نراقوم ويضرربوا أ نراقكم ؟  وأرفعوا في درجادكم وخير لكم من إ راء الذهب والفضر  وأن د

 .  ( ذكر ا   ح وجل:   قال, وما ذاك يا رسول ا    :قالوا
 أشررود  يررى أبرري هريررر  وأبرري سررعيد رضرري ا   نومررا أنومررا شررودا   سررمعع األغررر قررال   ررن أبرري إسررةاق قررال

كررر  وغشررريدوم الرةمررر  ونحلرررع  يررريوم السررركين  ال يدعرررد قررروم يرررذكرون ا  إال ةفررردوم الماله: )   يرررى رسرررول ا  قرررال
 .  وهو في صةيأ مسيم(  وذكرهم ا  فيمن  نده

 أن ا  يباهي مالهكدر  بأهير  كمرا فري صرةيأ مسريم  رن معاوير  رضري ا   نر   ويكفي في شرف الذكر  ( :
 يررى مررا هرردانا  جيسررنا نررذكر ا  ونةمررده  مررا أجيسرركم قررالوا  خرررج  يررى ةيدرر  مررن أصررةاب  فدررال  أن رسررول ا 

أمرا إنري لرم أسردةيفكم   قرال.  ي  ما أجيسرنا إال ذلرك  ي  ما أجيسكم إال ذلك؟ قالوا  قال, لإلسالم ومن ب   يينا 
أي األ مرررال   وسرررأل أ رابررري رسرررول ا  ( .أن ا  يبرراهي بكرررم المالهكررر   دومرر  لكرررم ولكرررن أدررراني جبريرررل فرررأخبرني

 (. ا  ررب من ذكر أن دفارق الدنيا ولسانك)  أفضل فدال

  ال يررحال لسررانك رربررا مررن :)  إن شررراه  اإلسررالم قررد كثرررع  يرري فمرنرري بررأمر أدشررب  برر  فدررال  وقررال لرر  رجررل
 (. ذكر ا 

  أيورا النراس اردعروا فري ريراض الجنر    خرج  يينا رسول ا  فدال: )  وفي المسند وغيره من ةدي  جابر قال
اغدوا وروةوا واذكروا مرن كران يةرب أن يعيرم   وقال. مجالس الذكر:    فداليا رسول ا  وما رياض الجن  قينا. 

 (. فإن ا  ينحل العبد من  ةي  أنحل  من نفس , فيينظر كيف منحل  ا   نده   منحلد   ند ا 

  رىء أقرر)  : ليير  اإلسرراء أنرر  قرال لر , [  يير  السررالم ]  رن أبيرر  إبرراهيم [ صريى ا   ييرر  وسريم] وروى النبري
سربةان ا  والةمرد   وال   أمدك مني السالم وأخبررهم أن الجنر  ريبر  الدربر   ذبر  المراء وأنورا قيعران وأن غراسروا

 . رواه الدرمذي(  إل  إال ا  وا  أكبر

    مثررل الررذي : )  وفرري الصررةيةين مررن ةرردي  أبرري موسررى رضرري ا   نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم
مثل البيع الذي يرذكر ا  فير  والبيرع الرذي ال يرذكر )  ولفظ مسيم(  مثل الةي والميع يذكره يذكر رب  والذي ال 

. فجعرل بيرع الرذاكر بمنحلر  بيرع الةري وبيرع الاافرل بمنحلر  بيرع الميرع وهرو الدبرر( .مثل الةي والميرع   ا  في 
يفظران أن الديرب الرذاكر كرالةي فري جعرل الرذاكر بمنحلر  الةري والاافرل بمنحلر  الميرع فدضرمن ال  وفي اليفرظ األول

بيوع األةياء والاافل كالميع في بيوع األمواع وال ريب أن أبدان الارافيين قبرور لديروبوم وقيروبوم فيورا كراألمواع 
      . في الدبور كما قيل

 وأجساموم قبل الدبور قبور                   فنسيان ذكر ا  موع قيوبوم
 وليس لوم ةدى النشور نشور          موأرواةوم في وةش  من جسومو
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)   : وفي يخر( . أةبني وأةببد   إذا كان الاالب  يى  بدي ذكري: )  يدول ا  دعالى  وفي أثر إلوي 
ابن يدم ما أنصفدني أذكرك ودنساني وأد وك ودورب إلى غيري : )   وفي يخر(  فبي فافرةوا وبذكري فدنعموا

ابن يدم : )وفي يخر( . يا ابن يدم ما ددول غدا إذ جهدني,  يى الخرايا  وأذهب  نك الباليا وأنع معدكف
 .(وارض بنصردي لك فإن نصردي لك خير من نصردك لنفسك, أذكرك ةين أغضب   اذكرني ةين داضب

 مررن )    : ررن ربرر  دبررارك ودعررالى[ صرريى ا   ييرر  وسرريم ] فرري األثررر الررذي يرويرر  رسررول ا    وفرري الصررةيأ
 ( .    ذكرد  في نفسي ومن ذكرني في مأل ذكرد  في مأل خير منومذكرني في نفس

  وذكرنا هنراك أسررار الرذكر ( الوابل الصيب وراف  الكيم الريب ) وقد ذكرنا في الذكر نةو ماه  فاهد  في كدابنا
 يرى ا  ذكرر األسرماء والصرفاع ومعانيورا والثنراء : أن الرذكر ثالثر  أنرواع   و ظم نفع  وريرب ثمردر  وذكرنرا فير 

وأنرر  . وذكررر اآلالء والنعمرراء واإلةسرران واأليررادي . وذكررر األمررر والنورري والةررالل والةرررام .   بوررا ودوةيررد ا  بوررا
. وذكرر بالديرب وةرده وهرو فري الدرجر  الثانير  . ذكر يدوارأ  يي  الديب واليسان وهو أ الهرا :   ثالث  أنواع أيضا

 . أهر [ . لث وذكر باليسان المجرد وهو في الدرج  الثا

 

  فضل االذكار بعد الصلوات المكتوبة: 

   من سبح اهلل في دبر كل صاال  ) :  ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قرال
و ااال تمااام , فتلااك تسااعة وتسااعون , وكباار اهلل ةالةااا وةالةااين , وحمااد اهلل ةالةااا وةالةااين , ةالةااا وةالةااين 

ن ال إله : المائة إال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو للام كال شايء  ادير غفارت خ ايااه وا 
 (.رواه مسيم)(. كانت مةل ربد البحر

   يااا معاااذ إنااي ) : و ررن معرراذ بررن جبررل رضرري ا   نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أخررذ بيررده وقررال
اللهاام ألناي للاام ذكارك وشااكرك وحساان : ولأوصاايك ياا معاااذ ال تادلن فااي دبار كاال صااال  أن تقا, الحباك 
 (.رواه أبو داوود)( لبادتك 

  جرراء الفدرراء إلرى النبرري صريى ا   ييرر  وسريم فدررالوا ذهرب أهررل : )  رن أبري هريررر  رضري ا   نرر  قرال و
الدثور من األموال بالدرجاع العال والنعيم المديم يصيون كما نصيي ويصومون كما نصوم ولوم فضل من أمروال 

ن بوا ويعدمرون ويجاهدون ويدصدقون قال أال أةدثكم إن أخذدم أدركردم مرن سربدكم ولرم يردرككم أةرد بعردكم يةجو 
وكندم خير من أنردم برين ظورانير  إال مرن  مرل مثير  دسربةون ودةمردون ودكبررون خيرف كرل صرال  ثالثرا وثالثرين 

كبرر أربعرا وثالثرين فرجعرع إلير  فدرال ددرول فاخديفنا بيننا فدال بعضنا نسبأ ثالثا وثالثرين ونةمرد ثالثرا وثالثرين ون
 مدفق  يي (  سبةان ا  والةمد   وا  أكبر ةدى يكون منون كيون ثالثا وثالثين 

 خيدران ال يةصريوما رجرل مسريم إال :  )  ن  بد ا  بن  مرو قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم الصرريواع الخمررس يسرربأ دخررل الجنرر  وهمررا يسررير ومررن يعمررل بومررا قييررل قررال قررال 

أةدكم في دبر كل صال   شرا ويةمد  شرا ويكبر  شرا فوي خمسون وماهر  فري اليسران وألرف وخمرس ماهر  فري 
ذا أوى أةدكم إلرى فراشر  أو مضرجع  سربأ ثالثرا  الميحان وأنا رأيع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يعددهن بيده واى

ثالثررا وثالثررين وكبررر أربعررا وثالثررين فورري ماهرر   يررى اليسرران وألررف فرري الميررحان قررال قررال رسررول ا  وثالثررين وةمررد 
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صيى ا   يي  وسيم فأيكم يعمل في كل يوم وليي  ألفين وخمس ماه  سيه  قيل يا رسول ا  وكيرف ال نةصريوما 
رواه الدرمرذي  (    ند منام  فينيم فدال إن الشيران يأدي أةدكم وهو في صالد  فيدول اذكر كذا اذكر كذا ويأدي

 .وأبو داود ابن ماج  وأةمد   والنساهي
 

 :فضل أذكار الصباح والمساء 

ثم وجدع . لدد هممع أن أجم  راهف من هذه األذكار من بعض المصادر المشدور   من أجل هذه الفدر  
ليكموه , هذا المخدصر  كفاي  موجح  دناسب, فيما جمع  شيخنا الشويد  بد ا   حام  رةم  ا    :واى

 : ال الشيخ لبد اهلل ل ام رحمه اهلل لن  ائفة االحاديس التي جمعها 
ولةفظ  من الشيران وجمي  , كل هذه األةادي  صةية  وهي ضروري  لةماي  اإلنسان من كل الشرور 

 .باإلضاف  إلى الثواب العظيم الذي يندظر قاهيوا, األضرار 
والذكر يصفى , وكالماء ليحرع , والذكر كالماء ليسمك , اض الديب من الذكر و ما من  الج أشفى ألمر 

وينحل , ويررد الشيران , ويحيل الوم والام , ويدوي البدن والروح , ويشفى الصدر من الديق والضنك , الديب 
 .المالهك  والرةم  و السكين  

وكذلك الذكر , إذا دوقف الذكر دوقف البناء ف, وكيما ذكر اإلنسان فإن المالهك  دبني ل  مناحل في الجن  
 .فإذا دوقف الذكر دوقف الاراس, غراس الجن  

ويبني الدوكل ويور  الرمأنين  , ويور  المةب    ثم ليخيق , ويصفي الروح , والذكر يحيل صدأ الديوب 
 .والرضا بالددر

ويخر من , فمنوا ما يشفي من الوم .   والذكر بأنوا   كالصيدلي  الدي دضم أنواع الدواء لألمراض المخديف
ولدد وصف الربيب الةكيم , وهكذا ... وخامس من الشيران , وراب  من الخوف , وثال  من األرق , الام 

 (.ال ... ةب  أو ثالث  أو سبع  )صيى ا   يي  وسيم بمددار الجر   
 .من بعد العصر وأذكار المساء, ووقع أذكار الصباح من ريوع الفجر إلى ريوع الشمس 

لاه , ال إلاه إال اهلل وحاده ال شاريك لاه ) : بعد الصال  الفجر مباشرر  وهرو  يرى جيسر  الصرال  يدرول  شرر  مرراع -5
 (.الملك وله الحمد وهو للم كل شيء  دير 

مان  اال ال إلاه إال اهلل وحاده ال شاريك ) :  ن أبي أيوب رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يير  وسريم قرال
ومحاا , كتاب اهلل لاه بهان لشار حسانات  –لشار مارات  –له الملك وله الحمد وهو للم كل شيء  ادير , له 

ومان  االهن إذا صالم , وكان لاه حرساا حتام يمساي , أرباب ر ااب  هوكان لاه لادل لتاا  ا, بهن لشرا سايئات 
 (.المغرب دبر صالته فمةل ذلك حتم يصبح 

َو ا  :أي  الكرسري -4 ا ال إ لََه إ ال ها ِ اي اهللان اَماَوات  َوَماا  ِ اي السن م  لَها َما  َنة  َوال َنوأ ها س  ذا َقيهوما ال َتأأخا ض  َمانأ َذا ألَ لأَحيه الأ رأ

انأ ع   ٍء م  وَن ب َشيأ ْامأ َوال ياح يطا َف مأ َوَما َخلأ  ْ ي د  َن أَيأ لَما َما َبيأ ن ه  َيعأ َدها إ الن ب إ ذأ نأ َفعا ع  ي َيشأ اه  إ الّ النذ  ها  ب َماا َشااءَ  لأم  ايه س  رأ اَع كا َوس 

يما  َو الأَعل يه الأَعظ  ْاَما َوها ظا فأ ها ح  ودا َض َوال َيؤا َماَوات  َواألَرأ  . (411:البدر )  السن
فةرسر  ذاع ليير  فرإذا هرو بدابر  شرب  , أنر  كران لر  جررن مرن دمرر فكران يرندم  :  ن  أبي كعب رضي ا   نر 
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فرإذا , فناولر  يرده , جني فناولني يردك : ما أنع؟ جني أم أنسي؟ قال: فدال, فسيم  يي  فرد  يي  السالم , الاالم 
قرال . قرد  يمرع الجرن أن مرا فريوم رجرال أشرد منري : هذا خيق الجن؟ قرال: وشعره شعر كيب قال , يده يد الكيب 

  هرذه اآلير: فمرا ينجينرا مرنكم؟ قرال: قرال, فجهنا نصيب من رعامك , بيانا أنك دةب الصدق  : فما جاء بك؟ قال
 ... هللا ال إله إال هو الحي القيوم  : في سور  البدر 

فيمرا أصربأ , ومرن قالورا ةرين يصربأ أجيرر منرا ةدرى يمسري , فمن قالوا ةين يمسي أجير منا ةدى يصبأ 
 ( .صدق الخبيس): فدال, أدى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فذكر ل  ذلك 

اولا   :يخر ييدين مرن سرور  البدرر  -1 سا ب اه   آَماَن الرن تا الٌّ آَماَن ب االن  َوَمالو َكت اه  َوكا نااوَن كا م  ؤأ اه  َوالأما انأ َربِّ اه  م  َل إ لَيأ از  ب َماا أانأ

ايرا  اَك الأَمص  َناا َوإ لَيأ َراَناَك َربن فأ َناا غا َنا َوأََطعأ عأ ال ه  َوَقاالاوا َسام  سا انأ را َن أََحٍد م  قا َبيأ ل ه  ال ناَفرِّ سا ا نَ *  َورا فأساا  إ الن ال ياَكلِّافا هللان
َناا َوال َطأأَناا َربن ايَنا أَوأ أَخأ َنا إ نأ َنس 

اذأ َناا ال تاَؤاخ  َتَساَبتأ َربن اا َماا اكأ َْ ا َما َكَسَبتأ َوَعلَيأ َْ ا لَ َْ َع سأ ارا  َكَماا وا َناا إ صأ الأ َعلَيأ م   َتحأ
َنا َما ال َطاَقةَ  لأ َنا َوال تاَحمِّ ل َنا َربن نأ َقبأ يَن م  َتها َعلَى النذ  َنا  َحَملأ ارأ صا َِانأ الَناا  َت َموأ َنا أَنأ َحمأ ف رأ لََنا َوارأ ا َواغأ فا َعنن لََنا ب ه  َواعأ

ينَ  ِ ر  م  الأَكا   (491 - 491 :البدر ) َعلَى الأَقوأ
 (.من  رأ اآليتين من آخر سور  البقر  في ليلة كفتاه ) : قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

 (.ثال  مراع)كل واةد  ( ...   ل ألوذ برب الناس, الفلق   ل ألوذ برب,  ل هو اهلل أحد )  -2
خرجنرا فري ليير  مررر وظيمر  شرديد  نريرب رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم ليصريي لنرا : قال  بد ا  برن خبيرب 

ذا فديرع يرا رسرول ا  مرا, (  ال ) : قرال. فيرم أقرل شريها , (  ال ) : ثم قرال, فيم أقل شيها (  ل ) : فأدركناه  فدال
 (.تكفيك من كل شيء –ةالس مرات  –والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ,  ل هو اهلل أحد ) : أقول؟ قال

 .ا  أكبر أربعا وثالثين, والةمد ا  ثالثا وثالثين , سبةان ا  ثالثا وثالثين  -1
,  ةالةاا وةالةاين وحماد اهلل, من سبح في دبر كال صاال  ةالةاا وةالةاين ) : قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم

لاه الملاك , ال إلاه إال اهلل وحاده ال شاريك لاه : و ال تمام المئة, فتلك تسب وتسعون , وكبر اهلل ةالةا وةالةين 
ن كانت مةل  بد البحر, غفر له خ اياه , وله الحمد وهو للم كل شيء  دير   (. وا 

ليه النشور  ال, أصبحنا وأصبح الملك هلل والحمد هلل ال شريك له ) : الةدي  -1  (.إله إال هو وا 

, ن نبينا محمد صالم اهلل للياه وسالموللم دي, وللم كلمة اتخالش , أصبحنا للم ف ر  اتسالم ) : الةردي  -1
 (.وللم ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 

 (.د ولك الشكرال شريك لك فلك الحم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك) : الةدي  -9

: مان  اال حاين يصابح) :  ن  بد ا  بن غنام البياضي رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال
فقاد أد  , فلاك الحماد ولاك الشاكر , اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك 

 (.ته ومن  ال مةل ذلك حين يمسي فقد أد  شكر ليل, شكر يومه 
 (.يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك ولظيم سل انك ) : الةدي  -4

) :  ن  بد ا  بن  مر رضي ا   نوما أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ةردثوم أن  بردا مرن  براد ا  قرال 
ريا كياا فلام ياد –أليتهماا  –فعضالت باالملكين ( يا ربي  لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك ولظايم سال انك 

فقاال اهلل لا  , ياا ربناا إن لبادك  اد  اال مقالاة ال نادري كياا نكتبهاا : فقااال , فصعدا إلم الساماء , يكتبانها 
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ياا رباي لاك الحماد كماا ينبغاي : ياا رباي إناه  اد  اال: مااذا  اال لبادي؟  ااال –وهو أللم بما  ال لباده  –وجل 
 (.تباها كما  ال لبدي حتم يلقاني فأج يه بها أك: فقال اهلل ل  وجل لهما, لجالل وجهك ولظيم سل انك 

 (.رضيت باهلل ربا وباتسالم دينا وبمحمد نبيا ورسوال ) : الةدي  -50
من  ال حاين يمساي وحاين يصابح رضايت بااهلل رباا ) :  ن ثوبان وغيره أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال

 (.كان حقا للم اهلل أن يرضيه .. .وباتسالم دينا وبمحمد  صلم اهلل لليه وسلم ونبيا ورسوال
 (.ةالس مرات ( ) سبحان اهلل وبحمده لدد خلقه و رضم نفسه و نة لرشه ومداد كلماته ) : الةدي  -55

أن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم خررج مرن  نردها  بكرر  ةرين صريى :  ن جويري  أم المؤمنين رضي ا   نوا
ما حلع  يى الةال الدي فارقدرك  ييورا ؟  : فدال, وهي جالس  الصبأ وهي في مسجدها  ثم رج  بعد أن أضةى 

لاو و نات بماا  لات  –ةالس مرات  –لقد  لت بعدك أربب كلمات )  : فدال النبي صيى ا   يي  وسيم. قالع نعم 
 (.رضم نفسه و نة لرشه ومداد كلماتهسبحان اهلل وبحمده لدد خلقه و : منذ اليوم لو نتهن

ماا مان لباد ) : قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم :  ثمان بن  فران رضري ا   نر  ن أبان بن  :الةدي  -54
بسم اهلل الذي ال يضر مب اسمه شايء فاي االر  وال فاي الساماء وهاو : يقول صباو كل يوم ومساء كل ليلة

 (.رواه األربع )(. لم يضره شيء  –ةالس مرات  –السميب العليم 
مرا دنظرر؟ أمرا إن الةردي  كمرا : فدرال أبران, ف فال  فجعل الرجل ينظرر إلير  وكان أبان بن  ثمان قد أصاب  رر 

 .ةدثدك ولكني لم أقي  يومهذ ليمضي ا  قدره
 (.رواه أةمد)(. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه) : الةدي  -51

ياا أيهاا ) : يى ا   يير  وسريم ذاع يروم فدرالخربنرا رسرول ا  صر:  ن أبي موسى األشعري رضري ا   نر  قرال
كياا نتقياه وهاو أخفام : فقاال لاه مان شااء اهلل أن يقاول, الناس اتقوا هذا الشرك ف نه أخفم من دبيب النمال 

اللهم إن نعوذ بك من أن نشارك باك شايئا نعلماه ونساتغفرك لماا ال :  ولوا: من دبيب النمل يا رسول اهلل؟ فقال
 (.نعلمه 

 (.رواه مسيم)(. ةالس مرات ( ) ألوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق ) : الةدي  -52

لام يضاره لدغاة حياة فاي ( ألوذ بكلمات اهلل التامات من شار ماا خلاق )  –ثال  مرراع  –من قال ةين يمسي 
 (.رواه الدرمذي)(. تلك الليلة 

وألااوذ بااك ماان الجاابن , كساالوألااوذ بااك ماان العجاا  وال, اللهاام إنااي ألااوذ بااك ماان الهاام والحاا ن ) : الةرردي  -51
 (.رواه أبو داوود) (. وألوذ بك من غلبة الدين و هر الرجال , والبخل

دخل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ذاع يوم المسجد فإذا هو برجرل :  ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن  قال
همروم : قرال( غيار و ات الصاال ؟  ياا أباا أماماة ماالي أراك جالساا فاي) : فدال, من األنصار يدال ل  أبو أمام  

: قررال( أال أللمااك كالمااا إذا  لتااه أذهااب اهلل همااك و ضاام لنااك دينااك؟ ) : فدررال.. لحمدنرري وديررون يررا رسررول ا  
ذا أمسريع: قال. بيى يا رسول ا : قيع اللهام إناي ألاوذ باك مان الهام والحا ن وألاوذ باك ) : قل إذا أصبةع واى

 (.ن والبخل وألوذ بك من غلبة الدين و هر الرجال من العج  والكسل وألوذ بك من الجب
 (.رواه أبو داوود. )ففعيع ذلك  فأذهب ا  همي وقضى  ني ديني : قال
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اللهم إناي ألاوذ باك , اللهم لافني في بصري , اللهم لافني في سمعي , اللهم لافني في بدني ) : الةردي  -51
 (.رواه أبو داوود)(  أنت ال إله إال, من الكفر والفقر وألوذ بك من لذاب القبر 

اللهام أنات رباي ال إلاه إال أنات خلقتناي وأناا ) : سريد االسردافار أن ددرول:  ن شداد برن أوس مرفو را :الةدي  -51
ألوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك للاي و أباوء باذنبي , لبدك وأنا للم لهدك وولدك ما است عت 

ومن قالورا , فماع فوو من أهل الجن  , قالوا من النوار موقنا بوا من ( فاغفر لي ف نه ال يغفر الذنوب إال أنت 
 (.رواه البخاري. )فماع قبل أن يصبأ فوو من أهل الجن  –وهو موقن بوا  –من الييل 

 :الةدي  -59
ذا أمسريع :  ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن أبا بكر الصديق قال يا رسول ا   يمني شريها أقولر  إذا أصربةع واى

رب كال شايء و مليكاه أشاهد أن أال إلاه , فا ر الساموات واالر  , اللهم لالم الغيب والشهاد  : )  ل: قال, 
وأن أ تارا للام نفساي ساوءا أو  –وفاي رواياة  –ألوذ باك مان شار نفساي وشار الشاي ان وشاركه , إال أنت 

ذا أخذت مضجعك( أجره إلم مسلم  ذا أمسيت وا   (.رواه الدرمذي) . له إذا أصبحت وا 
 :الةدي  -54

لررم يكررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم يرردع هررؤالء الررد واع ةررين يمسرري : قررال  بررد ا  بررن  مررر رضرري ا   نومررا
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي , اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخر  ) : وةين يصبأ

احفظناي مان باين يادي ومان خلفاي ولان يميناي اللهم , وآمن رولاتي , اللهم استر لوراتي , و أهلي ومالي 
 (.أخرج  أبو داوود)(. ولن شمالي ومن فو ي وألوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي 

 (.أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه )  :الةدي  -40
لياه غفارت لاه ذنوباه أستغفر اهلل الذي ال إله إال هاو الحاي القياوم وأتاوب إ) : من قرال:  ن أبي مسعود مرفو ا
ن كان فر من ال حا   (.وا 

 (.وال تكلني إلم نفسي  رفة لين , أصلح لي شأني كله , يا حي يا  يوم برحمتك أستغيس ) : الةدي  -45
ماا يمنعاك أن تقاولي إذا ) : قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم لفارمر :  ن أنس بن مالك رضي ا   ن  قال

ذا أمسيت يا حي يا   أصلح لي شأني كلاه وال تكلناي إلام نفساي  رفاة لاين , يوم برحمتك أستغيس أصبحت وا 
 (.رواه النساهي)(. 

 .الصال   يى النبي  شرع مراع -44

 (.رواه الربراني)(. من صلم للي حين يصبح وحين يمسي لشرا أدركته شفالتي يوم القيامة )
 .سبةان ا  وبةمده ماه  مر  -41

: ) مان  اال حاين يصابح وحاين يمساي) : ول ا  صريى ا   يير  وسريمقرال رسر: رواي مسيم  ن أبري هريرر  قرال
مائة مر  لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد  ال مةلما  ال أو  اد للياه ( سبحان اهلل وبحمده 

.) 
 ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك) :كفار  المجيس -42
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فقال  بال , فكةر فيه لغ ه , من جلس في مجلس ) : قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم : قال  ن أبي هرير 
إال كفار اهلل " سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب أليك : " أن يقوم من مجلسه ذلك

 (.رواه الدرمذي ) (. له ما كان في مجلسه ذلك 
أخرج  أبو )  (.   لما يصفون وسالم للم المرسلين والحمد هلل رب العالمين سبحان ربك رب الع) : الةدي  -41

 (5).أهر(. [ يعيى 

 

 فضل أذكار النوم : 
إذا جااء أحادكم فراشاه فلينفضاه ) :  ن أبي هريرر  رضري ا   نر   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال -5

ن , إن أمساكت نفساي فااغفر لهاا , باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعاه : وليقل, بصنفة ةوبه ةالس مرات  وا 
 (.رواه الجما  ) (أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به لبادك الصالحين 

إن النبي صلم اهلل لليه وسلم كان إذا آو  إلام فراشاه كال ليلاة ) : و ن  اهش  رضي ا   نوا قالع  -4
( و ل ألوذ برب الناس ) و (   ل ألوذ برب الفلق) و (  ل هو اهلل أحد) فقرأ فيهما , جمب كفيه ونفخ فيهما 

يفعال ذلاك ةاالس , يبدأ بهما للم رأسه ووجهه وما أ بل مان جساده , ةم يمسح بهما ما است اع من جسده . 
 (.رواه البخاري) ( مرات 

ومن  ال حين يأوي إلم ) : و ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال  -1
ن كانات  –ةاالس مارات  –ذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر اهلل ال: فراشه غفار اهلل لاه ذنوباه وا 

ن كانات  ن كانات لادد رمال لاالج , ورق الشاجر ( لادد ) مةل  باد البحار  وا  ن كانات لادد أياام الادنيا , وا  ( وا 
 (.رواه الدرمذي)

ال إلاه إال اهلل وحاده ال : فراشاهمن  ال حين يأوي إلم ) : قال و ن أبي هرير  ري ا   ن  أن النبي  -2
ساابحان اهلل , ال حااول وال  ااو  إال باااهلل العظاايم , لااه الملااك ولااه الحمااد وهااو للاام كاال شاايء  اادير . شااريك لااه 

ن كانت مةل  بد البحر, والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر   .(رواه ابن ةبان( )غفرت له ذنوبه وا 

 :قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم: الو ن البراء بن  احب رضي ا   ن  ق -1

اللهام أسالمت وجهاي : ةام اضا جب للام شاقك االيمان ةام  ال, إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك  للصاال  )  
ليك  آمنت , ال ملجأ وال منجم منك إال إليك , رغبة ورهبة إليك , وألجأت ظهري إليك , وفوضت أمري إليك , وا 

( تتلكم باه واجعلهن آخر ماا, لم الف ر  ف ن مت من ليلتك فأنت ل, ي أرسلت وبنبيك الذ, بكتابك الذي أن لت 
 (.أخرج  الجما  )

                                                 
 . (5/552الذخاهرج) (5)
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 :دلاء الف ع في النوم -*  
 :و ن  مرو بن شعيب  ن أبي   ن جده رضي ا   نوم أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال -1

ومان هما ات , ن غضابه ولقاباه وشار لبااده ألاوذ بكلماات اهلل التاماات ما: إذا ف ع أحدكم فاي الناوم فليقال)  
 (.ه أبو داوود والدرمذي والنساهيروا)( الشيا ين وأن يحضرون ف نها لن تضره

 :د اء األرق ودعذر النوم   -*
أال ) : فدرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم, و رررن خالرررد برررن الوليرررد رضررري ا   نررر  أنررر  أصررراب  األرق  -1

ورب االرضااين ومااا أ لاات ورب , للهاام رب السااموات الساابب ومااا أظلاات : أللمااك كلمااات إذا  لااتهن نماات؟  اال
لا  جاارك , أن يفر  للي أحد منهم أو أن ي غم , كن لي جارا من شر خلقك أجمعين , الشيا ين وما أظلت 

 (.رواه الربراني)فدالون فنام (. وتبارك اسمك 
) :   يي  وسيم أرقا أصرابني فدرالشكوع إلى رسول ا  صيى ا : و ن حيد بن ثابع رضي ا   ن  قال -9
ياا حاي ياا  ياوم أهادئ , ال تأخذك سانة و ال ناوم , وأنت حي  يوم , وهدأت العيون , اللهم غارت النجوم :  ل

  (5).أهر . [ فديدوا فأذهب ا   ح وجل ما كنع أجده( ليلي وأنم ليني 

  
 ل الدلاء ضف: 

 :الترغيب في كةر  الدلاء وما جاء في فضله :جاء في كداب الدرغيب والدرهيب ليةافظ المنذري 
  ن أبي ذر رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم فيما يروي  ن رب   ح  * 
يا  بادي إني ةرمع الظيم  يى نفسي وجعيد  بينكم مةرما فال دظالموا يا  بادي  كيكم ضرال  : )وجل أن  قال 

 كم جاه  إال من أرعمد  إال من هديد  فاسدودوني أهدكم يا  بادي كي
فاسردرعموني أرعمكررم يرا  بررادي كيكررم  رار إال مررن كسرود  فاسدكسرروني أكسرركم يرا  بررادي إنكرم  دخرهررون بالييررل  

والنورار وأنرا أغفررر الرذنوب جميعررا فاسردافروني أغفررر لكرم يررا  برادي إنكررم لرن دبيارروا  ضرري فدضررروني ولرن دبيارروا 
إنسكم وجنكم  كانوا  يى أددى قيب رجل واةد منكم ما حاد ذلك  ركم ويخ نفعي فدنفعوني يا  بادي لو أن أولكم و
إنسكم وجنكم كانوا  يى أفجر قيرب رجرل واةرد مرنكم مرا ندرم  يخركم و في ميكي شيها يا  بادي لو أن أولكم  و

إنسركم وجرنكم قراموا فري صرعيد واةرد فسرألوني فأ ريرع   يخرركم و ذلك من ميكري  شريها يرا  برادي لرو أن أولكرم و
كررل إنسرران مررنوم مسررألد  مررا ندررم ذلررك ممررا  نرردي إال كمررا يررندم المخررير إذا أدخررل البةررر يررا   بررادي إنمررا هرري 
أ مررالكم أةصرريوا لكررم ثررم أوفرريكم إياهررا فمررن وجررد خيرررا فييةمررد ا   ررح وجررل  ومررن وجررد غيررر ذلررك فررال ييررومن إال 

 (.نفس  
ا  يى ركبدي  رواه مسريم واليفرظ لر  ورواه الدرمرذي قال سعيد كان أبو إدريس الخوالني إذا ةد  بوذا  الةدي  جث 

إن  ا  دبرارك ودعرالى يدرول يرا  برادي كيكرم ) :قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم :  ولفظ ابن ماج وابن ماج  

                                                 
 . (551/ 5ج : :الذخاهر) (5)
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مررذنب إال مررن  افيدرر  فاسررألوني المافررر  أغفررر لكررم ومررن   يررم مررنكم أنرري ذو قرردر   يررى المافررر  واسرردافرني بدرردردي 
  وكيكم ضال إال من هديع  فاسألوني الودى أهدكم وكيكم فدير إال من أغنيع فاسألوني أرحقكم ولرو أن غفرع ل
يابسرركم اجدمعرروا فكررانوا  يرى قيررب أددررى  بررد مرن  بررادي لررم يررحد فرري   ررربكم و يخررركم و ميرردكم  وأولكررم و ةريكم و

ندم من ميكي  جناح بعوضر  ولرو ميكي جناح بعوض  ولو اجدمعوا فكانوا  يى قيب أشدى  بد من  بادي لم ي
يابسركم اجدمعروا فسرأل كرل  سراهل مرنوم مرا بيارع أمنيدر  مرا ندرم  ررربكم و يخركم و ميدكم وأولكم و أن ةيكم و

جواد ماجد  رراهي كرالم إذا  من ميكي إال كما لو أن أةدكم مر بشف  البةر فامس  فيوا إبر  ثم نح وا ذلك بأني
 (  .  ونأردع شيها فإنما أقول ل  كن فيك

 : إن ا   رررح  وجرررل يدرررول :  و رررن أبررري هريرررر  رضررري ا   نررر  قرررال قرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم *  
 . رواه البخاري ومسيم(  أنا  ند ظن  بدي بي وأنا مع  إذا د اني) 
 : ثم قرأ الد اء هو العباد   : )و ن النعمان بن بشير رضي ا   نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال* 
 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عان عباادتي سايدخلون  جْانم داخارين  رواه أبرو داود  , غرافر

 .والدرمذي 

من سرره أن  يسردجيب ا  لر   نرد : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال *  
 . رواه الدرمذي ( الشداهد فييكثر من الد اء في الرخاء

 :و رررن أنرررس برررن مالرررك رضررري ا   نررر  قرررال سرررمعع رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم يدرررول  قرررال ا  دعرررالى  *
  الةدي  رواه الدرمذي(  يا ابن يدم إنك ما د ودني ورجودني غفرع لك  يى ما كان منك وال أبالي)

مررا   يرى األرض مسرريم  : )  يير  وسرريم قرال و رن  برراد  برن الصررامع رضري ا   نرر  أن رسرول ا  صرريى ا * 
يد و ا  بد و  إال يداه ا  دعالى إياها أو صرف  ن  من السوء مثيوا ما لم  يدع بإثم أو قريع  رةم فدال رجل 

 .  رواه الدرمذي(  من الدوم إذا نكثر قال ا  أكثر
مرا مرن  مسريم ينصرب وجور    : ) وسريم و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير   * 

ما أن يدخرها ل   في اآلخر    .رواه أةمد (  ح وجل في مسأل  إال أ راها إياه إما أن يعجيوا ل  واى
يررد و ا   بررالمؤمن يرروم : ) و ررن جررابر بررن  بررد ا  رضرري ا   نومررا  ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال * 

 برردي إنرري أمردررك أن دررد وني وو ررددك أن أسرردجيب لررك فوررل كنررع دررد وني  الديامرر  ةدررى يوقفرر  بررين يديرر  فيدررول
فيدول نعم يا رب فيدول أما إنك لرم درد ني برد و  إال  اسردجبع لرك ألريس د رودني يروم كرذا وكرذا لارم نرحل برك أن 

ك أفرج  نك ففرجع  نك فيدول  نعم يا رب فيدول إني  جيدورا لرك فري الردنيا ود رودني يروم كرذا وكرذا لارم نرحل بر
فري ةاجر   أن أفرج   نرك فيرم درر فرجرا قرال نعرم يرا رب فيدرول إنري ادخررع لرك بورا فري الجنر  كرذا وكرذا ود رودني

أقضيوا لك في يوم كذا وكذا فدضيدوا فيدول نعم يا رب فيدول إني  جيدوا لك في  الدنيا ود ودني يوم كرذا وكرذا 
نرري ادخرررع لررك بوررا فرري الجنرر  كررذا وكررذا قررال فرري ةاجرر  أقضرريوا لررك فيررم دررر قضرراءها فيدررول نعررم يررا رب فيدررول  إ

رسول ا  صيى ا   يي  وسريم فرال يردع ا  د رو   د را بورا  برده المرؤمن إال برين لر  إمرا أن يكرون  جرل لر  فري 
مرا أن يكرون ادخرر لر  فري اآلخررر   قرال فيدرول المرؤمن فري ذلرك المدرام يررا ليدر  لرم يكرن  جرل لر  شريء مررن  الردنيا واى

 . اكمرواه الة( .  د اه 
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ال دعجحوا في الد اء فإن  لرن يويرك مر   : )و ن أنس رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
 . رواه ابن ةبان في صةية  والةاكم ( الد اء أةد 

الد اء سالح المؤمن و ماد الدين : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
 .رواه الةاكم (  ور السمواع واألرضون
مررن فرردأ لر  مررنكم برراب الررد اء : ) و رن ابررن  مررر رضري ا   نومررا قررال قرال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسريم * 

فدةع ل  أبواب الرةم  ومرا سرهل ا  شريها يعنري أةرب إلير  مرن أن يسرأل العافير   وقرال قرال رسرول ا  صريى ا  
 . رواه الدرمذي والةاكم  (. مما نحل ومما لم ينحل فعييكم  باد ا   بالد اء يي  وسيم إن الد اء ينف  

إن ا  ةيرري كررريم يسرردةيي إذا رفرر  : )و ررن سرريمان رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم * 
  .رواه أبو داود والدرمذي(  الرجل إلي  يدي  أن يردهما صفرا خاهبدين

  ن  قال قال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم إن ا  رةريم كرريم يسردةيي مرن  برده أن و ن أنس رضي ا  *  
 .يرف  إلي  يدي  ثم ال يض  فيوما خيرا رواه الةاكم

من نحلع بر  فاقر  فأنحلورا )  :ال رسول ا  صيى ا   يي  وسيمو ن  بد ا  بن مسعود رضي ا   ن  قال ق*  
رواه أبرررو داود (  لرررع بررر  فاقررر  فأنحلورررا برررا  فيوشرررك ا  لررر  بررررحق   اجرررل أو يجرررلبالنررراس لرررم دسرررد فاقدررر  ومرررن نح 

   .والدرمذي والةاكم 
ال يررد الدردر إال الرد اء وال يحيرد فرري : ) و رن ثوبران رضري ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صرريى ا   يير  وسريم  *

ن الرجل ليةرم الرحق بالذنب يذنب   . ةبان والةاكم  رواه ابن(  العمر إال البر واى
ال ياني ةذر من قدر والد اء ينف  :) و ن  اهش  رضي ا   نوا قالع قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  * 

ن البالء لينحل فييداه الد اء فيعديجان إلى يوم الديام    .رواه البحار والربراني والةاكم ( مما نحل ومما لم ينحل واى

سرريوا ا   مررن فضرري  فررإن ا   : )  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريمو ررن ابررن مسررعود رضرري ا   نرر * 
 .  رواه الدرمذي ( يةب أن يسأل وأفضل العباد  اندظار الفرج

  .رواه  الدرمذي ( الد اء م  العباد  : )وروي  ن أنس رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال * 

أال أدلكرم  يرى مرا ينجريكم  : ) ا   ن  قال قال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  ن جابر بن  بد ا  رضي * 
 ( .  من  دوكم ويدر لكم أرحاقكم دد ون ا  في لييكم ونواركم فإن  الد اء سالح المؤمن

 :الترغيب في كلمات يستفتح بها الدلاء وبع  ما جاء في اسم اهلل االلظم 
أن رسول ا  صيى ا   يير  وسريم سرم  رجرال يدرول اليورم : ) رضي ا   نوما  ن  بد ا  بن بريد   ن أبي  *

إني أسألك بأني أشود أنك أنع ا  ال إل  إال أنع األةد الصمد الذي لم  ييد ولم يولد ولم يكن لر  كفروا أةرد فدرال 
ذا د ي ب  أجاب  .داود والدرمذيرواه أبو (  لدد سألع ا  باالسم األ ظم الذي إذا سهل ب  أ رى  واى

سررم  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم رجررال وهررو يدررول يررا ذا الجررالل : ) و ررن معرراذ بررن جبررل رضرري ا   نرر  قررال * 
  . رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن(   واإلكرام فدال قد اسدجيب لك فسل

موكال بمن يدول يا   إن   ميكا: ) و ن أبي أمام  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  * 
 .رواه الةاكم   (. فسل  أرةم الراةمين فمن قالوا ثالثا قال الميك إن أرةم الراةمين قد أقبل  ييك
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 األخالق والتربية السلوكية 

 
 :بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق 

 
 :قال اإلمام النووي رةم  ا  

 .يل  مران   والكاظمين الغيظ والعاِين عن الناس : قال دعالىو   .الديم   وإنك لعلى خلق عظيم  :قال دعالى

كان رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أةسن الناس خيدرا مدفرق  يير  و نر  قرال : ) و ن أنس رضي ا   ن  قال  
ما مسسع ديباجا وال ةريرا ألين من كف رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وال  شممع راهة  قر أريب من رسرول 

  صرريى ا   ييرر  وسرريم ولدررد خرردمع رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  شررر سررنين فمررا قررال لرري قررر أف وال قررال ا
 .مدفق  يي (  لشيء فعيد  لم فعيد  وال لشيء لم افعي  أال  فعيع كذا

أهررديع رسررول ا  صرريى ا   يير  وسرريم ةمررارا  وةشرريا فرررده : ) و رن الصررعب بررن جثامرر  رضرري ا   نر  قررال * 
  .مدفق  يي   ( وجوي قال إنا لم نرده  ييك إال ألنا ةرم ي يي فيما رأى ما ف

سألع رسول ا  صيى ا   يي  وسريم  رن البرر واإلثرم  فدرال : ) و ن  النواس بن سمعان رضي ا   ن  قال * 
 .رواه مسيم  ( البر ةسن الخيق واإلثم ما ةاك في نفسك وكرهع أن يري   يي  الناس

بد ا  بن  مرو بن العام رضي ا   نوما قال لم يكن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  فاةشرا وال و ن   * 
و ررن أبرري الرردرداء  رضرري ا   نرر  أن النبرري  .مدفررق  ييرر (  مدفةشررا وكرران يدررول إن مررن خيرراركم أةسررنكم أخالقررا 

ن ا  يرباض ما من شيء أثدل فري ميرحان المرؤمن يروم الديامر: ) صيى ا   يي  وسيم قال     مرن ةسرن الخيرق واى
 .هو الذي يدكيم بالفةش ورديء الكالم  ءالبذي.   رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ ( يءالفاةش البذ

سهل رسول  ا  صيى ا   يي  وسيم  ن أكثر ما يردخل النراس الجنر  : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال * 
رواه الدرمرذي وقرال ةردي  (  أكثر مرا يردخل النراس النرار فدرال الفرم والفررج قال ددوى ا  وةسن الخيق وسهل  ن 

 .ةسن صةيأ 
أكمرررل المرررؤمنين إيمانرررا أةسرررنوم خيدرررا وخيررراركم خيررراركم  : ) و نررر   قرررال قرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم * 

 . رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ(  لنساهوم
إن المرؤمن ليردرك بةسرن : ) رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدرول   و ن  اهش  رضي ا   نوا قالع سمعع* 

 .رواه  أبو داود ( خيد  درج  الصاهم الداهم 
 أنا :) و ن أبي أمام  الباهيي رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
ن كران مةدرا وببيرع فري وسرر الجنر   ن كران  ح يم ببيرع فري ربرض الجنر  لمرن دررك المرراء واى لمرن دررك الكرذب  واى

 . ةدي  صةيأ رواه أبو داود بإسناد  صةيأ (  ماحةا وببيع في أ يى الجن  لمن ةسن خيد 
إن من أةبكم إلي وأقربكم  مني مجيسا : ) و ن جابر رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال *  

ن أباضكم إلي وأبعدكم م ني يوم الديام  الثرثارون  والمدشدقون والمدفيودون قالوا يرا يوم الديام  أةاسنكم أخالقا واى
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.  رواه الدرمرذي وقرال ةردي  ةسرن( . رسول ا  قرد  يمنرا الثرثرارون والمدشردقون فمرا المدفيودرون قرال  المدكبررون
لكالمر  الثرثار هو كثير الكالم دكيفا والمدشدق المدراول   يى الناس بكالم  ويدكيم بمرلء فير  دفاصرةا ودعظيمرا 

والمدفيوررق أصرري  مررن الفوررق وهررو  االمرردالء وهررو الررذي يمررأل فمرر  بررالكالم ويدوسرر  فيرر  ويارررب برر  دكبرررا واردفا ررا 
ظوارا ليفضيي   يى غيره  وروى الدرمذي  ن  برد ا  برن المبرارك رةمر  ا  فري دفسرير ةسرن الخيرق قرال هرو . واى

 .لمعروف وكف األذى ارالق  الوج  وبذل 
  

 : للحافظ  المنذري رغيب والترهيبالت وجاء في 
إن العبد ليبي   بةسن خيد   ظيم  : )  ن أنس رضي ا   ن   ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال* 

ن  ليبي  بسوء خيد   أسفل درج  في جونم  ن  لضعيف العباد  واى   رواه الربراني( درجاع اآلخر  وشرف المناحل واى

إن المسريم : ) ا   نوما قرال سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  يدرول و ن  بد ا  بن  مرو رضي *   
 : الضرررريب  .رواه  أةمرررد والربرانررري ( المسرردد ليررردرك درجررر  الصررروام الدررروام بآيررراع ا  بةسررن خيدررر  وكررررم ضرررريبد 

 .الربيع  
العبراد  وأهونورا  يرى   أال أخبرركم بأيسرر: ) و ن صفوان بن سرييم قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم *  

 .  رواه ابن أبي الدنيا(  البدن الصمع وةسن الخيق
, ومروءدر   دير   ,كرم المؤمن  دين : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال* 

  البيودي رواه ابن ةبان والةاكم و( وةسب  خيد 
يررا أبررا ذر ال  دررل كالدرردبير وال ورع  : )    ييرر  وسرريم قررال لرر و ررن أبرري ذر رضرري ا   نرر  أن النبرري صرريى ا* 

 . رواه ابن ةبان وغيره( كالكف وال ةسب كةسن الخيق 
قررد أفيررأ مررن أخيررم قيبرر  لإليمرران  : )  وددرردم فرري اإلخررالم ةرردي  أبرري ذر  ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم*  

 .أهر( . الةدي  يم وجعل قيب  سييما ولسان  صادقا ونفس  مرمهن  وخييدد  مسدد
 
 :  ال ابن القيم رحمه اهلل  و

وقالرع  اهشر  رضري ا  (  وإناك لعلاى خلاق عظايم)  قال ا  دعالى لنبي  وةبيب  مثنيرا  يير  ومظوررا نعمدر  لدير 
 ( .   كان رسول ا  صيى ا   يي  وسيم خيد  الدرين: )  نوا

خااذ العفااو وأماار بااالعرف  : لخيررق فرردال قولرر  دعررالى صرريى ا   ييرر  وسرريم  ررن ةسررن ا وسررأل رجررل رسررول ا  

هرو أن دصرل مرن قرعرك ودعرري مرن ةرمرك ودعفرو : )  يي  وسريم  ثم قال صيى ا    وأعرض عن الجاهلين
 ( .   من ظيمك

 .أخرج  أةمد من ةدي  أبي هرير  . ( إنما بعثع ألدمم مكارم األخالق) وقال صيى ا   يي  وسيم *
ةردي  أخرجر  ( وةسرن الخيرق  أثدرل مرا يوضر  فري الميرحان يروم الديامر  ددروى ا  ) يير  وسريم وقال صريى ا   *

 .أبو داود والدرمذي من ةدي  أبي الدرداء 
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مرا ةسرن ا  خيررق : ) وقرال صريى ا   يير  وسريم .   وسرهل  يير  السرالم أي األ مرال أفضرل قرال خيرق ةسرن *
 (  النار  بد وخيد  فيرعم  

ا   يير  وسريم إن فالنر  دصروم النورار وددروم الييرل وهري سريه  الخيرق  قيرل لرسرول ا  صريى : ) وقال الفضيل *
 ( . أهل النار دؤذي جيرانوا بيسانوا قال ال خير فيوا هي من 

رسول ا  أي المؤمنين أفضل إيمانا قال أةسنوم خيدا ةدي  قيل يا رسول ا  أي المرؤمنين أفضريوم  قيل يا) و*
 . أخرج  أبو داود من ةدي  أبي هرير ( خيدا ل أةسنوم إيمانا قا

يررا أبررع أي الخصررال مررن اإلنسرران خيررر قررال الرردين قررال فررإذا كانررع اثندررين قررال : ) قررال ابررن لدمرران الةكرريم ألبيرر  *
سرن فإذا كانع ثالثا قال الدين والمال والةياء قال فإذا كانع أربعا قال الدين والمال والةيراء وة الدين والمال قال 

قال الدين والمرال والةيراء وةسرن الخيرق والسرخاء قرال فرإذا كانرع سردا قرال يرا بنري إذا  الخيق قال فإذا كانع خمسا
 . ندي ددى وا  ولي ومن الشيران يري  اجدمعع في  الخمس خصال فوو 

 ( . من ساء خيد   ذب نفس  ) وقال الةسن *
مثررل السرريء الخيررق كمثررل : )وقررال وهررب ابررن منبرر  (. ق فرري سررع  األخررالق كنرروح األرحا )وقررال يةيررى بررن معرراذ *

 (.الفخار  المكسور  ال درق  وال دعاد رين 
 (.أن يصةبني فاجر ةسن الخيق أةب إلي من أن يصةبني  ابد سي  الخيق : ) وقال الفضيل 

ن قررل  ميرر  و يمرر  : ) وقررال الجنيررد*  , والسررخاء , الدواضرر  و , الةيررم  : أربرر  درفرر  العبررد إلررى أ يررى الرردرجاع واى
 .  (  الخيق وهو كمال اإليمان وةسن
العحيح إن أكرمكم  نرد ا  أددراكم قيرل فمرا الةسرب  وسهل ابن  باس ما الكرم فدال هو ما بين ا  في كداب  * ) 

 ( . ةسن الخيق قال أةسنكم خيدا أفضيكم ةسبا وقال لكل بنيان أساس وأساس اإلسالم 
ولررم ينررل أةررد كمالرر  إال المصرررفى صرريى ا   ييرر  , دفرر  إال بررالخيق الةسررن مررا اردفرر  مررن ار : ) وقررال  ررراء* 

 ( .فأقرب الخيق إلى ا   ح وجل السالكون يثاره بةسن الخيق  وسيم 
 
 بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق : 

 :قال اإلمام أبو ةامد الاحالي رةم  ا  

نما دعرضوا لثمرد  ثم لم  ا يم أن الناس قد دكيموا في ةديد  ةسن الخيق وأن  ما هو وما دعرضوا لةديدد  واى
جمي  ثمراد  بل ذكر كل واةد من ثمراد  ما خرر ل  وما كان ةاضرا في ذهن  ولم يصرفوا العناي   يسدو بوا 

ةسن الخيق بسر )يل واالسديعاب وذلك كدول الةسن وةديدد  المةير  بجمي  ثمراد   يى الدفص إلى ذكر ةده 
. من شد  معرفد  با  دعالى ( هو أن ال يخاصم وال يخاصم ) وقال الواسري ( ندى وكف األذى وبذل ال الوج 

هو أن يكون من الناس قريبا وفيما بينوم ) وقال بعضوم ( األذى واةدمال المؤن  هو كف) وقال شاه الكرماني 
هو الرضا  ن ا  )  ثمان وقال أبو ( هو إرضاء الخيق في السراء والضراء ) وقال الواسري مر  ( غريبا 
أدناه االةدمال ودرك المكافأ  والرةم  ليظالم واالسدافار ل  ) وسهل سول الدسدري  ن ةسن الخيق فدال ( دعالى 

ال يدوم الةق في الرحق ويثق ب  ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيريع  وال يعصي  ) وقال مر  أن ( والشفد   يي  
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ةسن الخيق في ثال  ) ا   ن   وقال  يي رضي ( ين  وفيما بين  وبين الناس في جمي  األمور فيما بين  وب
هو أن ال يؤثر فيك  )وقال الةسين بن منصور( خصال اجدناب المةارم وريب الةالل والدوسع   يى العيال 

 ( .هو أن ال يكون لك هم غير ا  دعالى ) وقال أبو سعيد الخراح ( جفاء الخيق بعد مرالعدك ليةق 
 فوذا وأمثال  كثير وهو دعرض لثمراع ةسن الخيق ال لنفس  ثم ليس هو مةيرا بجمي  الثمراع أيضا 

وكشف الاراء  ن الةديد  أولى من ندل األقاويل المخديف  فندول الخيق والخيق  باردان مسدعميدان معا يدال 
ظاهر  ويراد بالخيق الصور  البارن  والخيق أي ةسن البارن والظاهر فيراد بالخيق الصور  ال فالن ةسن الخيق 

مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصير  ولكل واةد منوما هيه   وذلك ألن اإلنسان 
ما  جميي  فالنفس المدرك  بالبصير  أ ظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك  ظم ا   وصور  إما قبية  واى

 إني خالق بشرا من طين ِإذا سويته ونفخت ِيه من روحي ِقعوا له ساجدين)  :أمره بإضافد  إلي  إذ قال دعالى 
والروح إلى رب العالمين والمراد بالروح والنفس في هذا المدام واةد  فنب   يى أن الجسد منسوب إلى الرين ( 

 . وروي   دصدر األفعال بسوول  ويسر من غير ةاج  إلى فكر فالخيق  بار   ن هيه  في النفس راسخ   نوا 
وصوردوا البارن  وكما أن ةسن الصور  الظاهر  مريدا ال يدم بةسن  فالخيق إذا  بار   ن هيه  النفس 

ةسن الجمي  ليدم ةسن الظاهر فكذلك في البارن أربع  أركان ال  العينين دون األنف والفم والخد بل ال بد من 
ألركان األربع  وا ددلع ودناسبع ةصل ةسن بد من الةسن في جميعوا ةدى يدم ةسن الخيق فإذا اسدوع ا

 .وقو  العدل , وقو  الشوو  , وقو  الاضب , الخيق وهو قو  العيم 
أما قو  العيم فةسنوا وصالةوا في أن دصير بةي  يسول بوا درك الفرق بين الصدق والكذب في األقوال  

ل فإذا صيةع هذه الدو  ةصل منوا ثمر  في اال دداداع وبين الجميل والدبيأ في األفعا وبين الةق والبارل 
 ( . ومن يؤت الحكمة ِقد أوتي خيرا كُيرا) الةسن  وهي الدي قال ا  فيوا  الةكم  والةكم  رأس األخالق 

وكذلك الشوو  . وانبساروا  يى ةد ما دددضي  الةكم   وأما قو  الاضب فةسنوا في أن يصير اندباضوا
وأما قو  العدل فوو ضبر . الشرع  شار  الةكم  أ ني إشار  العدل وةسنوا وصالةوا في أن دكون دةع إ

فالعدل مثال  مثال الناصأ المشير وقو  العدل هي الددر  ومثالوا . الشرع  الشوو  والاضب دةع إشار  العدل و
ةداج إلى مثال كيب الصيد فإن  ي مثال المنفذ الممضي إلشار  العدل والاضب هو الذي دنفد في  اإلشار  ومثال  

والشوو  مثالوا مثال الفرس  أن يؤدب ةدى يكون اسدرسال  ودوقف  بةسب اإلشار  ال بةسب هيجان شوو  النفس 
في  هذه الخصال  الذي يركب في ريب الصيد فإن  دار  يكون مروضا مؤدبا ودار  يكون جموةا فمن اسدوع 

إلى ذلك  ض فوو ةسن الخيق باإلضاف  وا ددلع فوو ةسن الخيق مريدا ومن ا ددل في  بعضوا دون البع
بالشجا    المعنى خاص  كالذي يةسن بعض أجحاء وجو  دون بعض وةسن الدو  الاضبي  وا ددالوا يعبر  ن  

دوورا  وةسن قو  الشوو  وا ددالوا يعبر  ن  بالعف  فإن مالع قو  الاضب  ن اال ددال إلى ررف الحياد  دسمى 
ن مالع إلى الضعف و ن مالع قو  الشوو  إلى ررف الحياد  دسمى شرها الندضا واى ن  ن دسمى جبنا وخورا واى واى

مالع إلى الندصان دسمى جمودا والمةمود هو الوسر وهو الفضيي  والررفان رذييدان مذمومدان والعدل إذا 
 ندصان بل ل  ضد واةد ومدابل وهو الجور وأما الةكم  فيسمى إفراروا  ند فييس ل  ررفا حياد  و فاع 
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جربح  ويسمى دفريروا بيوا والوسر هو الذي يخدم باسم الةكم  فإذن  الفاسد  خبثا و االسدعمال في األغراض 
 : أربع  أمواع األخالق وأصولوا 

 
 .الحكمة والشجالة والعفة والعدل  

دل ونعني بالع. االخدياري   ونعني بالةكم  ةال  لينفس بوا يدرك الصواب من الخرأ في جمي  األفعال  
في االسدرسال  دضبروما  دةميوما  يى مددضى الةكم  و ةال  لينفس وقو  بوا دسوس الاضب والشوو  و

ةجاموا . واالندباض  يى ةسب مددضاها  ونعني  ونعني الشجا   كون قو  الاضب منداد  ليعدل في إقداموا واى
كيوا  ألربع  دصدر األخالق الجميي  الشرع فمن ا ددال هذه األصول ا بالعف  دأدب قو  الشوو  بدأديب العدل و

صاب  الظن والدفرن لدقاهق  إذ من ا ددال قو  العدل يةصل ةسن الددبير وجود  الذهن وثداب  الرأي واى
 وخفايا يفاع النفوس ومن إفراروا دصدر الجربح  والمكر والخداع والدهاء ومن دفريروا يصدر البي  و األ مال 

بالامار  قي  الدجرب  في األمور م  سالم  الدخيل فدد يكون اإلنسان غمرا في  والجنون وأ ني الامار  والةمق 
شيء دون شيء والفرق بين الةمق الجنون أن األةمق مدصوده صةيأ ولكن سيوك  الرريق فاسد فال دكون ل  

يكون سيوك الرريق الموصل إلى الارض وأما المجنون فإن  يةدار ما ال ينباي أن يخدار ف روي  صةية  في 
يثاره فاسدا  وأما خيق الشجا   فيصدر من  الكرم والنجد  والشوام  وكسر النفس واالةدمال  أصل اخدياره واى

 والةيم والثباع وكظم الايظ والوقار 
االسدشار   و والدودد وأمثالوا وهي أخالق مةمود  وأما إفراروا وهو الدوور فيصدر من  الصيف والبذخ 

الخساس  وصار النفس واالندباض  ن  الذل  والجحع و روا فيصدر من  الموان  ووالدكبر والعجب وأما دفري
اليراف   دناول الةق الواجب وأما خيق العف  فيصدر من  السخاء والةياء والصبر والمسامة  والدنا   والورع و

ه والوقاة  والخب  والظرف وقي  الرم  وأما مييوا إلى اإلفرار أو الدفرير فيةصل من  الةرم والشر  والمسا د  
اسدةدار الفدراء  المجان  والعب  والميق والةسد والشماد  والدذلل لألغنياء و الودك  و والدددير والرياء و والدبذير

 .وغير ذلك
 

 : فأمواع مةاسن األخالق هذه الفضاهل األربع  
ي هذه األرب  إال رسول ا  وهي الةكم  والشجا   والعف  والعدل والباقي فرو وا ولم يبي  كمال اال ددال ف

 والناس بعده مدفاودون في الدرب والبعد من  فكل من قرب , صيى ا   يي  وسيم 
من  في هذه األخالق فوو قريب من ا  دعالى بددر قرب  من رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وكل من  

لخيق كيوم إلي  ويدددون ب  في جمي  األخالق اسدةق أن يكون بين الخيق ميكا مرا ا يرج  ا جم  كمال هذه 
األفعال ومن انفك  ن هذه األخالق كيوا وادصف بأضدادها اسدةق أن يخرج من بين البالد والعباد فإن  قد قرب 

فينباي أن يبعد كما أن األول قريب من الميك المدرب فينباي أن يدددي ب  ويددرب  من الشيران اليعين المبعد 
ى ا   يي  وسيم لم يبع  إال ليدمم مكارم األخالق كما قال ةدي  بعثع ألدمم مكارم إلي  فإن رسول ا  صي

إنما  الدرين إلى هذه األخالق في أوصاف المؤمنين فدال دعالى األخالق دددم في يداب الصةب  وقد أشار
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 هللا أولوك هم الصادقونبأموالْم وأنفسْم ِي سبيل  المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ُم لم يرتابوا وجاهدوا 
ثمر  العدل ومندوى الةكم  والمجاهد  بالمال هو  فاإليمان با  وبرسول  من غير اردياب هو قو  اليدين وهو

الشجا   الدي درج  إلى اسدعمال قو   والمجاهد  بالنفس هي . السخاء الذي يرج  إلى ضبر قو  الشوو  
  أشداء على الكفار رحماء بينْم  :ف ا  دعالى الصةاب  فدالالاضب  يى شرر العدل وةد اال ددال فدد وص

   بكل ةال فوذا  إشار  إلى أن ليشد  موضعا وليرةم  موضعا فييس الكمال في الشد  بكل ةال وال في الرةم
 . بيان قبول األخالق ليدايير برريق الرياض   بيان معنى الخيق وةسن  وقبة  وبيان أركان  وثمراد  وفرو   

ا يم أن بعض من غيبع البرال   يي  اسدثدل المجاهد  والرياض  واالشداال بدحكي  النفس ودوذيب 
بأن يكون ذلك لدصوره وندص  وخب  دخيد  فح م أن األخالق ال يدصور داييرها فإن  األخالق فيم دسمأ نفس  

أن الخيق هو صور  الظاهر بأمرين أةدهما أن الخيق هو صور  البارن كما  الرباع ال دداير واسددل في  
فالخيد  الظاهر  ال يددر  يى داييرها فالدصيرال يددر أن يجعل نفس  رويال وال الرويل يددر أن يجعل نفس  

الدبأ البارن يجري هذا المجرى والثاني أنوم قالوا ةسن  قصيرا وال الدبيأ يددر  يى دةسين صورد  فكذلك 
 لك برول المجاهد  الخيق يدم  الشوو  والاضب وقد جربنا ذ

و رفنا أن ذلك من مددضى المحاج والرب  فإن  قر ال يندر   ن اآلدمي فاشداال  ب  دضيي  حمان باير  
وجوده فندول لو كانع األخالق  المريوب هو قر  الدفاع الديب إلى الةظوظ العاجي  وذلك مةال فاهد  فإن 

 (5).أهر [ . .عالدأديبا الوصايا والموا ظ و ددبل الدايير لبريع ال
 

 :وفي ةد  يكد, وهي ليمجاهد ألحم , ولندناول ررفا من مكارم األخالق وخصال الخير الدي دنف  وديحم كل مسيم 
 

 :اإلخالص

 : م   بعض اإلخدصار  . في كداب   مدارج السالكين –رةم  ا   -ونددرف من كالم  ابن الديم 
إنا أنزلنا إليك الكتاب  :وقال  .1  البين    مخلصين له الدينوما أمروا إال ليعبدوا هللا  قال ا  دعالى

نسكي ومحياي  قل إن صالتي و  :ل  وقال 41 الحمر  بالحق ِاعبد هللا مخلصا له الدين أال ل الدين الخالص

ت والحياة الذي خلق المو : وقال األنعام  ومماتي ل رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول لمسلمين

 .4  لميكا  ليبلوكم أيكم أحسن عمال
إن العمرل إذا   يا أبا  يي ما أخيصر  وأصروب  فدرال  هو أخيص  وأصوب  قالوا: )  قال الفضيل بن  ياض 

ذا كررران صررروابا ولرررم يكرررن خالصرررا لرررم يدبرررل ةدرررى يكرررون خالصرررا صررروابا   كررران خالصرررا ولرررم يكرررن صررروابا لرررم يدبرررل واى
ِمان كاان يرجاو لقااء رباه ِليعمال  : ب أن يكرون  يرى السرن  ثرم قررأ قولر  دعرالىأن يكون   والصوا  والخالم

 .   550الكوف  " عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

م الوجر  إخرالم الدصرد فإسرال  541  النسراء  ومن أحسن دينا ممن أسلم وجْه ل وهو محسان :  وقال دعرالى  
وقاادمنا إلااى مااا عملااوا ماان علاام ِجعلناااه هباااء  : ول  وسررند  وقررال دعررالىمدابعرر  رسرر واإلةسرران فيرر ,  والعمررل  

                                                 
  (.باخدصار .   1 /ج  –إةياء  يوم الدين )   (5)
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قال النبي لسعد بن أبري . وهي األ مال الدي كانع  يى غير السن  أو أريد بوا غير وج  ا   41  الفرقان  منُورا
 (ودرجر  ورفعر إنك لن دخيف فدعمل  مال دبداي ب  وج  ا  دعالى إال احددع بر  خيررا )  :وقام رضي ا   ن 

.)...( 
)  :  أي ذلك في سبيل ا  فدال  يدادل رياء ويدادل شجا   ويدادل ةمي   و سهل رسول ا   ن الرجل 

وأخبر  ن أول ثالث  دسعر بوم النار قارىء الدرين ( .  من قادل لدكون كيم  ا  هي العييا فوو في سبيل ا 
فالن قارىء فالن شجاع فالن مدصدق ولم دكن أ مالوم   ليدالوالمجاهد والمدصدق بمال  الذين فعيوا ذلك 

أنا أغنى الشركاء  ن الشرك من  مل  مال   : )وفي الةدي  الصةيأ اإللوي يدول ا  دعالى.  خالص   
اذهب فخذ أجرك : )  يدول ل  يوم الديام   وفي أثر يخر (أشرك في  غيري فوو ليذي أشرك ب  وأنا من  بريء

إن ا  ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن : ) وفي الصةيأ  ن  ( .  ل  ال أجر لك  ندناممن  ميع 
  .11  الة   لن ينال هللا لحومْا وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم  :وقال دعالى( .  ينظر إلى قيوبكم

وقد دنو ع ( .   ن  باديسر من سري اسدود د  قيب من أةببد  م  اإلخالم:  )  وفي أثر مروي إلوي
: )  وقيل( . هو إفراد الةق سبةان  بالدصد في الرا   : )   باردوم في اإلخالم و الصدق والدصد واةد فديل

وال يدم اإلخالم إال , والصادق ال إ جاب ل  , فالمخيم ال رياء ل  (  دصفي  الفعل  ن مالةظ  المخيوقين
من شود في إخالص  اإلخالم اةداج   وقيل.  ان إال بالصبربالصدق وال الصدق إال باإلخالم وال يدم

بددر رؤي  إخالص  فإذا سدر  ن نفس  رؤي    إخالص  إلى إخالم فندصان كل مخيم في إخالص 
أن يكون  والرياء. اإلخالم اسدواء أ مال العبد في الظاهر والبارن   وقيل.  اإلخالم صار مخيصا مخيصا
اإلخالم نسيان رؤي   أن يكون بارن  أ مر من ظاهره وقيل  في اإلخالم ظاهره خيرا من بارن  والصدق

درك : ) ومن كالم الفضيل.  الخيق بدوام النظر إلى الخالق ومن دحين ليناس بما ليس في  سدر من  ين ا 
 ( .أن يعافيك ا  منوما  شرك واإلخالم  رياء والعمل من أجل الناس  العمل من أجل الناس

( . اإلخالم سر بين ا  وبين العبد ال يعيم  ميك فيكدب  وال شيران فيفسده وال هوى فيميي : )  قال الجنيد
      (.  اإلخالم ألن  ليس لوا في  نصيب  أي شيء أشد  يى النفس فدال  وقيل لسول) 
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 :تعريا اتخالش

  ما يشوب  من شواهب أي ال يماحج  مي ( . دصفي  العمل من كل شوب  اإلخالم) قال صاةب المناحل 
ما ريب مدةوم والورب من ذموم أو ريب دعظيموم أو ريب   إراداع النفس إما ريب الدحين في قيوب الخيق واى

أموالوم أو خدمدوم ومةبدوم وقضاهوم ةواهج  أو ريب مةبدوم ل  أو غير ذلك من العيل والشواهب الدي  دد 
 .ا كانهو إراد  ما سوى ا  بعمي  كاهنا م  مدفرقادوا

 : وهو للم ةالس درجات: درجات اتخالش  :   قال 
 :  الدرجة االولم 

إخراج رؤي  العمل  ن العمل والخالم من ريب العوض  يى العمل والنحول  ن الرضى بالعمل يعرض 
ففي هذه الدرج   .   رؤيد  ومالةظد  وريب العوض  يي  ورضاه ب  وسكون  إلي   ليعامل في  مي  ثال  يفاع

مشاهدد  لمن  ا   يي  وفضي  ودوفيد  ل  وأن  با  ال   خيم من هذه البيي  فالذي يخيص  من رؤي   مي يد
 .)..( . مي  مشيه  ا  ال مشيهد    بنفس  وأن  إنما أوجب

ةسان  ونعمد  وهو المةمود  يي  فرؤي  العبد أل مال  في   فكل خير في العبد فوو مجرد فضل ا  ومند  واى
دراك  وقود  بل من صةد  وسالم  أ ضاه  ونةو ذلك   د  كرؤيد  لصفاد  الخيدي الةدي من سمع  وبصره واى

 . فالكل مجرد  راء ا  ونعمد  وفضي 
والذي يخيص  من ريب العوض  يى .  معرف  رب  ومعرف  نفس   فالذي يخيم العبد من هذه اآلف  
مد  لسيده  وضا وال أجر  إذ هو يخدم  بمددضى  يم  بأن   بد مةض والعبد ال يسدةق  يى خد  العمل

نعام  يي  ال معاوض  إذ األجر  إنما  ةسان إلي  واى  بوديد  فما ينال  من سيده من األجر والثواب دفضل من  واى
 . يسدةدوا الةر أو  بد الاير فأما  بد نفس  فال

 : أمران   والذي يخيص  من رضاه بعمي  وسكون  إلي 
وب  ويفاد  وددصيره في  وما في  من ةظ النفس ونصيب الشيران فدل  مل من مرالع   ي  أحدهما 

ن قل ولينفس في  ةظ سهل النبي  ن الدفاع الرجل في صالد  فدال هو : ) األ مال إال وليشيران في  نصيب واى
ى ما سوى فإذا كان هذا الدفاع ررف  أو لةظ  فكيف الدفاع قيب  إل (. اخدالس يخديس  الشيران من صال  العبد

فال يعرف  إال أهل   د فما الظن بما فوق  وأما ةظ النفس من العمل ا  هذا أ ظم نصيب الشيران من العبودي 
     . البصاهر الصادقون

البارن  وشروروا وأن  من ةدوق العبودي  ويدابوا الظاهر  و   يم  بما يسدةد  الرب جل جالل   :الةاني  
ن يوفيوا ةدا وأن يرضى بوا لرب  فالعارف ال يرضى بشيء من  مي  لرب  وال العبد أضعف وأ جح وأقل من أ
فسوء ظن  بنفس  و مي  وباض  لوا وكراهد        يسدةيي من مدابي  ا  بعمي  يرضى نفس    ررف   ين و

ي وكان بعض السيف يصيي ف الرضى  ن نفس  يةول بين  وبين الرضى بعمي  و  ألنفاس  وصعودها إلى ا 
يا مأوى كل سوء وهل رضيدك   ررف    اليوم والييي  أربعماه  ركع  ثم يدبض  يى لةيد  ويوحها ويدول لنفس 
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شيء منوا فدد أهيكوا ومن لم   يف  العبد رضاه  ن نفس  ومن نظر إلى نفس  باسدةسان  وقال بعضوم.  ين 
 . يدوم نفس   يى دوام األوقاع فوو مارور

بذل المجوود ودوفير الجود باالةدماء من الشوود ورؤي  العمل في  لخجل من العمل م ا)  :الدرجة الةانية 
 . ( نور الدوفيق من  ين الجود

هذه ثالث  أمور خجي  من  مي  وهو شد  ةياه  من ا  إذ لم ير ذلك العمل صالةا ل  م  بذل مجووده 
هو : )قال النبي  10  المؤمنون  إلى ربْم راجعونأنْم   والذين يؤتون ما آتوا وقلوبْم وجلة :  في  قال دعالى

ين فأقوم  نوما بمنحل  إني ألصيي ركعد  وقال بعضوم(  الرجل يصوم ويصيي ويدصدق ويخاف أن ال يدبل من 
جم  إةسانا في مخاف  وسوء ظن بنفس    فالمؤمن      الحاني الذي يراه الناس ةياء من ا   ح وجلالسارق أو 
دوفير الجود باةدماه  من الشوود أي يأدي بجود الراق  في   الثاني.لظن بنفس  م  إساءد  ةسن ا والمارور

 .دصةيأ العمل مةدميا  ن شووده منك وبك
الدوفيق الذي ينور ا  ب  بصير  العبد فدرى في ضوء ذلك النور أن  ميك من  أن دةدمي بنور  الةالس 

 :  ج   يى خمس  أشياء ين جوده ال بك وال منك فدد اشدميع هذه الدر 
ورؤيد  من  ين جود ا  , وصيان   ن شووده منك , وخجل وةياء من ا   ح وجل ,  مل واجدواد في  

 . سبةان  ومن 
إخالم العمل بالخالم من العمل دد   يسير سير العيم ودسير أنع مشاهدا ليةكم  : ال الدرجة الةالةة  

دد   يسير سير العيم ودسير أنع   إخالم العمل من العمل بدول ةرا من رق الرسم قد فسر الشي  مراده ب
أنك دجعل  ميك دابعا ليعيم موافدا ل  مؤدما ب  دسير بسيره وددف بوقوف  وددةرك   مشاهدا ليةكم ومعنى كالم 

با ناظرا إلى بةركد  ناحال مناحل  مردويا من موارده ناظرا إلى الةكم الديني األمري مدديدا ب  فعال ودركا وريبا وهر 
دردب الثواب والعداب  يي  سببا وكسبا وم  ذلك فدسير أنع بديبك مشاهدا ليةكم الكوني الدضاهي الذي دنروي 
في  األسباب والمسبباع والةركاع والسكناع وال يبدى هناك غير مةض المشيه  ودفرد الرب وةده باألفعال 

إيمانا   فعال ودركا ساهرا بسيره وبالدضاء والددر  ويومصدرها  ن إرادد  ومشيهد  فيكون قاهما باألمر والن
لمن شاء   : وهذان األمران هما  بودي  هادين اآليدين.  وشوودا وةديد  فوو ناظر إلى الةديد  قاهم بالشريع 

ِمن إن هذه تذكرة  :  وقال  دعالى 49:44الدكوير   وما تشاءون إال أن يشاء هللا رب العالمين*  منكم أن يستقيم 

  . 44/10  إلنسانا  حكيما وما تشاءون إال أن يشاء هللا إن هللا كان عليما*  شاء اتخذ إلى ربه سبيال 
 مشود  وسير صاةب  مشاهدا ليةكم لمن شاء منكم أن يسدديم   مشود  فدرك العمل يسير سير العيم 

  .  وما دشاءون إال أن يشاء ا  رب العالمين
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 :   حاما قال الشي   بد

 :النية وأسباب النصر
خالصوم -وا فاهبضع -إنما ينصر ا  هذه األم  )  -5  (رواه النساهي )  ( بد ودوم  وصالدوم واى

مررن ةكمرر  ا  العظمررى أنرر  أمررر بالعررد  ليعرردو وأخررذه بررالدو  وأخبررر أن النصررر بعررد ذلررك يكررون : قررال ابررن العربرري
, وليرجروا إلرى الةديدر , ي العبراد  سردعداد وقردر العبراد  مرن النظرر فرليعيم الخيق فيما أمروا ب  مرن اال, بالضعفاء 

ليعبراد  والعيرم بجور  النصرر فري الضرعيف ليدوةيرد  فاالسردعداد, وأن النصر من  نرد ا  ييدير   يرى يرد األضرعف 
 .كي     اد  وةديد  يديرها كيف أخبر وأن األمر

هل دنصرون ودرحقون ) :    صيى ا   يي  وسيمقال رسول ا:  ن سعد بن أبي وقام رضي ا   ن  قال -4
 (. يالبخار رواه ) (  إال بضعفاهكم

أن ل  فضرال  يرى مرن  –أي سعد رضي ا   ن   –رأى : وبداي  الةدي  في البخاري  ن مصعب بن سعد قال 
 .( ضعفاهكمبهل دنصرون ودرحقون إال ) : دون  فدال النبي صيى ا   يي  وسيم

, ي الكبررر والحهررو  ررن قيرروب المررؤمنينضرر  ونفراالدررول لسررعد الدو  بوررذا مررا أراد صرريى ا   ييرر  وسريمإن: قرال المويررب
ألن  براددوم ود راءهم أشرد إخالصرا وأكثرر خشرو ا , وأخبر صيى ا   يي  وسيم أن بد اهوم ينصرون ويرحقون 

فجعيوا همورم واةردا ,  دعالى لخيو قيوبوم من الدعيق بحخرف الدنيا وحيندوا وصفاء ضماهرهم  ما يدرعوم  ن ا 
 .فحكع أ مالوم وأجيب د اؤهم, 
إنمرا كانرع , لدرد فردأ الفدروح قروم مرا كانرع ةيير  سريوفوم الرذهب وال الفضر  ) :  ن أبي أمام  رضي ا   نر  -1

 . (رواه البخاري ) (  والةديد واإلنك   ةييدوم العالبي

اليوم إن شهع لن دعبد بعد , إني أنشدك  ودك وو دك اليوم  : )قال النبي صيى ا   يي  وسيم وهو في قب  -4
: فخررج وهرو يدرول, وهرو فري الردرع , لةةع  يى ربرك أةسبك يا رسول ا  فدد : فأخذ أبو بكر بيده فدال, اليوم 

رواه )  ( وذلررك يرروم برردر) وفرري روايرر  (  أدهررى وأمررروالسررا   بررل السررا   مو رردهم , سرريوحم الجمرر  ويولررون الرردبر 
 (.البخاري 
أال نبني لك  ريشا , يا نبي ا  : أن سعد بن معاذ قال: ) ا  بن أبي بكر أن  ةد  ةدثني  بد إسةاققال ابن 

ن , فإن أ حنا ا  وأظورنا  يى  دونا كان ذلك الذي أةببنا , ثم نيدى  دونا , ونعد  ندك ركاهبك , دكون في   واى
فدرد دخيرف  نرك أقروام يرا نبري ا  مرا نةرن بأشرد لرك ةبرا , كانع األخرى جيسع  يى ركاهبك فيةدرع بمرن وراءنرا 

ثرم بنرى لرسرول , ناصةونك ويجاهدون معك ي, يمنعك ا  بوم , ولو ظنوا أنك ديدى ةربا ما دخيفوا  نك , منوم 
 ( ا  صيى ا   يي  وسيم العريش فكان في 

الرجل يدادرل , يا رسول ا  : سيم فدالةدثنا أبو موسى األشعري أن رجال أ رابيا أدى النبي صيى ا   يي  و  -1
فمررن فرري سرربيل ا ؟ فدررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  , والرجررل يدادررل ليرررى مكانرر  , والرجررل يدادررل ليررذكر , ليماررنم 
 (. رواه مسيم )( من قادل لدكون كيم  ا  أ يى فوو في سبيل ا  ) : وسيم

 :يقب القتال بسبب خمسة أشياء
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ظو, ريب المانم   .وكل منوا يدناول المدح والذم, والاضب , والةمي  , والرياء , ار الشجا   واى
ويةدمل أن يكون المراد أن  اليكون في سبيل ا  إال من كان , د و  ا  إلى اإلسالم : والمراد بكيم  ا 

, ر  أخل بذلك بمعنى أن  لو أضاف إلى ذلك سببا من األسباب المذكو , سبب قدال  ريب إ الء كيم  ا  فدر 
إن كان أصل البا   : وبذلك صرح الربري فدال, ويةدمل أن ال يخل إذا ةصل ذلك ضمنا ال أصال ومدصودا 

ويدل  يى صة  رأي الجموور ما رواه أبو , وبذلك قال الجموور , يضره ما  رض ل  بعد ذلك ال هو األول 
ا  صيى ا   يي  وسيم لنانم فرجعنا ولم نانم  بعثنا رسول ): ا  بن ةوال  قال داوود بإسناد ةسن  ن  بد

وال دكيوم إلى الناس , وال دكيوم إلى أنفسوم فيعجحوا  نوا , اليوم ال دكيوم إلي فأضعف  نوم : فدال, شيها 
 ( فيسدأثروا  ييوم

 .وكيوا مدالحم , وريب دةض أ داه  , وريب ثواب  , واشدمل ريب إ الء كيم  ا   يى ريب رضاه 
أيورا الشري  ةردثنا ةرديثا : فدرال لر  ناقرل أهرل الشرام, دفررق النراس  رن أبري هريرر  : سييمان بن يسرار قرال  ن -1

إن أول ) : سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدرول, نعم : قال, سمعد  من رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
قاديع فيك : فما  ميع فيوا؟ قال: قال, وا الناس يدضى يوم الديام   يي  رجل اسدشود فأدى ب  فعرف  نعم  فعرف

 يرى وجورر  ةدررى  بثررم أمرر برر  فسررة, فدرد قيررل , ولكنررك قاديرع ألن يدررال جررريء , قرال كررذبع , ةدرى اسدشررودع 
فمررا  ميررع فيوررا؟ : قررال, فررأدى برر  فعرفرر  نعمرر  فعرفوررا , وقرررأ الدرررين , ورجررل دعيررم العيررم  و يمرر  , ألدرري فرري النررار 

وقررأع الدررين ليدرال , ولكنرك دعيمرع العيرم ليدرال  رالم , قال كرذبع ,   وقرأع فيك الدرين دعيمع العيم و يمد: قال
ورجررل وسرر  ا   ييرر  مررن أصررناف ,  يررى وجورر  ةدررى ألدرري فرري النررار  بثررم أمررر برر  فسررة, فدررد قيررل ,  ئهررو قررار 

أن ينفرق فيورا إال  فمرا  ميرع فيورا؟ قرال مرا دركرع مرن سربيل دةرب: قرال, فأدي ب  فعرف  نعم  فعرف  , المال كي  
 يرى وجور  ثرم ألدري فري  بثم أمر بر  فسرة, فدد قيل , كذبع ولكنك فعيع ليدال هو جواد : قال, أنفدع فيوا لك 

 (رواه مسيم ) (  النار
مررن ريررب الشررواد  صررادقا أ ريوررا ولررم لررم )  :قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم:  ررن أنررس بررن مالررك قررال -5
ن ماع  يى فراش بيا  ا ) وفي رواي  (  صب د  (.رواه مسيم ) (   مناحل الشوداء واى
ن ماع  يى فراش , من سأل ا  الشواد  بصدق بيا  ا  مناحل الشوداء )  -3  (رواه مسيم ) (  واى

ن كرران  يررى فراشر  : ومعنرى الةررديثين وفيرر  اسرردةباب , أنرر  إذا سرأل الشررواد  بصرردق أ رري مررن ثررواب الشروداء واى
 .ي  الخيرسؤال الشواد  واسدةباب ن

ال مرا سرردم مسريرا وال اإن بالمدينر  لرجر: كنرا مر  النبري صريى ا   يير  وسريم فري غرحا  فدرال) :  ن جرابر قرال -4
 (.رواه مسيم ) (  إال شركوكم األجر) وفي رواي  , (  دم واديا إال كانوا معكم ةبسوم المرضعقر

لرا اع فعرض ل   ذر منع  ةصل ل  ثرواب امن وأن من نوى الاحو وغيره , فضيي  الني  الخير : وفي الةدي 
 .أ يم وا وأن  كيما أكثر من الدأسف  يى فواع ذلك ودمنى كون  من الاحا  ونةوهم كثر ثواب  , نيد  

 .وفي الةدي  دالل  أن المرء يبي  بنيد  أجر العامل إذا منع   ن العمل
أرأيرع ):  صريى ا   يير  وسريم فدرالجاء رجل إلى رسول ا :  ن أبي أمام  الباهيي رضي ا   ن  قال -50

فعادهررا ثررال  مررراع , ال شرريء لرر  : ال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريمقرررجررال غررحا ييرردمس األجررر والررذكر مررا لرر ؟ 
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وجرل ال يدبرل مرن العمرل إال مرا كران لر   إن ا   رح: ثرم قرال, ال شريء لر  : يدول رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 (رواه النساهي )  (خالصا وابداي ب  وجو  

يررا رسررول ا  رجررل يريررد الجورراد فرري سرربيل ا  وهررو يبدارري  رضررا مررن  رررض  ): أن رجررال قررال: و ررن أبرري هريررر 
 د لرسول ا  صيى ا   يي  وسريم فيعيرك لرم دفومر  : وقال ليرجل, فأ ظم ذلك الناس , ال أجر ل  : قال, الدنيا 
فدرالوا , ال أجرر لر  : قال, يل ا  وهو يبداي  رضا من  رض الدنيا يا رسول ا  رجل يريد الجواد في سب: فدال

 (.رواه أةمد ) (  ال أجر ل : فدال الثالث , ليرجل  د لرسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
وأما إذا كان معظم مدصوده الجواد ويرغب معر  فري الانيمر  فورو داخرل (: )2/540)قال بن  ابدين في ةاشيد  

فكمرا أنر  ال يةررم , يعنري الدجرار  فري رريرق الةر   ( يس  يريكم جنراح أن دبداروا فضرال مرن ربكرملر) : قول  دعرالى
 (.ثواب الة  فكذا الجواد 

 (.رواه مسيم) ( من ماع ولم ياحو ولم يةد  ب  نفس  ماع  يى شعب  من النفاق)  -11
  (5).أهر [ .د شعب النفاقفإن درك الجواد أة, خيفين  ن الجواد في هذا الوصف دأي أشب  المنافدين الم

  
 :اإلحسان
سيوني فوابوه أن يسألوه فجاء رجل فجيس : )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم   

 ند ركبدي  فدال يا رسول ا  ما اإلسالم قال ال دشرك با  شيها ودديم الصال  ودؤدي الحكا  ودصوم رمضان قال 
لداه  ورسي  ودؤمن بالبع  ودؤمن  ما اإليمان قال أن دؤمن با  ومالهكد  وكداب  وصدقع قال يا رسول ا  

بالددر كي  قال صدقع قال يا رسول ا  ما اإلةسان قال أن دخشى ا  كأنك دراه فإنك إن ال دكن دراه فإن  يراك 
 ( قال صدقع

إن ا  كدب  : )  يي  وسيم قالو ن أبي يعيى شداد بن أوس رضي ا   ن   ن رسول ا   صيى ا   
ذا  ذبةدم فأةسنوا الذبة  وليةد أةدكم شفرد  وليرح ذبيةد  (  اإلةسان  يى كل شيء فإذا قديدم فأةسنوا الددي  واى

 رواه مسيم

 
         : من لة اتحسان : قال ابن الديم رةم  ا  

ل فجميعوا منروي  فيوا وكل ما قيل من وهذه المنحل  دجم  جمي  المناح , وهي لب اإليمان وروة  وكمال  
وقد اسدشود  يى هذه المنحل  بدول  : قال صاةب المناحل رةم  ا  . أول الكداب إلى هونا فوو من اإلةسان 

فاإلةسان جام  لجمي  أبواب الةداهق وهو أن دعبد ا     10  الرةمن  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان   :دعالى
ال إل  إال ا  و مل بما   هل جحاء من قال:  فدال ابن  باس رضي ا   ن  والمفسرون  ي كأنك دراه أما اآل

 :وقد روى  ن النبي أن  قرأ  جاء ب  مةمد إال الجن 

                                                 
 . (5/411ج:الذخاهر) (5)
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 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  ا  ورسول  أ يم   : ن ماذا قال ربكم قالواو هل ددر   ثم قال  10  الرةمن
فإشار  إلى كمال الةضور م  ا    وأما الةدي .    أنعمع  يي  بالدوةيد إال الجن  هل جحاء من:  يدول  قال

 . ح وجل ومراقبد  الجامع  لخشيد  ومةبد  ومعرفد  واإلناب  إلي  واإلخالم ل  ولجمي  مداماع اإليمان 
 
 :وهو  يى ثال  درجاع  قال ( :اتحسان   درجات) 
 :  الدرجة االولم 

برام   حما ودصفيد  ةاال اإلةسان في الد)  يعني إةسان الدصد يكون بثالث  أشياء ( صد بدوذيب   يما واى
دوذيب   يما بأن يجعي  دابعا ليعيم  يى مددضاه موذبا ب  مندى من شواهب الةظوظ  فال يدصد إال ما   أةدها

 .الشرع األمر و إدباعيجوح في العيم و العيم هو 
اإلةكام والدو  أي يدارن   حم يمضي  وال يصةب  فدور ودوان يضعف  ويوهن  إبرام   حما و اإلبرام   والثاني 
دصفيد  ةاال أي يكون ةال صاةب  صافيا من األكدار والشواهب الدي ددل  يى كدر قصده فإن الةال   الثال 

ء مظور الدصد وثمرد  وهو أيضا مادد  وبا ث  فكل منوما ينفعل  ن اآلخر فصفاؤه ودخييص  من دمام صفا
   . اآلخر ودخييص 

 
 : الدرجة الةانية

 .ودسدرها دظرفا ودصةةوا دةديدا  اإلةسان في األةوال وهو أن درا يوا غير  
السةاب فإن لم يرع ةدوقوا ةالع  ةفظوا وصونوا غير   ييوا أن دةول فإنوا دمر مر  يريد بمرا ادوا 

.  ام نحلوا فإنوا ضيف والضيف إن لم دكرم نحل  اردةلبدوام الوفاء ودجنب الجفاء ويرا يوا أيضا بإكر   ومرا ادوا
باالندياد   ويرا يوا أيضا. ويرا يوا أيضا بضبروا ميك  وشد يده  ييوا وأن ال يسمأ بوا لدار  رريق وال ناهب 

بسدرها دظرفا وهو أن يسدرها  ن الناس ما أمكن    إلى ةكموا واإلذ ان لسيرانوا إذا وافق األمر ويرا يوا أيضا
لهال يعيموا بوا وال يظورها إال لةج  أو ةاج  أو مصية  راجة  فإن في إظوارها بدون ذلك يفاع  ديد  م  

  . )...( . السراق والمايرين دعريضوا ليصوم و
 

 : الدرجة الةالةة
المشاهد  أبدا وال دخير بومدك أةدا ودجعل هجردك إلى الةق   دحايل اإلةسان في الوقع وهو أن ال )  

 ( .ا سرمد
أي ال دفارق ةال الشوود وهذا إنما يددر  يي  أهل الدمكن الذين ظفروا بنفوسوم وقرعوا المسافاع الدي بين 

وال دخير   النفس وبين الديب والمسافاع الدي بين الديب وبين ا  بمجاهد  الدراع الدي  يى ديك المسافاع وقول 
. عيق همدك بأةد غيره فإن ذلك شرك في رريق الصادقين أن دعيق همدك بالةق وةده وال د  بومدك أةدا يعني

أن كل مدوج  إلى ا  بالصدق واإلخالم فإن  من المواجرين   وأن دجعل هجردك إلى الةق سرمدا يعني  قول 
فما هي إال .  إلي  فال ينباي أن يدخيف  ن هذه الوجر  بل ينباي أن يصةبوا سرمدا ةدى ييةق با   ح وجل
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ويةمد غب السير من هو ساهر و   يى كل قيب هجردان وهما فرض الحم ل   يى األنفاس  ضيسا   ثم دند
وهجر  إلى . هجر  إلى ا  سبةان  بالدوةيد واإلخالم واإلناب  والةب والخوف والرجاء والعبودي  

شكاد  فيكون دعبده ب  بالدةكيم ل  والدسييم والدفويض واالندياد لةكم  وديدي أةكام الظاهر والبارن من م  رسول 
فما لم يكن لديب  هادان الوجردان فيية  .  أ ظم من دعبد الركب بالدليل الماهر في ظيم الييل ومداهاع الرريق

 يى رأس  الرماد وليراج  اإليمان من أصي  فيرج  وراءه ليددبس نورا  قبل أن يةال بين  وبين  ويدال ل  ذلك 
  (5).أهر[ .لمسدعان يى الصرار من وراء السور وا  ا

 
    :  االستقامة

 : قال ابن الديم رةم  ا   

 أن ال تخاِوا وال تحزنوا و  إن الذين قالوا ربنا هللا ُم استقاموا تتنزل عليْم المالوكة :  قال ا  دعالى

خوف عليْم وال هم  إن الذين قالوا ربنا هللا ُم استقاموا ِال  وقال 10 فصيع  أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون

ِاستقم كما   : وقال لرسول  51/52األةداف   يحزنون أولوك أصحاب الجنة خالدين ِيْا جزاء بما كانوا يعملون

فبين أن االسددام  ضد الرايان وهو مجاوح  .  554 هود  أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه بما تعملون بصير
نما أنا بشر مُلكم يوحى إلي أنما إلْكم إله واحد ِاستقيموا إليه إ قل: ) وقال دعالى.  يءالةدود فى كل ش

  وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنْم ِيه :  وقال دعالى.  1  فصيع ( . واستغفروه
دشرك  أن ال) سهل صديق األم  وأ ظموا اسددام  أبو بكر الصديق رضي ا   ن   ن االسددام  فدال  .51  الجن

أن   االسددام  ) : وقال  مر بن الخراب رضي ا   ن .   (با  شيها يريد االسددام   يى مةض الدوةيد
:  اسدداموا ) : وقال  ثمان بن  فان رضي ا   ن .  ( روغان الثعالب  دسدديم  يى األمر والنوي وال دروغ

أدوا :  اسدداموا: "  وابن  باس رضي ا   نوماوقال  يي بن أبي رالب رضي ا   ن  .  ( أخيصوا العمل  
: "   وقال مجاهد" .  اسدداموا  يى أمر ا  فعميوا برا د  واجدنبوا معصيد : "   وقال الةسن"  الفراهض 

وسمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  قدس ا  روة  " .  اسدداموا  يى شواد  أن ال إل  إال ا   ةدى لةدوا با 
 وفي صةيأ مسيم  ن سفيان بن  بد" . سدداموا  يى مةبد  و بوديد  فيم ييدفدوا  ن  يمن  وال يسر ا: "   يدول

قل   :يا رسول ا  قل لي في اإلسالم قوال ال أسأل  ن  أةدا غيرك قال   قيع: )   ا  رضي ا   ن  قال
اسدديموا ولن دةصوا وا يموا أن خير ): ن رضي ا   ن   ن النبي  قالوفي   ن ثوبا( .   يمنع با  ثم اسددم

فإن لم ,  والمريوب من العبد االسددام  وهي السداد ( .  أ مالكم الصال  وال يةافظ  يى الوضوء إال مؤمن
فالدفرير واإلضا   كما في صةيأ مسيم من ةدي  أبي هرير  رضي ,   فالمدارب  فإن نحل  نوا,  ييوا  يددر

وال أنع يا رسول ا    سددوا وقاربوا وا يموا أن  لن ينجو أةد منكم بعمي  قالوا)  :  ا   ن   ن النبي قال
فجم  في هذا الةدي  مداماع الدين كيوا فأمر ( .  وال أنا إال أن يدامدني ا  برةم  من  وفضل  قال

ال يريدونوا فنديوم أنوم   باالسددام  وهي السداد واإلصاب  في النياع واألقوال واأل مال وأخبر في ةدي  ثوبان
بةسب راقدوم كالذي يرمي إلى الارض فإن لم يصب  يدارب  وم  هذا  االسددام إلى المدارب  وهي أن يدربوا من 

                                                 
 ( .باخدصار   .  /4/ج . مدارج السالكين )  (5)
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أن االسددام  والمدارب  ال دنجي يوم الديام  فال يركن أةد إلى  مي  وال يعجب ب  وال يرى أن نجاد  ب    فأخبرهم
فاالسددام  كيم  جامع  يخذ  بمجام  الدين وهي الديام بين يدي ا  .   وفضي بل إنما نجاد  برةم  ا  و فوه 

فاالسددام  . النياع   يى ةديد  الصدق والوفاء بالعود واالسددام  ددعيق باألقوال واألفعال واألةوال و
الكرام  فإن  كن صاةب االسددام  ال رالب  : "قال بعض العارفين. وقو وا   وبا  و يى أمر ا    فيوا

وسمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  قدس ا  دعالى " . نفسك مدةرك  في ريب الكرام  وربك يرالبك باالسددام  
  " .  أ ظم الكرام  لحوم االسددام   : "روة  يدول

 
 : الصدق 

 :قال ابن الديم رةم  ا  دعالى  

والرريق األقوم الذي من لم يسر  يي  . ين وهي منحل  الدوم األ ظم الذي من  دنشأ جمي  مناحل السالك 
وب  دميح أهل النفاق من أهل اإليمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف . فوو من المندرعين الوالكين 

ا  في أرض  الذي ما وض   يى شيء إال قرع  وال واج  بارال إال أرداه وصر   من صال ب  لم درد صولد  
خصوم كيمد  فوو روح األ مال ومةك األةوال والةامل  يى اقدةام األهوال والباب ومن نرق ب   يع  يى ال

 مود فسرار اليدين ودرجد  دالي   الذي دخل من  الواصيون إلى ةضر  ذي الجالل وهو أساس بناء الدين و
مساكن  دجري العيون واألنوار إلى  لدرج  النبو  الدي هي أرف  درجاع العالمين ومن مساكنوم في الجناع
 .  الصديدين كما كان من قيوبوم إلى قيوبوم في هذه الدار مدد مدصل ومعين

أن يكونوا م  الصادقين وخم المنعم  ييوم بالنبيين والصديدين   وقد أمر ا  سبةان  أهل اإليمان 
وقال  .554  دوب ال  يا أيْا الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين :  والشوداء والصالةين فدال دعالى

ومن يطع هللا والرسول ِأولوك مع الذين أنعم هللا عليْم من النبيين والصديقين والشْداء   : دعالى

محيده إةسانا  فوم الرفيق األ يى وةسن أولهك رفيدا وال يحال ا  يمدهم بأنعم  وألراف  و  14  النساء  والصالحين
فإن ا  م  الصادقين ولوم منحل  الدرب من  إذ درجدوم من  ثاني درج  من  ودوفيدا ولوم مردب  المعي  م  ا  

 ( فإذا  حم األمر فيو صدقوا ا  لكان خيرا لوم: )  وأخبر دعالى أن من صدق  فوو خير ل  فدال.  النبيين
لصبر بأنوم من اإليمان واإلسالم والصدق  وا  وأخبر دعالى  ن أهل البر وأثنى  ييوم بأةسن أ مالوم .45  مةمد

ولكن البر من آمن بال واليوم الخر والمالوكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه  : أهل الصدق فدال

ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساولين وِي الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة والموِون 

  حين البأس أولوك الذين صدقوا وأولوك هم المتقونبعْدهم إذا عاهدوا والصابرين ِي البأساء والضراء و
 . 511  البدر 

وقسم ا  .  البارن  وأن الصدق هو مدام اإلسالم واإليمان وهذا صريأ في أن الصدق باأل مال الظاهر  و
ليجزى هللا الصادقين بصدقْم ويعذب المناِقين إن شاء أو يتوب  :  سبةان  الناس إلى صادق ومنافق فدال

يمان إال وأةدهما مةارب .  42  األةحاب  يْمعل واإليمان أساس  الصدق والنفاق أساس  الكذب فال يجدم  كذب واى
 . وأخبر سبةان  أن  فى يوم الديام  ال ينف  العبد وينجي  من  ذاب  إال صدق  .  لخخر
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الدين ِيْا أبدا رضي هذا يوم ينفع الصادقين صدقْم لْم جنات تجري من تحتْا األنْار خ : قال دعالى 

والذي جاء بالصدق وصدق به أولوك هم  :  وقال دعالى الماهد    هللا عنْم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم

 :  فى هذه الثالث   هو من شأن  الصدق فى قول  و مي  وةال  فالصدق  فالذي جاء بالصدق  12الحمر   المتقون
والصدق في . األقوال كاسدواء السنبي   يى ساقوا اسدواء اليسان  يى   فالصدق في األقوال 

اسدواء أ مال   والصدق في األةوال. اسدواء األفعال  يى األمر والمدابع  كاسدواء الرأس  يى الجسد   األ مال
. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق .  الديب والجوارح  يى اإلخالم واسدفراغ الوس  وبذل الراق  

ا   ن   رضيدكون صديديد  ولذلك كان ألبي بكر الصديق   هذه األمور في  وقياموا ب  وبةسب كمال
ذرو  سنام الصديدي  سمي الصديق  يى اإلرالق و الصديق أبي  من الصدوق والصدوق أبي  من   وأرضاه
وقد .  يمرسلليرسول م  كمال اإلخالم ل االنديادمردب  الصديدي  وهي كمال   فأ يى مرادب الصدق.   الصادق

رب أدخلني مدخل صدق   وقل :  أن يسأل  أن يجعل مدخي  ومخرج   يى الصدق فدال أمر ا  دعالى رسول 

وأخبر  ن خييي  إبراهيم أن  سأل    . 90  اإلسراء   وأخرجني مخرأ صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وبشر  باده بأن لوم   صدق ِي الخرين لسان ليواجعل  :  أن  يوب ل  لسان صدق في اآلخرين فدال
 :  وقال  4  يونس وبشر الذين آمنوا أن لْم قدم صدق عند ربْم:  نده قدم صدق ومدعد صدق فدال دعالى

 :   فوذه خمس  أشياء   .12/11الدمر إن المتقين ِي جنات ونْر ِي مقعد صدق عند مليك مقتدر
 .  وحقيقة الصدق,  و دم الصدق ومقعد الصدق, ولسان الصدق , ومخرج الصدق, مدخل الصدق

هو الةق الثابع المدصل با  الموصل إلى ا  وهو ما كان ب  ول  من األقوال واأل مال   في هذه األشياء
 .  وجحاء ذلك في الدنيا واآلخر 

رفو ا ةصول الريب  كما في الدرمذي م  رمأنين  الديب إلي  ومن  الماع الكذب  ومن  الماع الصدق 
 من ةدي  الةسن بن  يي رضي ا   نوما

ا  بن مسعود  وفي الصةيةين من ةدي   بد.  (الصدق رمأنين  والكذب ريب : )  نوما  ن النبي قال
ن الرجل ليصدق ةدى   : )رضي ا   ن   ن النبي قال ن البر يودي إلى الجن  واى إن الصدق يودي إلى البر واى

ن الك يكدب  ند ن الرجل ليكذب ةدى يكدب ا  صديدا واى ن الفجور يودي إلى النار واى ذب يودي إلى الفجور واى
ال في قول  ,  البد فجعل الصدق مفداح الصديدي  ومبدأها وهي غايد  فال ينال درجدوا كاذب ( .  ا  كذابا  ند

ثباع ما نفاه  ن نفس  والسيما كاذب  يى ا  في أسماه  وصفاد  ونفي ما أثبد  أو إ, وال في  مي  وال في ةال  
, وكذلك الكذب  يي  في دين  وشر   بدةييل ما ةرم  ودةريم ما لم يةرم  , فييس في هؤالء صديق أبدا 

يجاب ما لم يوجب   سدار ما أوجب  واى وكذلك .  وكراه  ما أةب  واسدةباب ما لم يةب  كل ذلك مناف ليصديدي , واى
قين المخيصين والحاهدين المدوكيين وليس في الةديد  بالدةيي بةيي  الصاد  الكذب مع  في األ مال

كمال اإلخالم واالندياد والمدابع  ليخبر واألمر ظاهرا وبارنا ةدى إن صدق   فيذلك كانع الصديدي  .  منوم
كما في الصةيةين  ن ةكيم بن ةحام رضي . كذبوما يمةق برك  بيعوما المدبايعين يةل البرك  في بيعوما و

ن كذبا : )  قال رسول ا   ا   ن  قال البيعان بالخيار ما لم يدفرقا فإن صدقا وبينا بورك لوما في بيعوما واى
 ( .مةدع برك  بيعوما  وكدما
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 : كلمات في حقيقة الصدق 

 اسدواء السر و)  وقيل( موافد  السر النرق)   وقيل(   بالعمل الصدق الوفاء)  الواةد بن حيد قال  بد
الصدق الدول )   وقيل أن الكاذب  النيد  خير من سريرد  كالمنافق الذي ظاهره خير من بارن يعني ( العالني 

أن   ةديد  الصدق)  وقال الجنيد)..(  كيم  الةق  ند من دخاف  ودرجوه)   وقيل( بالةق في موارن الويك  
  (.المالة  والويب الةالو  و   ثال  ال دخرىء الصادق) وقيل( دصدق في مورن ال ينجيك من  إال الكذب

ألن )  وقال يوسف بن أسبار(.  من صدقني في سريرد  صدقد  في  النيد   ند خيدي)  : وفي أثر إلوي
 ( .  أبيع ليي  أ امل ا  بالصدق أةب إلي من أضرب بسيفي في سبيل ا 

( الصدق هم قالوما الفرض الدا يلمن لم يؤد الفرض الداهم لم يدبل من  الفرض المؤقع ق)  وقال بعضوم
 ييك بالصدق ةي  دخاف أن  )  وقيل( من ريب ا  بالصدق أ راه مري  يبصر فيوا الةق والبارل) وقيل 

 ( .ما أميق داجر صدوق ) وقيل( يضرك فإن  ينفعك ودع الكذب ةي  درى أن  ينفعك فإن  يضرك
 سول في ظاهره وبارن  وفمن هونا كان الصادق مضررا أشد ضرور  إلى مدابع  األمر والدسييم لير  
ب  والدعبد برا د  في كل ةرك  وسكون م  إخالم الدصد    ح وجل فإن ا  دعالى ال يرضي  من  اإلقدداء

دباعوما  دا هذا فدوع النفس ومجرد ةظوا .   بده إال ذلك ن كان في  من المجاهداع والرياضاع  واى أهواهوا واى
أبى أن يدبل من  بده  مال أو يرضى ب  ةدى يكون  يى مدابع   والخيواع ما كان فإن ا  سبةان  ودعالى

 .  رسول  خالصا لوجو  سبةان 
 
 : التوكل 

ولما رأى المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا هللا   :قال ا  دعالى : جاء في  رياض الصالةين

الذين قال لْم الناس إن  : ل دعالى وقا  .األةحاب  ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إيمانا وتسليما

انقلبوا بنعمة من هللا وِضل لم  الناس قد جمعوا لكم ِاخشوهم ِزادهم إيمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 

 . يل  مران  يمسسْم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو ِضل عظيم
 . ياع في األمر بالدوكل كثير  معيوم  واآل . الفرقان  وتوكل على الحي الذي ال يموت : وقال دعالى

 رضع  يي األمم ) :  ا  صيى ا   يي  ويل  وسيم قال رسول :  ن ابن  باس رضي ا   نوما قال* 
سواد  ظيم فظننع أنوم  ليفرأيع النبي ومع  الرهر والنبي ومع  الرجل والرجالن والنبي وليس مع  أةد إذ رف  

انظر إلى األفق اآلخر فإذا  لي ظيم فديل    ولكن انظر إلى األفق فإذا سوادهذا موسى وقوم ليأمدي فديل 
سواد  ظيم فديل لي هذه أمدك ومعوم سبعون ألفا يدخيون الجن  باير ةساب وال  ذاب ثم نوض فدخل منحل  

ل ا  فخاض الناس في أولهك الذين يدخيون الجن  باير ةساب وال  ذاب فدال بعضوم فيعيوم الذين صةبوا رسو 
وذكروا أشياء فخرج  صيى ا   يي  وسيم وقال بعضوم فيعيوم الذين ولدوا في اإلسالم فيم يشركوا با  شيها 

يرقون وال يسدرقون   ييوم رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فدال ما الذي دخوضون في  فأخبروه فدال هم الذين ال 
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ةصن فدال ادع ا  أن يجعيني منوم فدال أنع منوم ثم قام وال يدريرون و يى ربوم يدوكيون فدام  كاش  بن م
 . مدفق  يي  (رجل يخر فدال ادع ا  أن يجعيني منوم فدال سبدك بوا  كاش 

ونعم الوكيل قالوا إبراهيم صيى ا   يي   ةسبنا ا  : )  ن ابن  باس رضي ا   نوما أيضا قال *  
قد جمعوا لكم فاخشوهم فحادهم  ى ا   يي  وسيم ةين قالوا إن الناس وسيم ةين ألدى في النار وقالوا مةمد صي

 . البخاريرواه (  إيمانا وقالوا ةسبنا ا  ونعم الوكيل
لو أنكم ددوكيون  يى  ) :  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول  ن  مر رضي ا   ن  قال سمعع * 

 . رواه الدرمذي (  ودروح برانا ا  ةق دوكي  لرحقكم كما يرحق الرير دادو خماصا
 (  : باخدصار)  ونندل مما قال ابن الديم في مدارج السالكين

وعلى هللا ِليتوكل : )  وقال. 41  الماهد . (  وعلى هللا ِتوكلوا إن كنتم مؤمنين: ) قال ا  دعالى

: )   وقال  ن أولياه .  1  الرالق. ( ومن يتوكل على هللا ِْو حسبه: )  وقال.  55  إبراهيم. (  المؤمنون
الذين قال لْم ) وقال  ن أصةاب نبي  .  2  الممدةن ( .  ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

.  511  يل  مران. (   حسبنا هللا ونعم الوكيل  إن الناس قد جمعوا لكم ِاخشوهم ِزادهم إيمانا وقالوا  الناس
ا ذكر هللا وجلت قلوبْم وإذا تليت عليْم آياته زادتْم إيمانا وعلى ربْم إنما المؤمنون الذين إذ: )  وقال

 . والدرين مميوء من ذلك. 4  األنفال. (  يتوكلون
الدوكل نصف الدين والنصف الثاني اإلناب  فإن الدين اسدعان  و باد  فالدوكل هو االسدعان  واإلناب  هي 

. دحال معمور  بالناحلين لسع  مدعيق الدوكل وكثر  ةواه  العالمين  أوس  المناحل وأجمعوا وال  ومنحلد . العباد  
و موم الدوكل ووقو   من المؤمنين والكفار واألبرار والفجار والرير والوةش والبواهم فأهل السمواع واألرض 

ن دباين مدعيق دوكيوم ما  يي   خاصد  يدوكيون  يي  في ةصول فأولياؤه و. المكيفون وغيرهم في مدام الدوكل واى
ودون هؤالء من يدوكل  يي  في .  في اإليمان ونصر  دين  واى الء كيمد  وجواد أ داه  وفي مةاب  ودنفيذ أوامره

ودون هؤالء من يدوكل  يي  في معيوم ينال  من  من .  اسددامد  في نفس  وةفظ ةال  م  ا  فارغا  ن الناس
ودون هؤالء من يدوكل  يي  في ةصول اإلثم .  و ذلكرحق أو  افي  أو نصر  يى  دو أو حوج  أو ولد ونة

بل قد يكون دوكيوم . والفواةش فإن أصةاب هذه المرالب ال ينالونوا غالبا إال باسدعاندوم با  ودوكيوم  يي  
أقوى من دوكل كثير من أصةاب الرا اع ولوذا ييدون أنفسوم في المدالف والموالك معدمدين  يى ا  أن 

 .هم بمرالبوم يسيموم ويظفر 
وأوسع  . الدوكل في الواجب أ ني واجب الةق وواجب الخيق وواجب النفس   فأفضل الدوكل

الدوكل في الدأثير في الخارج فى مصية  ديني  أو في دف  مفسد  ديني  وهو دوكل األنبياء في إقام  دين   وأنفع 
 .ا  ودف  فساد المفسدين في األرض وهذا دوكل ورثدوم

بعد في الدوكل  يى ةسب همموم ومداصدهم فمن مدوكل  يى ا  في ةصول الميك ومن  ثم الناس
 .  مدوكل في ةصول رغيف

  :معنم التوكل ودرجاته وما  يل فيه* 
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أن   مل قيبي ليس بدول اليسان وال  مل الجوارح   الدوكل  مل الديب ومعنى ذلك: )  قال اإلمام أةمد 
 ( .  كاعاإلدرا وال هو من باب العيوم و

دوكيع  يى ا    يدول أةدهم: )  هو الرضى بالمددور قال بشر الةافي  من يفسره بالرضى فيدول  ومنوم 
 ( . يكذب  يى ا  لو دوكل  يى ا  رضي بما يفعل ا 

هو ررح البدن في العبودي  ودعيق الديب بالربوبي  والرمأنين  إلى الكفاي  فإن :) وقال أبو دراب النخشبي
ن من  صبرأ الرب  الديام بةركاع العبودي  ودعيق الديب بددبير  فجعي  مركبا من خمس  أمور( .   رى شكر واى

 . وسكون  إلى قضاه  وقدره ورمأنيند  وكفايد  ل  وشكره إذا أ رى وصبره إذا من 

ال فوو برال  وأجم  الدوم  يى أن الدوكل ال ينافي الديام باألسباب فال يصأ الدوكل إال م  الديام بوا  واى
من رعن في الةرك  فدد رعن في السن  ومن رعن في الدوكل فدد رعن )  ا  قال سول بن  بد. ودوكل فاسد
الدوكل قر   الهق   فالدوكل ةال النبي والكسب سند  فمن  مل  يى ةال  فال يدركن سند  وقيل(. في اإليمان

وكان شيخنا رضي ا   ن     .   م  ا  بال  الق قيب  اش   الديب باير ا  وسهل سول  ن الدوكل فدال
الرضى بعده فمن دوكل  يى ا  قبل الفعل ورضي بالمدضي ل  بعد  الدوكل قبي  و  المددور يكدنف  أمران  يدول

اليوم إني أسدخيرك   وهذا معنى قول النبي فى د اء االسدخار   قيع.  الفعل فدد قام بالعبودي  أو معنى هذا
فإنك دعيم وال أ يم ودددر وال   أسدددرك بددردك وأسألك من فضيك العظيم فوذا دوكل ودفويض ثم قالبعيمك و 

أقدر وأنع  الم الايوب فوذا دبرؤ إلى ا  من العيم والةول والدو  ودوسل إلي  سبةان  بصفاد  الدي هي أةب ما 
ن في  مصيةد   اجال أو يجال وأن يصرف  دوسل إلي  بوا المدوسيون ثم سأل رب  أن يدضي ل  ذلك األمر إن كا

 ن  إن كان في  مضرد   اجال أو يجال فوذا هو ةاجد  الدي سألوا فيم يبق  يي  إال الرضى بما يدضي  ل  
 . واقدر لي الخير ةي  كان ثم رضني   فدال
  

 : األمانة
 :جاء في رياض الصالةين 

إنا عرضنا األمانة  : وقال دعالى .النساء   نات إلى أهلْاإن هللا يأمركم أن تؤدوا األما  :قال ا  دعالى 

  يحملنْا وأشفقن منْا وحملْا اإلنسان إنه كان ظلوما جْوال على السموات واألرض والجبال ِأبين أن
 .األةحاب 
يي  المنافق ثال  إذا ةد  كذب :)  ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال *

ذا و  ذا و د أخيف واى ن صام) وفي رواي  .  مدفق  يي (.  دمن خاناهاى   . ( وصيى وح م أن  مسيم واى
ةدثنا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ةديثين قد رأيع ) و ن ةذيف  بن اليمان رضي ا   ن  قال  *

فعيموا من الدرين و يموا  ةدثنا أن األمان  نحلع في جذر قيوب الرجال ثم نحل الدرين أةدهما وأنا أندظر اآلخر
األمان  فدال ينام الرجل النوم  فددبض األمان  من قيب  فيظل أثرها مثل الوكع ثم  من السن  ثم ةدثنا  ن رف  

فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دةرجد   يى رجيك فنفر فدراه مندبرا  ينام النوم  فددبض األمان  من قيب 
رجي  فيصبأ الناس يدبايعون فال يكاد أةد يؤدي األمان  ةدى  وا  يى وليس في  شيء ثم أخذ ةصا  فدةرج
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ما أظرف  ما أ دي  وما في قيب  مثدال ةب  من  يدال إن في بني فالن رجال أمينا ةدى يدال ليرجل ما أجيده 
نصرانيا مسيما ليردن   يي دين  ولهن كان  خردل من إيمان ولدد أدى  يي حمان وما أبالي أيكم بايعع لهن كان 

 .مدفق  يي    ( أو يووديا ليردن   يي سا ي  وأما اليوم فما كنع أباي  منكم إال فالنا وفالنا
 

 :الحياء 

 : نندل من مدارج السالكين باخدصار 
  إن هللا كان عليكم رقيبا :  وقال دعالى. 52  العيق(.  ألم يعلم بأن هللا يرى)  : قال ا  دعالى

  .5  غافر  يعلم خاونة األعين وما تخفى الصدور  :  وقال دعالى 5النساء
مر برجل وهو يعظ أخاه في   أن رسول ا : ) وفي الصةيأ من ةدي  ابن  مر رضي ا   نوما* 

 ( .فإن الةياء من اإليمان د   الةياء فدال
 ( .بخير الةياء ال يأدي إال)  قال رسول ا   وفيوما  ن  مران بن ةصين رضي ا   ن  قال*  
اإليمان بض  وسبعون شعب  أو بض  وسدون )  وفيوما  ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن النبي أن  قال* 

 (.  قول ال إل  إال ا  وأدناها إمار  األذى  ن الرريق والةياء شعب  من اإليمان  شعب  فأفضيوا
 أشد ةياء من العذراء في خدرها كان رسول ا  :) فيوما  ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن  أن  قال و*

 .(فإذا رأى شيها يكره   رفناه في وجو  
 ( . إذا لم دسدأ فاصن  ما شهع   إن مما أدرك الناس من كالم النبو  األولى)  وفى الصةيأ  ن *
ليس ذلكم ولكن   إنا نسدةيي يا رسول ا  قال  اسدةيوا من ا  ةق الةياء قالوا)  وفي الدرمذي مرفو ا*

البيى ومن  من اسدةيى من ا  ةق الةياء فييةفظ الرأس وما و ى وليةفظ البرن وما ةوى وليذكر الموع و
   (.  أراد اآلخر  درك حين  الدنيا فمن فعل ذلك فدد اسدةيى من ا  ةق الةياء

 
 :  تعريا الحياء 

. يكون في  قو  خيق الةياء ةيا  الديب  والةياء من الةيا  ومن  الةيا ليمرر لكن هو مدصور و يى ةسب
الةياء رؤي  : )  قال الجنيد رةم  ا .وقي  الةياء من موع الديب والروح فكيما كان الديب أةيى كان الةياء أدم

اآلالء ورؤي  الددصير فيدولد بينوما ةال  دسمى الةياء وةديدد  خيق يبع   يى درك الدباهأ ويمن  من الدفرير 
 .في ةق صاةب الةق

بالويب  والةياء فإذا   و مار  الديب. أةيوا الةياء بمجالس  من يسدةيي من  )  الم بعض الةكماءومن ك 
 ( .ذهبا من الديب لم يبق في  خير

ابن يدم إنك ما اسدةييع مني أنسيع الناس  يوبك وأنسيع بداع )   وفي أثر إلوي يدول ا   ح وجل
ال نا أوةى ا   ح )  وفي أثر يخر( . قشدك الةساب يوم الديام  األرض ذنوبك ومةوع من أم الكداب حالدك واى

ال فاسدةي مني وجل إلى  يسى  يي  الصال  والسالم وقال الفضيل ( . أن دعظ الناس  ظ نفسك فإن ادعظع واى
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والرغب  في الدنيا ورول  الدسو  في الديب وجمود العين وقي  الةياء  خمس من  الماع الشداو ) بن  ياض
 .( يعصيني وال يسدةيي مني أن أرده و فأسدةييما أنصفني  بدي يد وني ) ي أثر إلوي وف. (األمل 

وةياء , وةياء كرم , وةياء إجالل ,  وةياء ددصير, ةياء جناي  :  وقد قسم الةياء  يى  شر  أوج 
ياء وة, وةياء شرف و ح  , وةياء  بودي  , وةياء مةب  , وةياء اسدصاار لينفس واةددار لوا , ةشم  

 . المسدةيي من نفس 
 

 :حفظ اللسان 
 : قال النووي رةم  ا  

لسان   ن جمي  الكالم إال كالما ظورع في  المصية  ومدى اسدوى  ا يم أن  ينباي لكل مكيف أن يةفظ  
ألن  قد ينجر الكالم المباح إلى ةرام أو مكروه وذلك كثير في  .الكالم ودرك  في المصية  فالسن  اإلمساك  ن 

 .والسالم  ال يعدلوا شيء , العاد  

  من كان يؤمن با  واليوم اآلخر فييدل : ) ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال  و ن أبي هرير  رضي
الةدي  صريأ في أن  ينباي أن ال يدكيم إال إذا كران الكرالم خيررا وهرو  وهذا .  مدفق  يي (   خيرا أو ليصمع

 .فال يدكيم  شك في ظوور المصية   الذي ظورع مصيةد  ومدى
 قيرررع يرررا رسرررول ا  أي المسررريمين أفضرررل قرررال مرررن سررريم المسررريمون : )  و رررن أبررري موسرررى رضررري ا   نررر  قرررال

 . مدفق  يي (  لسان  ويده من 
  مرن يضرمن لري مرا برين لةيير  ومرا برين رجيير  : ) و ن سول بن سعد قال قال رسول ا  صيى ا   يير  وسريم

 .مدفق  يي   (   أضمن ل  الجن

 و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن  سم  النبي صيى ا   يي  وسيم يدول:  

 .مدفق  يي   .(فيوا يحل بوا إلى النار أبعد مما بين المشرق والمارب إن العبد ليدكيم بالكيم  ما يدبين )   

 وان ا  دعررالى مرا ييدرري لوررا برراال إن العبررد ليرردكيم بالكيمرر  مرن رضرر: ) صريى ا   ييرر  وسرريم قرال و نر   ررن النبرري
ن  رواه ( العبد ليدكيم بالكيم  من سخر ا  دعالى ال ييدي لوا باال يووي بورا فري جورنم  يرفع  ا  بوا درجاع واى

 . البخاري 

  إن : )برن الةرار  المحنري رضري ا   نر  أن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال و ن أبي  بد الرةمن برالل
دعالى ما كان يظن أن دبي  ما بياع يكدب ا  بوا رضوان  إلى يوم ييداه  م بالكيم  من رضوان ا  الرجل ليدكي

ن الرجل ليدكيم بالكيم  من سخر ا  ما  (  كان يظن أن دبي  ما بياع يكدب ا  ل  بوا سخر  إلى يوم ييداه واى
 . والدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ أرواه مالك في المور

  قيرع يرا رسرول ا  ةردثني برأمر أ دصرم بر  قرال قرل ربري ا  ثرم : ) بن  بد ا  رضي ا   ن  قرالو ن سفيان
رواه الدرمرذي وقرال ةردي  (.  يا رسول ا  ما أخوف ما دخاف  يي فأخذ بيسران نفسر  ثرم قرال هرذا اسددم قيع 

 .ةسن صةيأ
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  ال دكثرروا الكرالم بايرر ذكرر ا  : ) سريم  مر رضي ا   نوما قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  و  و ن ابن
ن أبعد الناس من ا  الديب الداسي فإن كثر  الكالم باير ذكر  .رواه الدرمذي (  ا  دعالى قسو  ليديب واى

   قيررع يررا رسررول ا  مررا النجررا  قررال أمسررك  ييررك لسررانك وليسررعك : ) و ررن  دبرر  بررن  ررامر رضرري ا   نرر  قررال
 .واه الدرمذي وقال ةدي  ةسن ر  ( بيدك وابك  يى خريهدك

  ابرررن يدم فرررإن  إذا أصررربأ : ) و رررن أبررري سرررعيد الخررردري رضررري ا   نررر   رررن النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال
ن ا وججررع ا وججنررا  األ ضرراء كيوررا دكفررر اليسرران ددررول ادررق ا  فينررا فإنمررا نةررن بررك فررإن اسررددمع اسررددمنا واى

 .ودخض  ل  معنى دكفر اليسان أي دذل . رواه الدرمذي  (.

 يردخيني الجنر  ويبا ردني  رن النرار قرال لدرد  قيع يا رسول ا  أخبرنري بعمرل: )  و ن معاذ رضي ا   ن  قال
نر  ليسرير  يرى مرن يسرره ا  دعرالى  يير  دعبرد ا  ال دشررك  بر  شريها وددريم الصرال  ودرؤدي  سألع  رن  ظريم واى

الخيرر الصروم جنر    ثرم قرال أال أدلرك  يرى أبرواب الحكا  ودصروم رمضران ودةر  البيرع إن اسردرعع إلير  سربيال
الخريهرر  كمررا يرفرريء المرراء النررار وصررال  الرجررل مررن جرروف الييررل ثررم دررال ددجررافى جنرروبوم  ررن   الصرردق  درفرر

 مروده وذرو  سرنام  قيرع بيرى يرا رسرول  المضاج  ةدرى بير  يعميرون السرجد  ثرم قرال أال أخبررك بررأس األمرر و
 موده الصال  وذرو  سنام  الجواد ثم قال أال أخبرك بمالك ذلك كي  قيرع بيرى  م وقال رأس األمر اإلسال ا  

نرا لمؤاخرذون بمرا نردكيم بر  فدرال ثكيدرك أمرك  يا رسول ا   فأخذ بيسان  قال كرف  ييرك هرذا قيرع يرا رسرول ا  واى
 .صةيأ يى وجوهوم إال ةصاهد ألسندوم رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن  وهل يكب الناس في النار 

 
 : اليقين

 :قال ابن الديم في مدارج السالكين 
وهررو مررن اإليمرران بمنحلرر  الررروح مررن الجسررد وبرر  دفاضررل العررارفون وفيرر  دنررافس المدنافسررون :   من لااة اليقااين 

لي  شمر العاميون  ذا دحوج الصبر باليدين . واى شارادوم كيوا إلي  واى  ولد بينوما : و مل الدوم إنما كان  يي  واى
وجعلنا منْم أومة يْادون  بأمرناا لماا : إلمام  في الدين قال ا  دعالى وبدول  يوددي الموددون ةصول ا 

 . السجد   صبروا وكانوا ب ياتنا يوقنون
 : وخم سبةان  أهل اليدين باالندفاع باآلياع  والبراهين فدال وهو أصدق الداهيين  
 وِي األرض آيات للموقنين  فدال اليدين بالودى والفالح من بين العالمينوخم أهل   . الذارياع : 

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك  وبالخرة هم يوقنون أولوك على هدى من ربْم وأولوك هم 

ذا قيل  إن و د ا  : وأخبر  ن أهل  النار بأنوم لم يكونوا من أهل اليدين فدال دعالى  .البدر    المفلحون واى
فاليدين روح  .الجاثي   ا   ال ريب  فيوا قيدم  ماندري ما السا   إن نظن إال ظنا وما نةن بمسديدنين ةق والس

. وهو ةديد   الصديدي  وهو قرب هذا الشأن الذي  يي  مداره , أ مال الديوب الدي هي أرواح أ مال الجوارح 
درضين  أةدا بسخر ا  وال دةمدن أةدا  ال)  : ا  بن مسعود  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال   ن  بد

فإن ما رحق ا  ال يسوق  إليك ةرم ةريم وال يرده ,  يى فضل ا  وال دذمن أةدا  يى ما لم يؤدك ا  
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ن ا  بعدل  وقسر   جعل الرَ  وجعل الوم والةحن في الشك . ح والفرح في الرضى واليدين وْ  نك كراهي  كاره واى
 ( . والسخر

ولوذا ةسن , والصواب أن الدوكل ثمرد  ونديجد  ,  رين  الدوكل ولوذا فسر الدوكل بدو  اليدينواليدين ق
وقالع .فالةق هو اليدين  ( النمل  )فدوكل  يى ا  إنك  يى الةق المبين : اقدران الودى ب  قال ا  دعالى 

ومدى وصل اليدين إلى الديب امدأل نورا  .إبراهيم  وما لنا أن ال نتوكل على هللا وقد هدانا سبلنا : رسل ا  
شراقا واندفى  ن  كل ريب وشك وسخر وهم وغم فامدأل مةب    وخوفا من  ورضي ب  و  دوكال ل  و شكرا واى

ناب  إلي  فوو ماد  جمي  المداماع والةامل لوا  هو العيم :  واخديف في  هل هو كسبي أو موهبي فديل .  يي   واى
اليدين من حياد  اإليمان وال ريب أن اإليمان : وقال سول . يشير إلى أن  غير كسبي . المسدودع في الديوب 

اليدين ال يساكن قيبا : و ند الدوم .  ذاد   أن  كسبي با دبار أسباب  موهبي با دبار نفس  و: والدةديق . كسبي 
األمل يد و إلى الحهد والحهد   األمل وقصر اليدين يد و إلى قصر: وقال ذو النون . في  سكون إلى  غير ا  

, قي  مخالر  الناس  في العشر  : وثالث  من أ الم اليدين : قال , يور  الةكم  وهي دور  النظر في العواقب 
إلى ا  في كل  النظر: وثالث  من أ الم  أيضا . والدنحه  ن ذموم  ند المن  , ودرك المدح لوم في العري  

هو اسددرار العيم الذي  :اليدين : وقال الجنيد . واالسدعان  ب  في كل ةال , أمر والرجوع إلي  في كل , شيء 
وأصل  .  يى قدر قربوم من الددوى أدركوا من اليدين: وقال ابن  راء . ال ينديب وال يةول وال يداير في الديب 

: وقال أبو بكر الوراق  .دينوصيوا إلى الي, الددوى مباين  النوي وهو مباين  النفس فعيى قدر مفارقدوم النفس 
 . ا  وبالعدل  دل  ن ا اليدين مالك الديب وب  كمال اإليمان وباليدين  رف 

 . إذا اسدكمل العبد ةداهق اليدين صار البالء  نده نعم  والرخاء  نده مصيب  : وقال النورجوري 
  

   : الصبر

 : قال ابن الديم رةم  ا  

وهو واجب بإجماع األم  . دسعين موضعا  الصبر في الدرين في نةو: دعالى قال اإلمام أةمد رةم  ا 
وهو مذكور في الدرين  يى سد   شر   نصف صبر ونصف شكر  وهو نصف اإليمان فإن اإليمان نصفان

 :  نو ا

 :  ل وقو   511 البدر   والصالة يا أيْا الذين آمنوا استعينوا بالصبر : دعالى األمر ب  نةو قول :  األول
  .النةل  واصبر وما صبرك إال بال  : وقول   40  يل  مران صابروا  اصبروا و

  11 األةداف  ِاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل وال تستعجل لْم :  النوي  ن ضده كدول : الثاني
 .فإن الوهن من  دم الصبر

والصابرين ِي  : وقول  .51يل  مران   صادقينالصابرين وال : الثناء  يى أهي  كدول  دعالى : الثال  

 . وهو كثير في الدرين 511البدر    البأساء والضراء وحين البأس أولوك الذين صدقوا وأولوك هم المتقون
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إيجاب معيد  :  الخامس .521يل  مران   وهللا يحب الصابرين :  إيجاب  سبةان  مةبد  لوم كدول :  الراب  
  اإلةار  كدول  ص  ددضمن ةفظوم ونصرهم ودأييدهم ليسع معي   ام  وهي معي  العيم ولوم وهي معي  خا

      . 424البدر    وهللا مع الصابرين : وقول   21األنفال   واصبروا إن هللا مع الصابرين
  .541 النةل  ولون صبرتم لْو خير للصابرين :  إخباره بأن الصبر خير ألصةاب  كدول : السادس

 .41النساء    وأن تصبروا خيرلكم:  وقول 
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما  : إيجاب الجحاء لوم بأةسن أ مالوم كدول  دعالى :  الساب 

  41. النةل    كانوا يعملون
  إنما يوِى الصابرون أجرهم بغير حساب لجحاء لوم باير ةساب كدول  دعالىإيجاب  سبةان  ا: الثامن 

 . 50لحمر ا

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من  : إرالق البشرى ألهل الصبر كدول  دعالى:  الداس 

  .  11البدر    األموال واألنفس والُمرات وبشر الصابرين
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ِورهم هذا يمددكم   :ضمان النصر والمدد لوم كدول  دعالى: العاشر

وا يم أن : )  [صيى ا   يي  وسيم ] ومن  قول النبي  . 541يل  مران   آالف من المالوكة مسومين ربكم بخمسة
 ( . النصر م  الصبر

ولمن صبر وغفر إن   : اإلخبار من  دعالى بأن أهل الصبر هم أهل العحاهم كدول  دعالى:  شر الةادي

  . 21 الشورى ذلك لمن عزم األمور
ر أن  ما ييدى األ مال الصالة  وجحاءها والةظوظ العظيم  إال أهل الصبر كدول  اإلخبا:  الثاني  شر

وما  : وقول    . 90الدصم  ويلكم ُواب هللا خير لمن آمن وعمل صالحا وال يلقاها إال الصابرون : دعالى

 .11فصيع    يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم
أن أخرأ قومك  :  ن  إنما يندف  باآلياع والعبر أهل الصبر كدول  دعالى لموسىاإلخبار أ: الثال   شر 

 :  وقول  في أهل سبأ  1 إبراهيم من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام هللا إن ِي ذلك ليات لكل صبار شكور
:  ي سور  الشورىوقول  ف  .4سبأ   ِجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن ِي ذلك ليات لكل صبار شكور

  ومن آياته الجوار ِي البحر كاألعالم إن يشأ يسكن الريح ِيظللن رواكد على ظْره إن ِي ذلك ليات لكل

 . 14/11.  الشورى  صبار شكور
اإلخبار بأن الفوح المريوب المةبوب والنجا  من المكروه المرهوب ودخول الجن  إنما نالوه : الراب   شر

الر د   يدخلون عليْم من كل باب سالم عليكم بما صبرتم ِنعم عقبى الدار والمالوكة :  بالصبر كدول  دعالى

41/42  . 
 : سمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  قدس ا  روة  يدول  أن  يور  صاةب  درج  اإلمام :  الخامس  شر

 ايْدون بأمرنا لما صبروا وكانو أومة وجعلناهم  :ثم دال قول  دعالى  بالصبر واليدين دنال اإلمام  في الدين

 . 42. السجد    ب ياتنا يوقنون
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اقدران  بمداماع اإلسالم واإليمان كما قرن  ا  سبةان  باليدين وباإليمان وبالددوى والدوكل :  السادس  شر
من ال ولوذا كان الصبر من اإليمان بمنحل  الرأس من الجسد وال إيمان ل. وبالشكر والعمل الصالأ والرةم  

خير  يش أدركناه :)  وقال  مر بن الخراب رضي ا   ن . صبر ل  كما أن  ال جسد لمن ال رأس ل  
: وفي الةدي  الصةيأ .  من يدصبر يصبره ا   أن  ضياء وقال  وأخبر النبي في الةدي  الصةيأ(.  بالصبر

ن إن أمره كي  ل  خير وليس ذلك ألةد إال ليمؤمن إ   جبا ألمر المؤمن) ن أصابد  سراء شكر فكان خيرا ل  واى
إن شهع :)  أن يد و لوا وقال ليمرأ  السوداء الدي كانع دصرع فسألد (.  أصابد  ضراء صبر فكان خيرا ل 

ن شهع د وع ا  أن يعافيك فدالع (.  أن ال أدكشف فد ا لوا  إني أدكشف فادع ا   صبرع ولك الجن  واى
وأمر .  وم بأن يصبروا  يى األثر  الدي ييدونوا بعده ةدى ييدوه  يى الةوضوأمر األنصار رضي ا  دعالى  ن

وأمر . أن  إنما يكون  ند الصدم  األولى  وأمر بالصبر  ند المصيب  وأخبر.  ند مالقا  العدو بالصبر
والجحع والدسخر . فإن ذلك يخفف مصيبد  ويوفر أجره واالةدسابالمصاب بأنف  األمور ل  وهو الصبر 

ما أ ري أةد  راء خيرا ل  : ) وأخبر أن الصبر خير كي  فدال  .يحيد في المصيب  ويذهب األجر لدشكيوا
 ( .من الصبر  وأوس 

 
 : تعريا الصبر

واصبر  :  إذا أمسك وةبس ومن  قول  دعالى, قدل فالن صبرا  الةبس والكف ومن   والصبر في اليا 

 .أي اةبس  نفسك معوم  . 49  الكوف  يريدون وجْهنفسك مع الذين يدعون ربْم بالغداة والعشي 
 . ةبس النفس  ن الجحع والدسخر وةبس اليسان  ن الشكوى وةبس الجوارح  ن الدشويش: فالصبر 

 : وهو ةالةة أنواع
صبر  يى ما   فاألوالن.  وصبر  يى امدةان ا .  وصبر  ن معصي  ا  . صبر  يى را   ا  

وسمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  قدس ا  روة  .  صبر  يى ما ال كسب ليعبد في   يدعيق بالكسب والثال 
أكمل من صبره  يى إلداء إخود  ل  في الجب ,  كان صبر يوسف  ن مراو   امرأ  العحيح  يى شأنوا:  يدول

ليعبد فيوا ةيي   ليس. ال كسب ل  فيوا ,فإن هذه أمور جرع  يي  باير اخدياره . وبيع  ودفريدوم بين  وبين أبي  
ومةارب  لينفس والسيما م  األسباب الدي ددوى  رضي فصبر اخديار و  وأما صبره  ن المعصي . غير الصبر

.  حبا ليس ل  ما يعوض  ويرد شوود   و. ودا ي  الشباب إليوا قوي  , معوا دوا ي الموافد  فإن  كان شابا
ومميوكا والمميوك . من  من بين أصةاب  ومعارف  وأهي  وغريبا والاريب ال يسدةي في بيد غربد  مما يسدةي 

وهي الدا ي  ل  إلى , وهي سيدد  وقد غاب الرقيب , والمرأ  جميي  وذاع منصب . أيضا ليس واح   كواحع الةر
وم  هذه الدوا ي . بالسجن والصاار  وم  ذلك دو دد  إن لم يفعل. نفسوا والةريص   يى ذلك أشد الةرم 

يثارا لما  ند ا  صبر اخ  كيوا : وكان يدول.  وأين هذا من صبره في الجب  يى ما ليس من كسب . ديارا واى
أةب   فإن مصية  فعل الرا  , أكمل من الصبر  يى اجدناب المةرماع وأفضل   الصبر يى أداء الرا اع

.  جود المعصي أباض إلي  وأكره من مفسد  و   ومفسد   دم الرا  . إلى الشارع من مصية  درك المعصي  
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والمدصود الكالم  يى . ليس هذا موض  ذكرها ول  رةم  ا  فى ذلك مصنف قرره في  بنةو من  شرين وجوا
   . د  ودرجاد  ومردبد  وا  الموفقالصبر وةديد

 :نواع الصبرأ
 .  وصبر م  ا . وصبر   . صبر با    :وهو  يى ثالث  أنواع  
وأن صبر العبد برب  ال بنفس  كما قال ,  ورؤيد  أن  هو المصبر االسدعان  ب  أول: فاالول 
      .يعني إن لم يصبرك هو لم دصبر.  541 النةل  واصبر وما صبرك إال بال دعالى

راد  وجو  والددرب إلي .  الصبر   :  الةاني ال إلظوار . وهو أن يكون البا   ل   يى الصبر مةب  ا  واى
 .  وغير ذلك من األ راض . ةماد إلى الخيق قو  النفس واالسد

صابرا نفس  .  وهو دوران العبد م  مراد ا  الديني من  وم  أةكام  الديني . الصبر م  ا  :  والةالس
فوذا معنى . معوا ساهرا بسيرها مديما بإقامدوا يدوج  معوا أين دوجوع ركاهبوا وينحل معوا أين اسدديع مضاربوا

وهو صبر . وأصعبوا  وهو أشد أنواع الصبر. مةاب   ا  أي قد جعل نفس  وقفا  يى أوامره وكون  صابرا م  
وهجران الخيق في جنب ا  . المسير من الدنيا إلى اآلخر  سول هين  يى المؤمن :  (قال الجنيد . الصديدين

فدال  دجرع المرار  : )الصبروسهل  ن (. م  ا  أشد والصبر . والمسير من النفس إلى ا  صعب شديد . شديد
,  والسكون  ند دجرع غصم البيي , الصبر  الدبا د من المخالفاع: ) قال ذو النون المصري(. من غير دعبس 

ظوار الانى م  ةيول الفدر بساةاع المعيش  :)  وقيل(.  الصبر الوقوف م  البالء بةسن األدب :)  وقيل(. واى
المدام م  : )  وقيل(. دعويد النفس الوجوم  يى المكاره (: وقيل (. كوى الفناء في البيوى بال ظوور وال ش هو

هو الثباع م  ا  وديدي باله  بالرةب : ) وقال  مرو بن  ثمان(. البالء بةسن الصةب  كالمدام م  العافي  
 (. هو الثباع  يى أةكام الكداب والسن : ) وقال الخوام(.  والد   
(.   الصبر مثل اسم  مر مذاقد  لكن  واقب  أةيى من العسل : )وقيل( با   الصبرهواالسدعان  : )وقيل 
وةسبي أن   سأصبر كي درضى وأديف ةسر : من دةب  كما قيل رضاالصبر أن درضى بديف نفسك في : )وقيل

. وصبار , وصبور , ومدصبر, ومصربر, صابر :  خمس   مرادب الصابرين وقيل.  درضي ويديفني صبري
 والصبور. المدكيف ةامل نفس   يي   والمدصبر. المكدسب الصبر المييء ب   والمصربر.  اأ موفالصابر 

الصبر فوذا فى الددر والكم والذي قبي  في  الكثير والصبار. العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره 
 (. الصبر مري  ال دكبو: )يي بن أبي رالب رضي ا   ن وقال  . الوصف والكيف 

إن  انددال من األدنى إلى األ يى   400يل  مران   صابروا ورابطوا اصبروا و : يل في قول  دعالىوق
فالصبر دون المصابر  و المصابر  دون المرابر  و المرابر  مفا ي  من الربر وهو الشد وسمى المرابر مرابرا 

ومن  . مرابر  ربر نفس  لرا   يندظرهاثم قيل لكل مندظر قد . ألن المرابرين يربرون خيولوم يندظرون الفحع 
أال أخبركم بما يمةو ا  ب  الخرايا ويرف  ب  الدرجاع إسباغ الوضوء  يى المكاره وكثر  الخرى إلى   النبيقول 

خير من   ربار يوم فى سبيل ا : ) وقال.  المساجد واندظار الصال  بعد الصال  فذلكم الربار فذلكم الربار
في ا  ورابروا  البيوىاصبروا بنفوسكم  يى را   ا  وصابروا بديوبكم  يى : ) وقيل (.  الدنيا وما فيوا

 : وقيل(.  بأسراركم  يى الشوق إلى ا 
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اصبروا  يى النعماء وصابروا  يى البأساء :  ) وقيل .  (اصبروا في ا  وصابروا با  ورابروا م  ا  ) 
 (. ددوا إل  األرض والسماء لعيكم دفيةون في دار البداءوالضراء ورابروا في دار األ داء وا

وهذا من أجم  (.   الصبر والسماة   سهل رسول ا   ن اإليمان فدال: ) ليبخاريوفي كداب األدب 
بذل ما أمرع   أو ب  لمداماع اإليمان من أولوا إلى يخرها فإن النفس يراد منوا شيهان الكالم وأ ظم  برهانا و

وقد أمر ا  سبةان  . الصبر  السماة  ودرك ما نويع  ن  والبعد من  فالةامل  يي   فالةامل  يي ب  واى راؤه 
ابن ديمي  قدس ا   اإلسالمفسمعع شي  ,  ودعالى في كداب  بالصبر الجميل والصفأ الجميل والوجر الجميل

و , ال  داب مع   الذييل هو و الصفأ الجم, الصبر الجميل هو الذي ال شكوى في  وال مع  : ) روة  يدول
وجعلناهم أومة يْدون بأمرنا  : وقال ابن  يين  في قول  دعالى(. الوجر الجميل هو الذي ال أذى مع  

   أخذوا برأس األمر فجعيوم رؤساء : قال 42 السجد   صبروالما
الجميل والنبي إذا و د فإن يعدوب  يي  السالم و د بالصبر .  والشكوى إلى ا   ح وجل ال دنافي الصبر

:  أن  وجده صابرا  وكذلك أيوب أخبر ا   ن  . 91يوسف   إنما أشكو بُي وحزني إلى هللا:  ثم قال. ال يخيف 
نما ينافي الصبر شكوى ا  ال الشكوى إلى ا    .91األنبياء  مسني الضر وأنت أرحم الراحمين :  م  قول  . واى

ثم . يا هذا دشكو من يرةمك إلى من ال يرةمك   فدال, لى يخر فاق  وضرور  كما رأى بعضوم رجال يشكو إ
 : أنشد

ذا لرتك بلية فاصبر لها                    صبر الكريم ف نه بك أللمُ                   وا 
ذا شكوت إلم ابن آدم إنما                 تشكو الرحيم إلم الذي ال يرحمُ                وا 

  
 :الكرم  

 ( : رياض الصالةين) قال اإلمام النووي في كداب  
  :تعالم باب الكرم والجود واتنفاق في وجوه الخير ةقة باهلل

وما أنفقتم من شيء ِْو يخلفه سبأ وقال تعالى وما تنفقوا من خير  ِألنفسكم وما تنفقون  : قال ا  دعالى

وما تنفقوا من خير  : وقال دعالى  .البدر      أنتم ال تظلمونإال ابتغاء وجه هللا وما تنفقوا من خير يوف إليكم و

 . البدر   ِإن هللا به عليم
ال ةسد إال في اثندرين رجرل  يدراه ا   : )و ن ابن مسعود رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال*  

معنراه ينباري أن  .   يير  مدفرق( مورا ماال فسير   يى هيكد  في الةق ورجل يداه ا  ةكم  فوو يدضي بوا ويعي
 .ال يابر أةد إال  يى إةدى هادين الخصيدين

أيكرم مرال وارثر  أةرب إلير  مرن مالر  قرالوا يرا رسرول ا  مرا منرا و ن  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم *  
 .رواه البخاري  ( أةد إال مال   أةب إلي  قال فإن مال  ما قدم ومال وارث  ما أخر

 ( اددرروا النررار ولررو بشررق دمررر : ) و رن  رردي بررن ةررادم رضرري  ا   نر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قرال * 
  .مدفق  يي  

 . مدفق  يي ( ما سهل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم شيها قر فدال ال : ) و ن جابر رضي ا   ن  قال * 
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مرا مرن يروم يصربأ العبراد فير   إال   :)  صيى ا   يي  وسيمو ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  *
 .مدفق  يي   ( ميكان ينحالن فيدول أةدهما اليوم أ ر منفدا خيفا ويدول اآلخر اليوم أ ر ممسكا ديفا

 . مدفق  يي (  قال ا  دعالى أنفق يا ابن يدم ينفق  ييك: ) و ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال * 
أن رجررال سرأل رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أي : ) ن  بررد ا  بررن  مرررو برن العررام رضرري ا   نومررا و ر* 

 . مدفق  يي  (اإلسالم خير قال درعم الرعام وددرأ السالم  يى من  رفع ومن لم  دعرف
يعمرل بخصري  أربعون خصي  أ الها منية  العنح ما من  امرل و ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 

 . رواه البخاري (. منوا رجاء ثوابوا ودصديق مو ودها إال أدخي  ا  دعالى بوا الجن 

ابرن يدم إنرك إن  يرا ن أبي أمام  صدي  بن  جالن رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم * 
ن دمسك  شر لك وال دالم  يى كفاف وابردأ بمرن  دعرول  واليرد العييرا خيرر مرن اليرد السرفيى دبذل الفضل خير لك واى

 رواه مسيم 
و ررن أنررس رضرري ا   نرر  قررال مررا سررهل  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  يررى اإلسررالم شرريها إال أ ررراه ولدررد * 

جاءه رجل فأ راه غنما  بين جبيين فرج  إلى قوم  فدال يا قروم أسريموا فرإن مةمردا يعرري  رراء مرن ال يخشرى 
ن  كان الرجل ليسيم مرا يريرد إال الردنيا فمرا ييبر  إال يسريرا ةدرى يكرون اإلسرالم أةرب إلير  مرن  الردنيا ومرا  الفدر واى

 . ييوا رواه مسيم 
قال قسم رسول ا  صيى ا   يي   وسيم قسما فديع يا رسول ا  لايرر هرؤالء كرانوا و ن  مر رضي ا   ن  * 

 .  رواه مسيم(  يوم أو يبخيوني ولسع بباخلأةق ب  منوم قال إنوم خيروني أن يسألوني  بالفةش فأ ر

بينمرا هرو يسرير مر  النبري صريى ا   يير  وسريم مدفير  مرن  : ) و ن جبيرر برن مرعرم رضري ا   نر  أنر   قرال* 
ةنررين فعيدرر  األ ررراب يسررألون  ةدررى  اضرررروه إلررى سررمر  فخرفررع رداءه فوقررف النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم فدررال 

رواه  (  ردد هرذه العضراه نعمرا لدسرمد  بيرنكم ثرم ال دجردوني بخريال وال كرذابا وال جبانرا  أ روني رداهي فيو  كران لري

 .مدفي  أي ةال رجو   و السمر  شجر  و العضاه شجر ل  شوك  . البخاري
ما ندصع صدق  من مال وما حاد  : ) و ن أبي هرير   رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال* 

 .رواه مسيم  (عفو إال  حا وما دواض  أةد   إال رفع  ا   ح وجلا    بدا ب
 : ) و ن أبي كبش   مرو  برن سرعد األنمراري رضري ا   نر  أنر  سرم  رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم يدرول* 

ثالث  أقسرم  يريون وأةردثكم ةرديثا فراةفظوه مرا ندرم مرال  برد مرن صردق  وال ظيرم  برد مظيمر  صربر  ييورا  إال 
اده ا   حا وال فدأ  بد باب مسأل  إال فدأ ا   يي  باب فدر أو كيم  نةوها وأةدثكم  ةرديثا فراةفظوه قرال إنمرا ح 

الدنيا ألربع  نفر  برد رحقر  ا  مراال و يمرا فورو يددري فير  ربر  ويصرل فير   رةمر  ويعيرم   فير  ةدرا فورذا بأفضرل 
بعمرل فرالن فورو نيدر   و صرادق النير   يدرول لرو أن لري مراال لعميرعالمناحل و بد رحق  ا   يما ولم يرحق  ماال فو

فأجرهما سواء و بد رحق  ا  ماال ولم يرحق   يما فوو يخبر في مال  باير   يم ال يددي في  رب  وال يصل رةمر  
ال لعميرع فير  وال يعيم   في  ةدا فورذا بأخبر  المنراحل و برد لرم يرحقر  ا   مراال وال  يمرا فورو يدرول لرو أن لري مرا

 رواه  الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ ( .  بعمل فالن فوو نيد  فوحرهما سواء
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أنوم ذبةوا شا  فدال النبي  صيى ا   يي  وسيم ما بدي منوا قالرع مرا بدري منورا و ن  اهش  رضي ا   نوا * 
دصرردقوا بوررا إال كدفوررا فدررال  ومعنرراه رواه  الدرمررذي وقررال ةرردي  صررةيأ( . إال كدفوررا قررال بدرري كيوررا غيررر كدفوررا 

 .بديع لنا في اآلخر  إال كدفوا 
ال   : )و ررن أسررماء بنررع أبرري بكررر الصررديق رضرري ا   نومررا قالررع قررال لرري رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم *

أو نضرةي وال دةصري فيةصري ا    ييرك وال درو ي فيرو ي  أنفةريدوكي فيوكي ا   ييك وفي رواير  أنفدري أو 
 .و انفةي بالةاء المومي  هو بمعنى أنفدي وكذلك أنضةي  .مدفق  يي  (  ا   ييك

 مثل   : )و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن  سم  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول* 
البخيل والمنفق كمثل رجيين  ييوما جبدران مرن ةديرد مرن ثرديوما إلرى دراقيومرا فأمرا المنفرق فرال  ينفرق إال سرباع  

 يى جيده ةدى دخفي بنان  ودعفرو أثرره وأمرا البخيرل فرال يريرد أن ينفرق  شريها إال لحقرع كرل ةيدر  مكانورا  أو وفرع
  .مدفق  يي   ( فوو يوسعوا فال ددس 

 .و الجب  الدرع ومعناه أن  المنفق كيما أنفق سباع ورالع ةدى دجر وراءه ودخفي رجيي  وأثر مشي  وخرواد  
مررن دصرردق بعرردل دمررر  مررن كسررب ريررب وال  يدبررل ا  إال : ) ى ا   ييرر  وسرريم و نرر  قررال قررال رسررول ا  صرري* 

 .  مدفق  يي  ( الريب فإن ا  يدبيوا بيمين  ثم يربيوا لصاةبوا كما يربي أةدكم فيوه ةدى دكون  مثل الجبل
سكان الالم ودخفيف ال  الفيو بفدأ الفاء وضم الالم ودشديد الواو ويدال أيضا بكسر الفاء  . واو وهو المورواى

بينمررا رجررل  يمشرري بفررال  مررن األرض فسررم  صررودا فرري سررةاب  : ) و نر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال * 
اسق ةديد  فالن فدنةى ذلرك السرةاب فرأفرغ  مراءه فري ةرر  فرإذا شررج  مرن ديرك الشرراج قرد اسردو بع ذلرك المراء 

بمسرةاد  فدرال لر  يرا  برد ا  مرا اسرمك قرال فرالن لالسرم  كي  فددب  الماء فرإذا رجرل  قراهم فري ةديددر  يةرول المراء
الذي سم  في  السةاب  فدال ل  يا  بد ا  لم دسألني  ن اسمي فدال إني سرمعع صرودا فري السرةاب الرذي هرذا  

فما دصن  فيوا فدال أما إذ قيع هذا فإني أنظر إلى ما  يخرج منوا فأدصردق  السمكماؤه يدول اسق ةديد  فالن 
  .  رواه مسيم( . ويكل أنا و يالي ثيثا وأرد فيوا ثيث بثيث  

سكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء   .الةر  األرض الميبس   ةجار  سوداء والشرج  بفدأ الشين المعجم  واى
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 :القناعة والعفاف واالقتصاد في المعيشة وذم السؤال من مير ضرورة
 :قال النووي في رياض الصالةين 

للفقاراء الاذين أحصاروا :وقال دعرالى .  هود  وما من دابة ِي األرض إال على هللا رزقْا : عالى قال ا  د 

ِي سبيل هللا ال يستطيعون ضربا ِي األرض يحسبْم الجاهال أغنيااء مان التعفاف تعارِْم  بسايماهم ال يساألون 

وقال  الفرقان  م يقتروا وكان  بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرِوا ول  :وقال دعالى .  البدر   الناس إلحاِا
 .  الذارياع  وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منْم من رزق : دعالى 

 ررن كثررر  العرررض ولكررن  ىلرريس الانرر: )  ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال * 
 .  يي  مدفق ( النفس ىغن ىالان
قرد أفيرأ مرن أسريم ورحق  : ) و ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما أن رسول ا  صيى ا   يير  وسريم قرال* 

 .رواه مسيم ( كفافا وقنع  ا  بما يداه 
سرررألع رسرررول ا  صررريى ا    ييررر  وسررريم فأ رررراني ثرررم سرررألد   : ) و رررن ةكررريم برررن ةرررحام رضررري ا   نررر  قرررال* 

 فأ راني ثم قال يا ةكيم إن هذا المال خضر فأ راني ثم سألد  
 ةيو فمن أخذه بسخاو  نفس بورك ل  في  ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك ل  في  وكان  
 واليد العييا خير من اليد السفيى قال ةكيم فديع يا رسول ا  . كالذي يأكل وال يشب   
دنيا فكان أبو بكر رضي ا   ن   يد و ةكيما ليعري  والذي بعثك بالةق ال أرحأ أةدا بعدك شيها ةدى أفارق ال 

العراء فيأبى أن يدبل من  شيها ثم إن  مر رضي ا   ن  د اه ليعري  فأبى  أن يدبي  فدال يرا معشرر المسريمين 
هذا الفيء فيرأبى أن يأخرذه فيرم يررحأ ةكريم أةردا  أشودكم  يى ةكيم أني أ رض  يي  ةد  الذي قسم  ا  ل   في

 .مدفق  يي  (  لناس بعد النبي صيى ا   يي  وسيم ةدى  دوفيمن ا
يرحأ براء ثم حاي ثم همح  أي لم يأخذ من أةد شيها وأصل الرحء الندصان أي لم  يندم أةردا شريها باألخرذ منر  و 

 ردم اإلشرراف إلررى الشريء والرمر  فيرر  والمبراال  برر   إشرراف الرنفس دريعوررا ورمعورا بالشريء و سررخاو  الرنفس هرري
 . والشره 

خرجنرا مر  رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم :  ) و ن أبي برد   ن أبي موسى  األشعري رضي ا   ن  قرال * 
في غحو  ونةن سد   نفرر بيننرا بعيرر نعددبر  فندبرع أقردامنا وندبرع قردمي وسردرع أظفراري فكنرا نيرف  يرى أرجينرا  

الخرق قال أبو برد  فةد  أبو  موسى بوذا الةدي   الخرق فسميع غحو  ذاع الرقاع لما كنا نعصب  يى أرجينا
 .مدفق  يي (  ثم كره ذلك وقال ما كنع أصن  بأن أذكره قال كأن  كره أن يكون شيها  من  مي  أفشاه

أدري بمرال أو سربي فدسرم  فرأ رى   أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم: ) و ن  مرو بن دايب رضي ا   ن * 
أل ررري الرجررل    أن الررذين درررك  دبرروا فةمررد ا  ثررم أثنررى  ييرر  ثررم قررال أمررا بعررد فرروا  إنرريرجرراال ودرررك رجرراال فبيارر

وأدع الرجل والذي أدع أةب إلي من الذي أ ري ولكني إنما أ ري أقواما لما  أرى في قيوبوم من الجحع والوير  
ال  مررو برن دايرب فروا  مرا والخيرر مرنوم   مررو برن دايرب قر ىوأكل أقواما إلى ما جعل ا  فري قيروبوم مرن الانر

 . رواه البخاري (  أةب أن لي بكيم  رسول ا  صيى ا   يي   وسيم ةمر النعم
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اليرد العييرا خيرر مرن اليرد السرفيى  : ) و ن ةكيم بن ةحام رضي  ا   ن  أن النبي صريى ا   يير  وسريم قرال * 
  .مدفق  يي   ( ا  يان يعف  ا  ومن يسدان  وابدأ بمن دعول وخير الصدق  ما كان  ن ظور غني ومن يسدعفف

ال ديةفررروا فررري : ) قرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم   و رررن سرررفيان صرررخر برررن ةررررب رضررري ا   نررر  قرررال* 
رواه (  ا  ال يسألني أةد منكم شيها  فدخرج ل  مسألد  مني شيها وأنرا لر  كراره فيبرارك لر  فيمرا أ ريدر  المسأل  فو

  .مسيم 
كنرا  نرد رسرول ا  صريى ا   يير  : )  ن أبي  بد الرةمن   وف برن مالرك األشرجعي رضري ا   نر  قرال و * 

وسيم دسع  أو ثماني  أو سبع  فدال أال دبايعون رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وكنا ةديثي  ود ببيعر  فدينرا  قرد 
دينا وقينا قد بايعناك يا رسول  ا  فعالم نبايعك قال بايعناك يا رسول ا  ثم قال أال دبايعون رسول ا  فبسرنا أي

 يى أن دعبدوا ا  وال دشرركوا بر  شريها والصريواع الخمرس ودريعروا  وأسرر كيمر  خفير  وال دسرألوا النراس شريها فيدرد 
 .رواه مسيم ( رأيع بعض أولهك النفر يسدر سور أةدهم  فما يسأل أةدا يناول  إياه

ال درحال المسرأل  بأةردكم ةدرى ييدرى : )  نومرا أن النبري صريى ا   يير   وسريم قرال و ن ابن  مرر رضري ا  * 
 . مدفق  يي (  ا  دعالى وليس في وجو  مح   لةم

سكان الحاي وبالعين المومي  الدرع     .المح   بضم الميم واى
اليرد : )  رن المسرأل   و ن  أن رسول ا  صيى ا   يير   وسريم قرال وهرو  يرى المنبرر وذكرر الصردق  والدعفرف* 

 .مدفق  يي  (. العييا خير من اليد السفيى 
 .واليد العييا هي المنفد  والسفيى هي الساهي   

مررن سررأل النرراس دكثرررا فإنمررا : ) قررال  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم : و ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  قررال * 
 . رواه مسيم  (يسأل جمرا فييسددل أو ليسدكثر

إن المسأل  كد يكد بورا : ) مر  بن جندب رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  ويل  وسيم  و ن س* 
الكرد  .رواه  الدرمرذي وقرال ةردي  ةسرن صرةيأ(  الرجل وجو  إال أن يسرأل الرجرل سريرانا أو فري أمرر البرد منر 

 .الخدش ونةوه 
من أصابد  فاقر  فأنحلورا بالنراس : ) ا   يي  وسيم و ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال  قال رسول ا  صيى * 

 . رواه أبو داود والدرمذي وقال ةدي  ةسن (  لم دسد فاقد  ومن أنحلوا با   فيوشك ا  ل  برحق  اجل أو يجل

من دكفل لي أن ال يسأل  النراس شريها : ) و ن ثوبان رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
 .رواه أبو داود بإسناد صةيأ . ( كفل ل  بالجن  فديع أنا فكان ال يسأل أةدا شيها وأد
دةميرع ةمالر  فأديرع رسرول ا  صريى ا    يير  : ) و ن أبي بشر قبيص  بن المخرارق رضري ا   نر  قرال  * 

: ال  دةل إال ألةد ثالثر  المسأل  وسيم أسأل  فيوا فدال أقم ةدى دأدينا الصدق  فنأمر لك بوا ثم قال يا قبيص  إن
ورجررل أصررابد   جاهةرر  اجداةررع مالرر  فةيررع لرر  . رجررل دةمررل ةمالرر  فةيررع لرر  المسررأل  ةدررى يصرريبوا ثررم يمسررك 

ورجرل أصرابد  فاقر  ةدرى يدرول ثالثر  مرن ذوي . المسأل  ةدرى يصريب قوامرا مرن  ريش أو قرال سردادا مرن  ريش  
. واما من  يش أو قال سردادا مرن  ريشأل  ةدى يصيب قالةجى من قوم  لدد أصابع فالنا فاق  فةيع ل   المس

الةمالر  بفردأ الةراء أن يدر  قدرال .  رواه مسريم.  فما سواهن من المسأل  يرا قبيصر   سرةع يأكيورا صراةبوا سرةدا
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و الجاهةرر  اآلفرر  دصرريب مررال ,  ونةرروه بررين فررريدين  فيصرريأ إنسرران بيررنوم  يررى مررال يدةميرر  وييدحمرر   يررى نفسرر 
دوام بكسر الداف وفدةوا هو ما يدوم ب  أمرر اإلنسران مرن مرال ونةروه و السرداد بكسرر  السرين مرا و ال . اإلنسان 

 .يسد ةاج  المعوح ويكفي  و الفاق  الفدر و الةجى العدل 
لريس المسركين الرذي يرروف  يرى : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن   أن رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال * 

اليدمدان والدمر  والدمردان ولكن المسكين الذي ال يجد غنى ياني  وال يفرن لر  فيدصردق  يير   الناس درده اليدم   و 
 .مدفق  يي  (  وال يدوم فيسأل الناس

ألن  يأخررذ : ) و ررن أبرري  بررد ا  الحبيررر بررن العرروام رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  * 
ةحمرر  مررن ةرررب  يررى ظوررره فيبيعوررا فيكررف ا  بوررا وجورر   خيررر لرر  مررن أن أةرردكم أةبيرر  ثررم يررأدي الجبررل فيررأدي ب

 . رواه البخاري(  يسأل الناس أ روه أو منعوه
ما أكرل أةرد رعامرا خيررا : ) و ن المددام بن معد يكرب رضي ا   ن   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم قال   *

ن نبي ا  داود  صيى ا   ي  .رواه البخاري (  ي  وسيم كان يأكل من  مل يدهمن أن يأكل من  مل يده واى
  

 : اإليثار 
 .  ويؤُرون على أنفسْم ولو كان بْم خصاصة : قول  دعالى 

إنرري مجوررود فأرسررل إلررى بعررض : جرراء رجررل إلررى رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فدررال : )  ررن أبرري هريررر  قررال  
ثم أرسل إلى األخررى فدالرع مثرل ذلرك ةدرى قيرن كيورن مثرل ,  نساه  فدالع والذي بعثك بالةق ما  ندي إال ماء 

فدرام رجرل مرن األنصرار , يضيف هرذا الييير  رةمر  ا  : فدال من . ذلك ال والذي بعثك بالةق ما  ندي إال ماء 
قررال , فررانريق برر  إلررى رةيرر  فدررال المرأدرر  هررل  نرردك شرريء قالررع ال إال قرروع صرربياني . فدررال أنررا يررا رسررول ا  

فإذا أهوى ليأكل فدومي إلرى السرراج ةدرى درفهير  , شيء فإذا دخل ضيفنا فارفهي السراج وأري  أنا نأكل فعيييوم ب
فدعدوا وأكل الضيف فيما أصبأ غدا  يرى النبري صريى ا   يير  وسريم فدرال قرد  جرب ا   رح وجرل مرن : قال . 

 . (  صنيعكما بضيفكما الييي 
رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم رأس شررا  فدررال إن أخرري فالنررا أهرردى لرجررل مررن أصررةاب : ) وقررال ابررن  مررر * 

و يال  أةوج إلى هذا منا فبعث  إليوم فيم يحل يبع  ب  واةد إلى يخر ةدى دداولوا سبع  أبياع ةدرى رجعرع إلرى 
 (.  ويؤُرون على أنفسْم: ) فنحلع , أولهك 

 إن شرهدم كانرع لكرم ديراركم  : ) النضريرلنبري صريى ا   يير  وسريم لألنصرار يروم بنري ا وقال ابرن  براس قرال
, يارنرا وأموالنرا ونرؤثرهم بالانيمرر وأمروالكم ولرم ندسرم لكرم مرن الانيمر  شريها فدالرع األنصرار برل ندسرم إلخواننرا فري د

 .واألول أصأ اآلي  (.  ويؤُرون على أنفسْم: )فنحلع 
  ظ الديني  وذلك ينشرأ  رن قرو  اليدرين اإليثار هو ددديم الاير  يى النفس وةظوظوا الدنياوي  ورغب  في الةظو

 يررى المشررد  يدررال يثردررر  بكررذا أي خصصررد  برر  وفضرريد  ومفعررول اإليثررار مةرررذوف أي  ودوكيررد المةبرر  والصرربر
 .إليوا ةسب ما دددم بيان  ماةدياجويؤثرونوم  يى أنفسوم بأموالوم ومناحلوم ال  ن غنى بل م  
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   نبري صرريى ا   ييرر  وسريم أن مسرركينا سرألوا وهرري صرراهم  أنرر  بيارر   رن  اهشرر  حوج ال: ) وفري مورررأ مالرك
وليس في بيدوا إال رغيف فدالع لموال  لوا أ ري  إيراه فدالرع لريس لرك مرا دفرررين  يير  فدالرع أ رير  إيراه قالرع 
ففعيع قالع فيما أمسينا أهدى لنا أهل بيرع أو إنسران مرا كران يوردى لنرا شرا  وكفنورا فرد دني  اهشر  فدالرع كيري 

قال  يماؤنا هذا من المال الرابأ والفعل الحاكي ثم ا  دعالى يعجل من  ما يشراء . فوذا خير من قرصك من هذا 
وال يندم ذلك مما يدخر  ن  ومن دررك شريها   لرم يجرد فدرده و اهشر  رضري ا   نورا فري فعيورا هرذا مرن الرذين 

  وأن مرن فعرل ذلرك فدرد وقرى شرأ نفسر  أثنى ا   ييوم بأنوم يؤثرون  يى أنفسروم مر  مرا هرم فير  مرن الخصاصر
 وأفيأ فالةا ال خسار  بعده 

   وروى النساهي  ن ناف  أن ابن  مر اشدكى واشدوى  نبا فاشدرى ل   ندود بدرهم فجاء مسكين فسرأل فدرال
ك أ روه إياه ثم خالف إنسان فاشدراه بدرهم ثم جاء ب  إلي  فأراد الساهل أن يرج  فمن  ولو  يم ابرن  مرر أنر  ذلر

 .العندود ما ذاق  ألن ما خرج   ال يعود في  

   وذكر ابن المبارك قرال أخبرنرا مةمرد برن مرررف قرال ةردثنا أبرو ةراحم  رن  برد الررةمن برن سرعيد برن يربروع
 ن مالك الردار أن  مرر برن الخرراب رضري ا  أخرذ أربعماهر  دينرار فجعيورا فري صرر  ثرم قرال ليارالم اذهرب بورا 

اح ثم ديكأ سا   في البيع ةدرى دنظرر مراذا يصرن  بورا فرذهب بورا الارالم إلير  فدرال يدرول إلى أبي  بيد  بن الجر 
لررك أميررر المررؤمنين اجعررل هررذه فرري بعررض ةاجدررك فدررال وصرري  ا  ورةمرر  ثررم قررال دعررالي يررا جاريرر  اذهبرري بوررذه 

أ رد مثيورا لمعراذ  السبع  إلى فالن وبوذه الخمس  إلى فالن ةدرى أنفرذها فرجر  الارالم إلرى  مرر فرأخبره فوجرده قرد
بن جبل وقال اذهب بوا إلى معراذ برن جبرل وديكرأ فري البيرع سرا   ةدرى دنظرر مراذا يصرن  فرذهب بورا إلير  فدرال 
يدررول لررك أميررر المررؤمنين اجعررل هررذه فرري بعررض ةاجدررك فدررال رةمرر  ا  ووصرري  وقررال يررا جاريرر  اذهبرري إلررى بيررع 

ةن وا  مساكين فأ رنا ولم يبرق فري الخرقر  إال دينراران فالن بكذا وبيع فالن بكذا فاريعع امرأ  معاذ فدالع ون
 .فدال إنوم إخو  بعضوم من بعض.قد جاء بوما إليوا فرج  الاالم إلى  مر بذلك 

   ونةوه  ن  اهش  رضي ا   نوا في إ راء معاوي  إياها وكان  شر  يالف وكان المنكدر دخل  ييوا فإن
ر بجمي  ما يميك  المرء قيل ل  إنما كره ذلك فري ةرق مرن ال يوثرق قيل وردع أخبار صةية  في النوي  ن نظي

من  الصبر  يى الفدر وخاف أن يدعررض ليمسرأل  إذا فدرد مرا ينفدر  فأمرا األنصرار الرذين أثنرى ا   يريوم باإليثرار 
ن البررأس  يررى أنفسرروم فيررم يكونرروا بوررذه الصررف  بررل كررانوا كمررا قررال ا  دعررالى والصررابرين فرري البأسرراء والضررراء وةرري

 .اإليثارويدعرض ليمسأل  أولى من  لمن ال يصبر واإلمساك اإلمساكوكان اإليثار فيوم أفضل من 

  وروى أن رجال جاء إلى النبي صيى ا   يي  وسيم بمثل البيض  من الذهب فدال هذه صدق  فرماه بوا وقرال
 .م يأدي أةدكم بجمي  ما يميك  فيدصدق ب  ثم يباع يدكفف الناس وا  أ ي

    ن  رراد إلررى الررنفس ومررن األمثررال السرراهر والجررود بررالنفس : ) الداسررع  واإليثررار بررالنفس فرروق اإليثررار بالمررال واى
 (.  أقصى غاي  الجود 

  أن أبررا ريةرر  درررس وأفضررل الجررود بررالنفس الجررود  يررى ةمايرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم ففرري الصررةيأ
ن النبي صيى ا   يي  وسيم يدري  ليرى الدوم فيدول ل  أبرو ريةر   يى النبي صيى ا   يي  وسيم يوم أةد وكا

 .  ووقى بيده رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فشيع. ال دشرف يا رسول ا  ال يصيبونك نةري دون نةرك 
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  وقال ةذيف  العدوي انريدع يوم اليرموك أريب ابن  م لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كران بر  رمرق
فإذا أنا ب  فديع ل  أسديك فأشار برأس  أن نعرم فرإذا أنرا برجرل يدرول يه يه فأشرار إلري ابرن  مري أن انريرق  سديد 

إليرر  فررإذا هررو هشررام بررن العررام فديررع أسررديك فأشررار أن نعررم فسررم  يخررر يدررول يه يه فأشررار هشررام أن أنريررق إليرر  
 .بن  مي فإذا هو قد ماعفجهد  فإذا هو قد ماع فرجعع إلى هشام فإذا هو قد ماع فرجعع إلى ا

   وقال أبو يحيد البسرامي ما غيبني أةد ما غيبني شاب من أهل بي  قدم  يينا ةاجا فدال لي يرا أبرا يحيرد مرا
ن فددنا صبرنا  فدال هكذا كالب بي   ندنا  فديع وما ةد الحهرد  نردكم , ةد الحهد  ندكم فديع إن وجدنا أكينا واى

ن وجدنا يث  . رنا قال إن فددنا شكرنا واى

   وةكررى  ررن أبرري الةسررن األنررراكي أنرر  اجدمرر   نررده نيررف وثالثررون رجررال بدريرر  مررن قرررى الررري ومعوررم أرغفرر
معدود  ال دشب  جميعوم فكسروا الرغفان وأرفهوا السراج وجيسوا ليرعام فيما رف  فإذا الرعرام بةالر  لرم يأكرل منر  

 . أةد شيها إيثارا لصاةب   يى نفس 

  وم خصاص  الخصاص  الةاج  الدي دخدرل بورا الةرال وأصريوا مرن االخدصرام وهرو قول  دعالى ولو كان ب
 .انفراد باألمر فالخصاص  اإلنفراد بالةاج  أي ولو كان بوم فاق  وةاج  

  الشرأ والبخرل سرواء يدرال رجرل شرةيأ برين الشرأ ( ومن يوق شح نفسه ِأولواك هام المفلحاون : ) قول  دعالى
)..(. اليارر  الشررأ أشررد مررن البخررل وفرري الصررةاح الشررأ البخررل مرر  ةرررم وجعررل بعررض أهررل . والشررأ والشررةاة 

وروى األسود  ن ابن مسعود أن رجال أداه فدال ل  إني أخاف أن أكرون قرد هيكرع قرال ومرا ذاك قرال سرمعع ا  
 ح وجل يدول ومن يوق شأ نفسر  فأولهرك هرم المفيةرون وأنرا رجرل شرةيأ ال أكراد أن أخررج مرن يردي شريها فدرال 

عود ليس ذلك بالشأ الذي ذكره ا  دعالى فري الدررين إنمرا الشرأ الرذي ذكرره ا  دعرالى فري الدررين أن دأكرل ابن مس
 سراوو وقال . بهس الشيء البخل ففرق رضي ا   ن  بين الشأ والبخل  ولكن ذلك البخل و.  مال أخيك ظيما
س يةرب أن يكرون لر  مرا فري أيرديوم بالةرل بما في يده والشأ أن يشأ بما فري أيردي النرا اإلنسانالبخل أن يبخل 

 .والةرام 

   وقال أنس قال النبي صيى ا   يي  وسيم بريء من الشأ من أدى الحكا  وقرى الضيف وأ رى في الناهب .
سرررافوا ووساوسرروا  ): و نرر  أن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم كرران يررد و . ( اليوررم إنرري أ رروذ بررك مررن شررأ نفسرري واى

سدي رأيع رجال في الرواف يد و اليوم قني شأ نفسي ال يحيد  يى ذلك شيها فديع لر  فدرال وقال أبو الوياج األ
قيررع يرردل  يررى هررذا قولرر  . إذا وقيررع شررأ نفسرري لررم أسرررق ولررم أحن ولررم أفعررل فررإذا الرجررل  بررد الرررةمن بررن  رروف 

شرأ أهيرك مرن كران قربيكم اددروا الظيرم فرإن الظيرم ظيمراع يروم الديامر  واددروا الشرأ فرإن ال: ) صيى ا   يير  وسريم 
وقررال كسرررى ألصررةاب  أي . وقررد بينرراه فرري يخررر يل  مررران ( ةميوررم  يررى أن سررفكوا دمرراءهم واسرردةيوا مةررارموم 

فدال كسرى الشأ أضر مرن الفدرر ألن الفديرر إذا وجرد شرب  والشرةيأ إذا وجرد لرم  شيء أضر بابن يدم قالوا الفدر
 . يشب  أبدا

 :رج السالكين قال ابن الديم رةم  ا  في مدا
  ويؤُرون على أنفسْم ولو كان بْم خصاصة ومن يوق شح نفسه ِأولوك هم المفلحون  :   قال ا  دعالى 

ةرريم  يرى مرا لريس   والشرةيأ. فاإليثار ضد الشأ فإن المؤثر  يى نفسر  درارك لمرا هرو مةدراج إلير   . 4  الةشرر
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: )  لبخرل ثمرر  الشرأ والشرأ يرأمر بالبخرل كمرا قرال النبريفا.  بيده فإذا ةصل بيده شيء شأ  يي  وبخل بإخراجر 
مرن أجراب   فالبخيرل( .إياكم والشأ فإن الشرأ أهيرك مرن كران قربيكم أمررهم بالبخرل فبخيروا وأمررهم بالدريعر  فدرعروا

مررن أجرراب دا رري الجررود كررذلك السررخاء  مررا فرري أيرردي النرراس هررو السررخاء وهررو أفضررل مررن   دا رري الشررأ والمررؤثر
 ( .سخاء النفس  ما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل )   ا  بن المبارك  بد سخاء البذل قال

:  وسررمي بمنررحل اإليثررار ألنرر  أ يررى مرادبرر  فررإن المرادررب ثالثرر , هررو منررحل الجررود والسررخاء واإلةسرران   وهررذا المنررحل
يعررري األكثررر ويبدرري لرر  شرريها أو أن   الثانيرر , أن ال يندصرر  البررذل وال يصررعب  ييرر  فوررو منحلرر  السررخاء   إةررداها

 .م  ةاجد  إلي  وهي مردب  اإليثار بالشيءأن يؤثر غيره   الثالث .  يبدى مثل ما أ رى فوو الجود
و كسوا األثر  وهو اسدهثاره  ن أخي  بما هو مةداج إلي  وهي المردب  الدي قال فيوا رسول ا  لألنصار رضي   

هررم الررذين وصررفوم ا   واألنصرار( . ِاصاابروا حتااى تلقااوني علااى الحااوض إنكاام سااتلقون بعاادي أُاارة)  ا   رنوم
فوصررفوم بررأ يى مرادررب .   4الةشررر. (  ويااؤُرون علااى أنفسااْم ولااو كااان بْاام خصاصااة  : )باإليثررار فرري قولرر 

وكران قريس برن سرعد برن  براد  رضري ا   نومرا مرن األجرواد المعرروفين ةدرى . ) السخاء وكان ذلك فيوم معروفا
إنوررم كررانوا يسرردةيون ممررا لررك  يرريوم مررن الرردين   مررر  فاسرردبرأ إخوانرر  فرري العيرراد  فسررأل  ررنوم فدررالوا إنرر  مرررض

مرن كران لدريس  يير  مرال فورو منر  فري ةرل   أخحى ا   ماال يمن  اإلخوان من الحيار  ثم أمر مناديا ينرادي  فدال
نعرم نحلنرا بالبادير    يرع أسرخى منرك قرالهرل رأ  وقرالوا لر  يومرا. فما أمسى ةدى كسرع  دب  بابر  لكثرر  مرن  راده

شررأنكم فيمررا كرران مررن الاررد جرراء   إنرر  نررحل بررك ضرريفان فجرراء بناقرر  فنةرهررا وقررال   يررى امرررأ  فةضررر حوجوررا فدالررع
إنرري ال أرعرم ضرريفاني الباهرع فبدينررا :   فدرال,  مررا أكينرا مررن الدري نةرررع البارةر  إال اليسررير  برأخرى فنةرهررا فدينرا

والسرررماء دمررررر وهرررو يفعرررل ذلرررك فيمرررا أردنرررا الرةيرررل وضرررعنا ماهررر  دينرررار فررري بيدررر  وقينرررا  نرررده يرررومين أو ثالثررر  
قفوا أيوا الركب اليهام أ ريدموني   ومضينا فيما ري  النوار إذا نةن برجل يصيأ خيفنا. ا دذري لنا إلي    ليمرأ 

 .لدأخذن  أو ألرا ننكم برمةي فأخذناه وانصرفنا   ثم إن  لةدنا وقال. ثمن قراي 
 

  
 
 
 

 :  والِحْلم  الرفق

والكاظمين الغيظ والعااِين عان النااس وهللا   :باب الحلم واالنا  والرفق  ال اهلل تعالم  :قال النووي رةمر  ا  

وقال دعالى   األ راف  خذ العفو وأمر  بالعرف وأعرض عن الجاهلين : وقال دعالى يل  مران   يحب المحسنين
 :  وال السيوة ادِع بالتي  هي أحسن ِإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وال تستوي الحسنة

ولمان صابر وغفار إن ذلاك لمان عازم   :وقرال دعرالى  فصريع  إال الذين صبروا وما يلقاهاا  إال ذو حاظ عظايم

 . الشورى  األمور
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   إن  فيرك : ) وسريم ألشر   برد الدريس و ن  ابن  باس رضي ا   نومرا قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير
 . رواه مسيم (  خصيدين يةبوما ا  الةيم واألنا 

 إن ا  رفيررق يةررب الرفررق فرري  : ) و ررن  اهشرر  رضرري ا   نوررا قالررع قررال  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
 . مدفق  يي  ( األمر كي  

  ب الرفق ويعري  يى الرفق ماال يعرري  يرى  إن ا  رفيق ية: ) و نوا أن  النبي صيى ا   يي  وسيم قال
 . رواه مسيم (  العنف وما ال يعري  يى ما سواه

 إن  الرفررق ال يكررون فرري شرريء إال حانرر  وال ينررحع مررن شرريء إال  : ) و نوررا أن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
 . رواه مسيم( شان  

  دام الناس إلي  ليدعوا فير  فدرال النبري  صريى بال أ رابي في المسجد ف: ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال
د وه وأريدوا  يى بول  سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثدم  ميسرين ولرم دبعثروا معسررين : ا   يي  وسيم 

 . رواه البخاري ( 

  مدفرق ( يسرروا وال دعسرروا وبشرروا وال دنفرروا: ) و ن أنس رضي ا   ن   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال

 . يي  

  يدرول مرن يةررم ) : سرمعع  رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم : ) و ن جرير بن  بد ا  رضي ا   ن  قال
 .رواه مسيم (  الرفق يةرم الخير كي 

  أن رجرال قرال لينبري صريى ا   يير  وسريم أوصرني قرال ال داضرب فرردد   : ) و ن أبي  هريرر  رضري ا   نر
 .رواه البخاري ( مرارا قال ال داضب 

 إن ا  كدررب  : )  و ررن أبرري يعيررى شررداد بررن أوس رضرري ا   نرر   ررن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
ذا  ذبةدم فأةسنوا الذبة  وليةد أةدكم شفرد  وليرح ذبيةدر  (  اإلةسان  يى كل شيء فإذا قديدم فأةسنوا الددي  واى

 . رواه مسيم 

  مررا خيررر رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم بررين أمرررين قررر إال أخررذ )  :و ررن  اهشرر  رضرري ا    نوررا قالررع
أيسرهما ما لم يكن  إثما فإن كان إثما كان أبعد النراس منر  ومرا انرددم رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم لنفسر  فري 

 .مدفق  يي  ( شيء  قر إال أن دندوك ةرم  ا  فينددم   دعالى 

 أال أخبركم بمن يةرم  يى  : )  قال  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم و ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال
 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن ( النار أو بمن دةرم  يي  النار دةرم   يى كل قريب هين لين سول 
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 : ليةافظ المنذري رةم  ا  الدرغيب والدرهيبكما جاء في 

 : الترغيب في الرفق واالنا  والحلم 
إن ا   رح وجرل ليعرري  يرى : ) ر بن  بد ا  رضي ا   ن  أن النبي صيى ا   يي  وسريم قرال و ن جري * 

ذا أةررب ا   برردا أ ررراه الرفررق مررا مررن أهررل  بيررع يةرمررون الرفررق إال ةرمرروا (  الرفررق مررا ال يعررري  يررى الخرررق واى
 .مسيم وأبو داودرواه 
مرن أ رري ةظر   مرن الرفرق فدرد : )   يير  وسريم قرال و ن أبي الدرداء رضي ا   نر   رن النبري صريى ا  *  

رواه  الدرمرذي وقرال ةردي  ةسرن  ( أ ري ةظ  من الخير ومن ةرم ةظ  مرن الرفرق فدرد ةررم ةظر  مرن الخيرر
 .صةيأ

إن ا   رح وجرل يةرب الرفرق  : )  و ن أبي أمام  رضي ا   ن  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم   *
 رواه الربراني(   ما ال يعين  يى العنف ويرضاه ويعين  يي

 أال : ) و ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  * 
رواه الدرمذي  وابن ةبران (  أخبركم بمن يةرم  يى النار أو بمن دةرم  يي  النار دةرم  يى كل هين لين سول 
. 
الدررأني مررن ا   والعجيرر  مررن  : ) ي صرريى ا   ييرر  وسرريم قررالو ررن أنررس بررن مالررك رضرري ا   نرر   ررن النبرر*  

رواه  أبررو يعيررى وروادرر  روا  (  الشرريران ومررا أةررد أكثررر معرراذير مررن ا  ومررا مررن شرريء أةررب إلررى ا  مررن الةمررد
 . الصةيأ

 كنع أمشي م  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم : ) و ن أنس رضي ا   ن  قال *   
غييظ الةاشي  فأدرك  أ رابي فجذب  برداه  جذب  شرديد  فنظررع إلرى صرفة    نرق رسرول ا  و يي  برد نجراني  

صيى ا   يي  وسيم وقد أثر بوا ةاشي  الرداء من شد  جذبد  ثم قال يا مةمد  مر لي من مرال ا  الرذي  نردك 
 .رواه البخاري ومسيم ( فالدفع إلي  فضةك ثم أمر ل  بعراء 

 ضي ا   ن  قال كأني أنظر إلى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم و ن ابن مسعود ر  * 
 يةكي نبيا من األنبياء ضرب  قوم  فأدموه وهو يمسأ الدم  ن وجو  ويدول اليوم اغفر لدومي  فإنوم ال يعيمون 
 .رواه البخاري ومسيم  (

 الشديد ليس : )  و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال 

 . رواه البخاري ومسيم (  الصر   إنما الشديد الذي يميك نفس   ند الاضبب     
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 : طالقة الوجه وطيب الكالم 

 : جاء في الدرغيب والدرهيب ليةافظ المنذري
ال دةدررن مرن  المعرروف شريها ولرو  : )  ن أبي ذر رضي ا   ن  قال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم * 

 .رواه مسيم ( أخاك بوج  رييق  أن ديدى
من الصدق  أن دسريم   يرى النراس وأنرع : ) و ن الةسن رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال  * 

 .رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل (  رييق الوج 
ن معر كل  : ) و ن جابر بن  بد ا  رضي ا   نوما قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم *  وف صردق  واى

 .  رواه أةمد والدرمذي( من المعروف أن ديدى أخاك بوج  ريق وأن دفرغ من دلوك في إناء أخيك 
دبسررمك فرري  وجرر  أخيررك صرردق   : )و ررن أبرري ذر رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم * 

رشرررادك الرجرررل فررري أرض الضرررالل  لررر ماردرررك األذى وأمررررك برررالمعروف ونويرررك  رررن المنكرررر صررردق  واى ك صررردق  واى
فراغك مرن دلروك فري رواه الدرمرذي وةسرن  وابرن ( دلرو أخيرك لرك صردق   والشوك والعظم  ن الرريق لك صدق  واى

 .وحاد وبصرك ليرجل الرديء البصر لك صدق  .  ةبان في صةية 
ا رسول ا  إنرا أديع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  فديع ي : )و ن أبي جري الوجيمي رضي ا   ن  قال  * 

قوم من أهل البادي  فعيمنا شيها ينفعنا ا  ب  فدال ال دةدرن من المعروف  شيها ولو أن دفررغ مرن دلروك فري إنراء 
ن امررؤ  سربال اإلحار فإنر  مرن المخيير  وال يةبورا ا  واى يراك  واى المسدسدي ولو أن دكيم أخاك ووجوك إلي  منبسر واى

 .رواه أبو داود والدرمذي وابن ةبان(  دعيم  في  فإن أجره لك ووبال   يى من قال  شدمك بما يعيم فيك فال دشدم  بما
رواه البخراري (  والكيمر  الريبر  صردق  : )و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن النبي صيى ا   يير  وسريم قرال  * 

 ومسيم 
اددرروا  النررار ولرو بشررق دمررر  ) : و رن  رردي برن ةررادم رضرري ا   نر  قررال قررال رسرول ا  صرريى ا   ييرر  وسريم * 

 . رواه البخاري ومسيم(  فمن لم يجد فبكيم  ريب 
 

 : الرحمة 

 : قال اإلمام النووي رةم  ا  

 : رحمتهمو  باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقو هم والشفقة لليهم
ذلاك  ومان يعظام  :  وقرال دعرالى الةر   ذلك ومن يعظم حرمات هللا ِْاو خيار لاه عناد رباه : قال ا  دعالى

   .الةجر   واخفض جناحك للمؤمنين : وقال دعالى  . الة   شعاور هللا ِإنْا من تقوى القلوب
من قتل نفسا بغير نفس أو ِساد ِي األرض ِكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياهاا  ِكأنماا أحياا  : وقال دعالى  

 . الماهد   الناس جميعا
المررؤمن ليمررؤمن كالبنيرران يشررد وسرريم )  نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر   و ررن أبرري موسررى رضرري ا * 

 . مدفق  يي (  بعض  بعضا وشبك بين أصابع 
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من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعر  نبرل فييمسرك أو و ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
  .مدفق  يي   منوا بشيءليدبض  يى نصالوا بكف  أن يصيب أةدا من المسيمين 

مثررل المررؤمنين فرري : ) و ررن النعمرران بررن  بشررير رضرري ا   نومررا قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم * 
 مدفق  يي  ( ودراةموم ودعارفوم مثل الجسد إذا اشدكى من   ضو ددا ى ل  ساهر الجسد بالسور والةمى  دوادهم

برل النبري صريى ا   يير  وسريم الةسرن ابرن  يري  رضري ا   نومرا ق: ) و رن أبري هريرر  رضري ا   نر  قرال * 
و نده األقرع بن ةابس فدال األقررع إن لري  شرر  مرن الولرد مرا قبيرع مرنوم  أةردا فنظرر إلير  رسرول ا  صريى ا  

 .مدفق  يي  (  يي  وسيم فدال من ال يرةم ال يرةم 
 :ب  يرررى رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم فدرررالوا و رررن   اهشررر  رضررري ا   نورررا قالرررع قررردم نررراس مرررن األ ررررا* 
أددبيرون صربيانكم فدررال نعرم قررالوا لكنرا وا  مررا ندبرل فدررال رسرول ا  صرريى ا   يير  وسرريم أو أميرك إن كرران ا   ) 

 . مدفق  يي  ( نحع من قيوبكم الرةم  
مررن ال يرررةم النرراس ال : ) وسرريم و ررن جريررر بررن  بررد ا  رضرري ا   نرر  قررال  قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  * 

 . مدفق  يي ( يرةم  ا  
و ررن أبرري قدرراد  الةررار  بررن ربعرري رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر   وسرريم إنرري ألقرروم إلررى *  

 .رواه البخاري ( الصال  وأريد أن أرول فيوا فأسم  بكاء الصبي فأدجوح في صالدي كراهي  أن  أشق  يى أم  
المسيم أخرو المسريم ال يظيمر  وال  : ) ابن  مر رضي  ا   نوما أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قالو ن * 

يسيم  من  كان في ةاج  أخي  كان ا  في ةاجد  ومرن فررج  رن مسريم كربر  فررج ا   نر  بورا كربر  مرن  كررب 
 .مدفق  يي (  يوم الديام  ومن سدر مسيما سدره ا  يوم الديام 

المسريم أخرو المسريم ال  يخونر  وال  : ) ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يير  وسريمو * 
يكذبرر  وال يخذلرر  كررل المسرريم  يررى المسرريم ةرررام  رضرر  ومالرر  ودمرر  الددرروى هاهنررا  بةسررب امرررىء مررن الشررر أن 

 .رواه الدرمذي .(  يةدر أخاه المسيم
ال دةاسررردوا وال دناجشررروا وال دباغضررروا وال دررردابروا وال يبررر   ى ا   ييررر  وسررريم و نررر  قرررال قرررال  رسرررول ا  صررري * 

بعضكم  يى بير  بعرض وكونروا  براد ا  إخوانرا المسريم أخرو المسريم ال يظيمر  وال يةدرره وال  يخذلر  الددروى هاهنرا 
لمسريم ةررام دمر  ويشير إلى صدره ثال  مراع بةسب امريء من الشر أن يةدر أخراه المسريم  كرل المسريم  يرى ا

 النجش أن يحيد في ثمن سيع   .  رواه مسيم ( ومال  و رض 
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 : القوة  

   
المؤمن الدوي خير وأةب إلي ا  من المؤمن  : ) ن أبي هرير  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

ن أصابك شيء , واسدعن با  وال دعجح , اةرم  يى ما ينفعك  ,الضعيف وفي كل خير فال ددل لو أني واى
 ( .    فإن لو دفدأ  مل الشيران, ولكن قل قدر ا  وما شاء فعل , فعيع كان كذا وكذا 

 
 :العفو واإلعراض عن الجاهلين

وقال  األ راف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  : قال ا  دعالى : قال اإلمام النووي 
 :دعالى 

 وقال دعالى  .الةجر(  ِاصفح الصفح الجميل : وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر هللا  لكم  وقال  . النور
 : دعالى 

 والعاِين عن الناس وهللا يحب المحسنين  وقال دعالى  .يل  مران :  ولمن صبر  وغفر إن ذلك لمن عزم

 .واآلياع في الباب كثير  معيوم  .  الشورى  األمور
  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم شرريها قررر بيررده وال امرررأ  وال  خادمررا إال أن مررا ضرررب : )  ررن  اهشرر  قالررع

يجاهد في سبيل ا  وما نيل من  شيء قر فينددم من صاةب  إال أن يندوك شيء مرن مةرارم ا  دعرالى فينرددم   
 .رواه مسيم (  دعالى

  وسريم و يير  بررد نجرانري غيريظ كنع أمشي م   رسول ا  صريى ا   يير: ) و ن أنس رضي ا   ن  قال  
الةاشي  فأدرك  أ رابي فجبذه برداه   جبذ  شديد  فنظرع إلى صفة   ادق النبي صيى ا   يي  وسيم وقد أثرع 
بوا ةاشي  الرداء  من شد  جبذد  ثم قال يا مةمد مر لي من مال ا  الذي  ندك فالدفع إلي  فضةك ثم أمر ل   

 .مدفق  يي  (  بعراء

  مررن  كررأني أنظررر إلررى رسررول ا  صرريى ا   ييرر   وسرريم يةكرري نبيررا: ) ابررن مسررعود رضرري ا   نرر  قررال و ررن
األنبياء صيواع ا  وسالم   ييوم ضرب  قوم  فأدموه وهو يمسأ الدم  ن وجو  ويدول  اليوم اغفر لدومي فإنوم 

 .مدفق  يي  ( ال يعيمون 

 يى ا   يير  وسرريم قررال لريس الشررديد بالصرر   إنمررا الشررديد و رن أبرري هريرر  رضرري ا   نرر  أن رسرول ا   صرر
 .مدفق  يي  ( الذي يميك نفس   ند الاضب  

 :باب احتمال االذ       

  وقرال دعرالى .  يل  مران(  والكاظمين الغيظ والعاِين عن الناس وهللا يحب المحسنين : )قال ا  دعالى ( :
 .  لشورىا ( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم األمور
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   أن رجال قال يا رسرول ا  إن لري قرابر  أصريوم ويدرعروني وأةسرن إلريوم : ) و ن أبي هرير   رضي ا   ن
وال يرحال معرك مرن  ا  , فدال لهن كنع كما قيع فكأنمرا دسرفوم المرل , ويسيهون  إلي وأةيم  نوم ويجويون  يي 

  .رواه مسيم ( دعالى ظوير  ييوم ما دمع  يى ذلك 
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 :لتواضع ا
 :  مدارج السالكين  قال ابن الديم في
سكين  ووقارا مدواضعين : أي  الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا  : قال ا  دعالى 

أصةاب وقار و ف  :  يماء ةيماء وقال مةمد بن الةنفي  : قال الةسن , غير أشرين  وال مرةين وال مدكبرين 
ن  سف الووان فالمفدوح من  : الرفق واليين و الوون بالضم :    ييوم ةيموا والوون بالفدأ في اليا  ال يسفوون واى

 .صف  أهل اإليمان : 
يا أيْا الذين آمنوا من يرتد منكم عن   :والمضموم صف  أهل الكفران وجحاؤهم من ا  النيران وقال دعالى 

لمرا كران الرذل مرنوم  .الماهرد    المؤمنين أعزة على الكااِرين دينه  ِسوف يأتي هللا بقوم يحبْم ويحبونه أذلة على
خبراع  رداه برأدا   يرى دضرمينا لمعراني هرذه األفعرال فإنر  لرم يررد بر  ذل الوروان الرذي  ذل رةم   و رف وشفد  واى

نمرا هرو ذل اليرين واالنديراد الرذي صراةب  ذلرول فرالمؤمن ذلرول كمرا فري الةردي   المرؤمن كالجمرل : صاةب  ذليل واى
أ ح  : وقول  . الكذاب والنمام والبخيل والجبار: وأربع  يعشدوم الذل أشد العشق . ذلول والمنافق والفاسق  ذليل ال

ليمرررؤمنين كالوالرررد لولرررده و يرررى :  يرررى الكرررافرين هرررو مرررن  رررح   الدرررو  والمنعررر  والايبررر  قرررال  رررراء رضررري ا   نررر  
 . الكافرين كالسب   يى فريسد  
 كبرر: وهذا  كس ةال من قيل فيوم  الفردأ  أشداء على الكفار رحماء بينْم : ى كما قال في اآلي  األخر 

 .الكبر والجبن :  يينا وجبنا  ن   دوكم لبهسع الخيدان 
  إن : )سرول  ا  صريى ا   يير  وسريمقرال ر : وفي صةيأ مسيم من ةدي   ياض بن ةمار رضي ا   ن  قال

 ( .   خر أةد  يى أةد وال يباي أةد  يى أةدأن دواضعوا ةدى ال يف: ا  أوةى إلي 
  ال يدخل الجن  : ) قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم : وفي  صةيأ مسيم  ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال

 (. من كان في  قيب  مثدال ذر  من كبر

   أال أخبركم بأهل النار كل  دل جواظ مسدكبر(:وفي الصةيةين مرفو ا . ) 

  مالي ال يدخيني إال الجبارون والمدكبرون وقالع الجنر  : أن النار قالع : ) دجاج الجن   والنار وفي ةدي  اة :
 .وهو في الصةيأ ( .  سدروم مالي ال يدخيني إال ضعفاء الناس  و

  قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم : وفي صةيأ مسيم  ن أبي سعيد و ن أبي هرير  رضي ا   نوما قاال :
 ( . العح  إحاري والكبرياء رداهي فمن ناح ني  ذبد : )    ح وجل يدول ا

    ال يرحال الرجرل يرذهب بنفسر  ةدرى يكدرب : ) وفي جرام  الدرمرذي مرفو را   رن سريم  برن األكروع رضري ا   نر
 (.  في ديوان الجبارين فيصيب  ما أصابوم

  وكانرع األمر  دأخرذ بيرده صريى ا   يير  وسريم  وكان النبي صيى ا   يي  وسيم يمر  يى الصبيان فيسيم  يريوم
فدنريررق  برر  ةيرر  شرراءع وكرران صرريى ا   ييرر  وسرريم إذا أكررل لعررق أصررابع  الررثال  وكرران صرريى ا   ييرر  وسرريم 
يكررون فرري بيدرر   فرري خدمرر  أهيرر  ولررم يكررن ينررددم لنفسرر  قررر وكرران صرريى ا   ييرر  وسرريم يخصررف نعيرر  ويرقرر  ثوبرر  

البعير ويأكل م  الخادم ويجرالس المسراكين ويمشري مر  األرمير  واليدريم فري ةاجدومرا ويةيب الشا  ألهي  ويعيف  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1246  [  
 

ويبدأ من لدي  بالسالم ويجيب د و  من د اه ولرو إلرى أيسرر شريء وكران صريى ا   يير  وسريم هرين المؤنر   لرين 
رقيررق الديررب  الخيرق كررريم الربرر  جميررل المعاشرر  ريررق الوجرر  بسرراما مدواضررعا مرن غيررر ذلرر  جرروادا مرن غيررر سرررف 

 .رةيما بكل مسيم خافض الجناح ليمؤمنين لين الجانب لوم 

  أال أخبركم بمن يةررم  يرى  النرار أو دةررم  يير  النرار دةررم  يرى كرل قريرب هرين : ) وقال صيى ا   يي  وسيم
 .ةدي  ةسن : وقال . رواه الدرمذي (  لين سول

  رواه البخاري ( إلي ذراع أو كراع لدبيع  لو د يع إلى  ذراع أو كراع ألجبع ولو أهدي: ) وقال . 

   وكان صيى ا   يي  وسيم يعوض المريض  ويشود الجناح  ويركب الةمرار ويجيرب د رو  العبرد وكران يروم قريظر
 .  يى ةمار مخروم بةبل من ليف  يي  إكاف من ليف 

: ) وقيل (.  قال يخض  ليةق وينداد ل   ويدبي  ممن : ) سهل الفضيل بن  ياض  ن الدواض  فدال 
وهذا مذهب  الفضيل وغيره ( الدواض  أن ال درى لنفسك قيم  فمن رأى لنفس  قيم  فييس ل  في الدواض  نصيب 

هو أن ال يرى : ) وقال أبو يحيد البسرامي ( . هو خفض الجناح ولين الجانب : ) وقال الجنيد بن مةمد . 
هو قبول الةق ممن كان والعح في : ) وقال ابن  راء (   لنفس   مداما وال ةاال وال يرى في الخيق شرا من

ويذكر  ن (. الشرف في الدواض  والعح في الددوي والةري  في الدنا   : ) وقال إبراهيم بن شيبان ( الدواض  
 الم حاهد وفدي  صوفي وغني مدواض  وفدير : أ ح الخيق خمس  أنفس : ) سفيان الثوري رةم  ا  أن  قال 

رأيع  مر بن الخراب رضي ا   ن   يى : ) وقال  رو   بن الحبير رضي ا   نوما ( . يف سني شاكر وشر 
لما أداني الوفود سامعين مريعين دخيع : يا أمير المؤمنين  ال ينباي لك هذا فدال :  ادد  قرب  ماء فديع 

فكان يةمل ةحم  الةرب  يى وولي أبو هرير   رضي ا   ن  إمار  مر  (. ) نفسي نخو  فأردع أن أكسرها 
م  يا ابن  م رسول : وركب حيد بن ثابع مر  فدنا ابن   باس ليأخذ بركاب  فدال (. )  ظوره يدول ررقوا لألمير

هكذا أمرنا نفعل بأهل : أرني يدك فأخرجوا إلي   فدبيوا فدال : فدال , هكذا أمرنا أن نفعل بكبراهنا : ا  فدال 
وقسم  مر بن الخراب رضي ا   ن  بين  الصةاب  رضي ا   نوم (. )  يي  وسيم  بيع رسول ا  صيى ا 

ةيال فبع  إلى معاذ ةي  مثمن  فبا وا واشدرى بثمنوا سد  أ بد وأ ددوم فبي  ذلك  مر فبع   إلي  بعد ذلك 
وقد ةيفع ألضربن  ألنك بعع األولى فدال معاذ وما  ييك ادف  لي نصيبي : ةي  دونوا فعادب  معاذ فدال  مر 

ومر الةسن بن  يي ( . ) رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشي  : بوا رأسك فدال  مر رضي ا   ن  
اليد لوم : صبيان معوم  كسر خبح فاسدضافوه فنحل فأكل معوم ثم ةميوم إلى منحل  فأرعموم وكساهم وقال 

ويذكر أن أبا ذر رضي ا   ن   ير بالال (. )   ألنوم ال يجدون شيها  غير ما أرعموني ونةن نجد أكثر من
ال رفعع رأسي ةدى يرأ بالل خدي بددم  فيم يرف  رأس  : رضي ا   ن  بسواده ثم ندم فألدى  بنفس  فةيف 

 (. ةدى فعل بالل
وقال رجاء بن ةيو  قومع ثياب  مر بن  بد العحيح رضي ا   ن  وهو يخرب باثني  شر درهما )     
ورأى مةمد بن واس  ابنا ل  يمشي مشي  ( . ) باء و مام   وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقينسو وكانع ق

وأنع دمشي . وأبوك ال كثر ا  في المسيمين مثي  أنا ! ددري بكم شريع  أمك ؟ بثالثماه  درهم : منكر  فدال 
 . هذه المشي  
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وقال (. ) ةاج  ال في الدين وال في الدنيا وقال ةمدون الدصار الدواض  أن ال درى ألةد إلى نفسك ) 
كنا : كنع في سفين  وفيوا رجل مضةاك كان يدول : ما سررع في إسالمي إال ثال   مراع : إبراهيم بن أدهم 

, في بالد الدرك فأخذ العي  هكذا وكان يأخذ بشعر رأسي  ويوحني ألن  لم يكن فى ديك السفين  أةد أةدر مني 
واألخرى . اخرج فيم أرق فأخذ برجيي وجرني إلى خارج : في مسجد فدخل المؤذن وقال  واألخرى  كنع  ييال

: ) وقال بعضوم ( فسرني ذلك ,  كنع بالشام و يي فرو فنظرع في  فيم أميح بين شعره وبين الدمل لكثرد  
بمد   يى جسر رأيع في الرواف رجال بين يدي   شاكري  يمنعون الناس ألجي   ن الرواف ثم رأيد  بعد ذلك 

إني دكبرع في موض  يدواض  الناس في  فابدالني ا  بالذل في :  فدعجبع من  فدال لي ,  باداد يسأل شيها
أن ابنا ل  اشدرى خادما بألف درهم : وبي   مر بن  بد العحيح رضي  ا   ن  (. ) موض  يدرف  الناس في  

فإذا أداك كدابي  فب  الخادم وأشب  ب  ألف برن وادخذ بياني أنك اشدريع فصا بألف درهم : فكدب إلي   مر 
 .وا  ا يم (.  رةم ا  امرءا  رف قدر نفس  : خادما بدرهمين واجعل فص  ةديدا صينيا واكدب  يي  

 : الكبر والةرم فكان الكبر: أول ذنب  صى ا  ب  أبو الثديين  
كان من الةرم والشوو  : دم  يى نبينا و يي  السالموذنب ي. ذنب إبييس اليعين فآل أمره إلى ما يل إلي   

فكان  اقبد  الدوب  والوداي  وذنب إبييس ةمي   يى االةدجاج بالددر واإلصرار وذنب يدم أوجب ل  إضافد  .  
م  شيخوم وقاهدهم إلى النار : إلى  نفس  واال دراف ب  واالسدافار فأهل الكبر واإلصرار واالةدجاج باألقدار 

م  أبيوم يدم : المسدافرون الداهبون المعدرفون بالذنوب الذين ال يةدجون  ييوا بالددر : وأهل  الشوو  . إبييس 
الدكبر شر من الشرك فإن المدكبر يدكبر  ن : وسمعع  شي  اإلسالم ابن ديمي  رةم  ا  يدول . في الجن  

ا  النار دار المدكبرين كما قال ا  دعالى في ولذلك جعل : قيع .  باد  ا  دعالى والمشرك  يعبد ا  وغيره 
وفي سور   : [الحمر ]  مُوى المتكبرين ِبوس   ِادخلوا أبواب جْنم خالدين ِيْا : سور  الحمر وفي سور  غافر 

أليس ِي  : وفي سور  دنحيل  : [النةل ]   ِادخلوا أبواب جْنم خالدين ِيْا ِلبوس مُوي المتكبرين : النةل 

 وأخبر أن أهل الكبر والدجبر هم الذين رب  ا   يى قيوبوم فدال دعالى: [  الحمر ]   نم مُوى للمتكبرينجْ
 كذلك يطبع هللا على كل قلب متكبر جبار   [ غافر] :  . ال يدخل الجن  من كان : ) وقال صيى ا   يي  وسيم

 .رواه مسيم ( .  في قيب  مثدال ذر  من كبر
إن هللا ال يغفر أن   : وقال دعالى (.  الناس رغم برر الةق و: ) الكبر:   يي  وسيم وقال صيى ا  

وكما أن من دواض    رفع  . دنبيوا   يى أن  ال يافر الكبر الذي هو أ ظم من الشرك  : [النساء ]    يشرك به
ر  ن االندياد ليةق ولو جاءه ومن دكب. فكذلك من دكبر  ن االندياد ليةق أذل   ا  ووضع  وصاره وةدره 

 يى يد صاير أو من يباض  أو يعادي  فإنما دكبره   يى ا  فإن ا  هو الةق وكالم  ةق ودين  ةق والةق 
 . فإنما رد   يى ا  ودكبر  يي  وا  أ يم : صفد  ومن  ول  فإذا رده العبد ودكبر  ن قبول  

 :تعريا التواضب
 . د لصول  الةق أن يدواض  العب: الدواض   
أن يديدى سيران الةق بالخضوع ل  والذل واالندياد والدخول دةع رق  بةي  يكون الةق مدصرفا : يعني  

في  دصرف المالك  في مميوك  فبوذا يةصل ليعبد خيق الدواض  ولوذا فسر النبي صيى ا   يي  وسيم الكبر 
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و . رده وجةده والدف  في صدره كدف  الصاهل  :الناس فبرر الةق  رغم الةق و الكبر برر: بضده فدال 
دف  ةدوقوم وجةدها واسدوان بوا ولما كان لصاةب : الناس اةددارهم واحدراؤهم  ومدى اةددرهم واحدراهم  رغم

كانع  النفوس المدكبر  ال ددر ل  بالصول   يى ديك الصول  الدي فيوا والسيما النفوس : الةق مدال وصول  
خضوع العبد لصول  الةق واندياده لوا : صول  الةق  بكبرها وباريوا فكان ةديد  الدواض   المبري  فدصول  يى

 .فال يدابيوا بصولد   ييوا 
 

 :لوالة األمور الشرعيين  في مير معصية السمع والطاعة 
 . النساء  يا أيْا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم : قال ا  دعالى 

 يى المرء المسيم السم  والرا   فيما : )  نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال و ن ابن  مر رضي ا  *
 . مدفق  يي (. فإذا أمر بمعصي  فال سم  وال را   أةب وكره إال أن يؤمر بمعصي  

(  دررول لنررا فيمررا اسرردرعدموالرا رر  ي كنررا إذا بايعنررا رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  يررى السررم  : ) و نر  قررال * 
 .مدفق  يي  

ا  يرروم الديامرر  وال  لدرريرا رر   مررن خيرر  يرردا مررن  :)و نرر  قررال سررمعع رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول * 
  رواه مسيم(  ةج  ل  ومن ماع وليس في  ند  بيع  ماع ميد  جاهيي 

ن اسرردعمل  يرريكم : ) ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  و ررن أنررس رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول *  اسررمعوا وأريعرروا واى
  .رواه البخاري (  بد ةبشى كأن رأس  حبيب  

 ييك السم  والرا   في  سررك : ) هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  و ن أبي * 
  .رواه مسيم ( .  وأثر   ييك ويسرك ومنشرك ومكرهك 

كنررا مرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فرري سررفر فنحلنررا : )    نومررا قررال و رن  بررد ا  بررن  مرررو رضرري ا *  
خباءه ومنا من يندضرل ومنرا مرن هرو فري جشرره إذ نرادى منرادي رسرول ا  صريى ا   يير   منحال فمنا من يصيأ 

ن ةدرا  يير  إلى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فدال إن  لم يكن نبي قبيري إال كرا وسيم الصال  جامع  فاجدمعنا 
ن أمدكم هذه جعل  افيدوا في أولوا وسيصيب  أن يدل أمد   يى خير ما يعيم   لوم وينذرهم شر ما يعيم  لوم واى

فررردن يرقرررق بعضررروا بعضرررا ودجررريء الفدنررر  فيدرررول المرررؤمن هرررذه مويكدررري ثرررم  يخرهرررا برررالء وأمرررور دنكرونورررا ودجررريء 
يحةررحح  ررن النررار ويرردخل الجنرر  فيدأدرر  منيدرر  وهررو فمررن أةررب أن  دنكشررف ودجرريء الفدنرر  فيدررول المررؤمن هررذه هررذه 

يؤدى إلي  ومن باي  إماما فأ راه صفد  يده وثمر  قيبر   يؤمن با  واليوم اآلخر وليأع إلى الناس الذي يةب أن 
  .رواه مسيم  (. فييرع  إن اسدراع  فإن جاء يخر يناح   فاضربوا  نق اآلخر

سرأل سريم  برن يحيرد الجعفري رسرول ا  صريى ا   يير  : )  نر  قرال  رضي ا  و ن أبي هنيد  واهل بن ةجر* 
أمراء يسألونا ةدوم ويمنعونرا ةدنرا فمرا دأمرنرا فرأ رض  نر  ثرم سرأل   وسيم فدال يا نبي ا  أرأيع إن قامع  يينا 

 .ه مسيم روا ( فدال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم اسمعوا وأريعوا فإنما  ييوم ماةميوا و ييكم ما ةميدم
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إنورا سردكون بعردي أثرر  : ) ا  صريى ا   يير  وسريم و ن  بد ا  بن مسعود رضري ا   نر  قرال قرال رسرول * 
قال دؤدون الةق الذي  يريكم ودسرألون ا  الرذي  وأمور دنكرونوا قالوا يا رسول ا  كيف دأمر من أدرك منا ذلك 

 .مدفق  يي  (  لكم
مرن أررا ني فدرد أرراع ا  ومرن  : )صريى ا   يير  وسريم  ن  قال قال رسول ا  و ن أبي هرير  رضي ا   * 

 . مدفق  يي ( األمير فدد  صاني   صاني فدد  صى ا  ومن ير  األمير فدد أرا ني ومن يعم 
مرررن كرررره مرررن أميرررره شررريها  : ) و رررن ابرررن  بررراس رضررري ا   نومرررا أن رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال   *

 .مدفق  يي  ( من السيران شبرا ماع ميد  جاهيي   ر فإن  من خرج فييصب
************* 
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 األخالق ئالتحذير من مساو 

إن العبد ليبي  بةسن خيد  أ يى درج  في الجن  وهو غير  ابد ويبي  بسوء خيد  : ) و ال أنس بن مالك 
 (.  أسفل درك في جونم وهو  ابد

 :ق  ليدةذير منوا ونذكر بعض ما جاء فيوا من يثاروندناول راهف  من مساوئ األخال
 

 :الرياء والسمعة وحب الظهور 
 :جاء في  رياض الصالةين 

ال تبطلوا  وقال دعالى  البين   وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء  : ال اهلل تعالم  

يراءون الناس وال يذكرون هللا إال : ) وقال دعالى  . ر البد  الناس ينفق ماله رواء  كالذيصدقاتكم بالمن واألذى 

  . النساء   قليال

قررال ا  دعررالى أنررا )    : رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول سررمعع:  و ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  قررال *
 .رواه مسيم ( غيري دركد  وشرك  معيأغنى الشركاء  ن الشرك من  مل  مال أشرك في  

الديامررر   ييررر  رجرررل  إن أول النررراس يدضرررى يررروم : ) ل سرررمعع رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم يدرررول و نررر  قرررا*
ولكنررك  اسدشررود فررأدى برر  فعرفرر  نعمدرر  فعرفوررا قررال فمررا  ميررع فيوررا قررال قاديررع فيررك ةدررى اسدشررودع قررال كررذبع 

دعيرم العيرم و يمر  وقررأ ورجرل . قاديع ألن يدال جريء فدد قيل ثم أمر ب  فسةب  يى وجو  ةدى ألدى في النرار 
الدرررين فررأدى برر  فعرفرر  نعمرر  فعرفوررا قررال فمررا  ميررع فيوررا قررال دعيمررع العيررم و يمدرر  وقرررأع فيررك الدرررين قررال كررذبع 

فدد قيل ثم أمر فسةب  يى وجو  ةدى ألدرى فري النرار  ئدعيمع العيم و يمد  وقرأع الدرين ليدال هو قار  ولكنك 
ناف المال فأدى ب  فعرف  نعم  فعرفوا قال فما  ميع فيوا قرال مرا دركرع وس  ا   يي  وأ راه من أص ورجل . 

دةررب أن ينفررق فيوررا إال أنفدررع فيوررا لررك قررال كررذبع ولكنررك فعيررع ليدررال هررو جررواد فدررد قيررل ثررم أمررر برر   مررن سرربيل 
 . رواه مسيم (  ألدى في النار فسةب  يى وجو  ثم 

  إنرا نردخل  يرى سرالريننا فندرول لورم بخرالف مرا نردكيم إذا أن ناسا قرالوا لر: ) و ن ابن  مر رضي ا   نوما *
كنررا نعررد هررذا نفاقررا  يررى  وررد رسررول ا  صرريى ا   ييرر   :قررال ابررن  مررر رضرري ا   نومررا , خرجنررا مررن  نرردهم 

 .رواه البخاري(. وسيم
  سرم  ,   سرم  مرن : ) ا   ن  قرال قرال النبري صريى ا   يير  وسريم و ن جندب بن  بد ا  بن سفيان رضي *  

أيضرا مرن روايرر  ابرن  براس رضرري ا   نومرا سررم   ورواه مسرريم.  مدفررق  يير (. ا  بر  ومرن يراهرري ا  يراهري بر  
يوم الديام  ومعنرى مرن راءى أي مرن أظورر  بدشديد الميم ومعناه أشور  مي  ليناس رياء سم  ا  ب  أي فضة  

 .رؤوس الخالهق أي أظور سريرد   يى  ليناس العمل الصالأ ليعظم  ندهم راءى ا  ب 
من دعيم  يمرا ممرا يبدارى بر  وجر  : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  *

رواه أبرو ( ال يدعيم  إال ليصيب ب   رضا من الدنيا لم يجد  ررف الجنر  يروم الديامر  يعنرى ريةورا  ا   ح وجل 
  .داود بإسناد صةيأ 
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 :باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء  
يعمرل العمرل مرن الخيرر  الرذي ن أبي ذر رضي ا   ن  قال قيل لرسول ا  صيى ا   يي  وسيم أرأيع الرجرل  

 .رواه مسيم (  يي  قال ديك  اجل بشرى المؤمن  ويةمده الناس
 

 :العجب والغرور
 :قال اإلمام النووي رةم  ا  

  :واتلجاب باب تحريم الكبر  
ََِسااادا  َوالأَعاق َبااةا   :قررال ا  دعررالى   ض  َوال  َرأ ِ ااي األأ لاااّوا   وَن عا ياادا يَن ال يار  ااا ل لنااذ  َْ َعلا ااَرةا َنجأ خ  ارا الأ ااَك الاادن ت لأ

ق ين تن  ( 91:الدصم)  ًو ل لأما

نااس وال تماش ِاي  وال تصاعر خادك لل : وقرال دعرالى  . اإلسرراء  وال تمش ِاي األرض مرحاا : وقال دعالى 

ومعنرى دصرعر خردك لينراس أي دميير   ودعررض بر   رن  . لدمران األرض مرحا إن هللا ال يحب كل مختاال ِخاور
إن قاارون كاان مان قاوم موساى  ِبغاى علايْم وآتينااه مان  : وقرال دعرالى  . الناس دكبرا  يريوم والمررح الدبخدرر

إلرى .  الدصرم  ل له قومه ال تفرم  إن هللا ال يحاب الفارحينالكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قا
  .اآلياع   ِخسفنا به وبداره األرض  :قول  دعالى 

ال يردخل الجنر  مرن كران فري : )  ن  بد ا   بن مسعود رضري ا   نر   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال *
وبرر  ةسررنا ونعيرر  ةسررنا قررال إن ا   جميررل يةررب قيبرر   مثدررال ذر  مررن كبررر فدررال رجررل إن الرجررل يةررب أن يكررون ث

 .الكبر برر الةق وغمر الناس رواه مسيم برر الةق دفع  ورده  يى قاهي   وغمر الناس اةددارهم ( .  الجمال
أن رجال أكل  ند رسول ا   صيى ا   يي  وسريم بشرمال  فدرال كرل : ) و ن سيم  بن األكوع رضي ا   ن  * 

  .رواه مسيم (  دري  قال ال اسدرعع ما منع  إال  الكبر قال فما رفعوا إلى في بيمينك قال ال أس
أال أخبرركم بأهررل )  :و رن ةارثر  بررن وهرب رضرري ا   نر  قرال سررمعع رسرول  ا  صرريى ا   يير  وسريم يدررول* 

 .مدفق  يي  (  النار كل  دل جواظ مسدكبر
اةدجرع الجنر  والنرار فدالرع : ) ى ا    يي  وسريم قرال و ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن   ن النبي صي*  

النار في الجبارون والمدكبرون وقالع الجن  فري  ضرعفاء النراس ومسراكينوم فدضرى ا  بينومرا إنرك الجنر  رةمدري 
نك النار   ذابي أ ذب بك من أشاء ولكييكما  يي ميؤها  .رواه مسيم (  أرةم بك من أشاء واى

إلرى مرن  ال ينظرر ا  يروم الديامر : )   ن  أن  رسول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال و ن أبي هرير  رضي ا * 
 .مدفق  يي  ( جر إحاره بررا 

يكيمورم ا  يروم الديامر  وال يرحكيوم وال ينظرر إلريوم   ثالثر  ال: ) و ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم * 
العاهررل الفديررر و نرر  قررال قررال رسررول ا  .  رواه مسرريم (  مسرردكبرولوررم  ررذاب ألرريم شرري  حان وميررك كررذاب  و اهررل 

( صريى ا   يير  وسرريم قرال  ا   ررح وجرل العررح إحاري والكبريراء رداهري فمررن ينراح ني فرري واةرد منومررا فدرد  ذبدرر  
 .رواه مسيم 
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رأسر  يخدرال   بينمرا رجرل يمشري فري ةير  دعجبر  نفسر  مرجرل: ) و ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قرال * 
في مشيد  إذ خسف ا  ب  فوو يدجيجل في األرض إلى يوم الديام  مدفق  يي  مرجل  رأس  أي ممشر  يدجيجل 

 ( . بالجيمين أي ياوم وينحل 
 :و ن سيم  بن األكوع رضي ا   ن  قال  قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم * 
وقال ةدي  ةسرن .  رواه الدرمذي( ارين  فيصيب  ما أصابوم ال يحال الرجل يذهب بنفس  ةدى يكدب في الجب)  

 يذهب بنفس  أي يردف  ويدكبر 
  

 : البخل 

 :قال النووي رةم  ا  
 : باب النهي لن البخل والشح

 وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ِسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى : قال ا  دعالى 
  ىوقال دعال .الييل : ومن يوق شح نفسه ِأولوك هم المفلحون   سول و ن جابر رضي ا   ن  أن ر  .الداابن

اتقوا الظلم  ِإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح ِإن الشح أهلك من كان : ) ا  صيى ا   يي  وسيم قال

 .رواه مسيم (  قبلكم حملْم على أن  سفكوا دماءهم واستحلوا محارمْم

 
 :م الظل

 :جاء في رياض الصالةين لإلمام النووي رةم  ا  دعالى 
 وما للظالمين من نصاير : وقال دعالى  .غرافر  ما للظالمين من حميم وال شفيع يطاع  :قال ا  دعالى 

   وأما  األةادي  فمنوا  .الة: 
  يررم فررإن الظيررم ظيمرراع يرروم اددرروا الظ: )  ررن جررابر رضرري ا   نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال

رواه  مسريم ( الديام  واددوا الشأ فإن الشأ أهيك من كان قبيكم ةميوم  يى أن سفكوا دماءهم واسدةيوا مةارموم 
. 
 لدررؤدن الةدرروق إلررى  أهيوررا يرروم  : )و ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال

 .رواه مسيم (  الشا  الدرناءالديام  ةدى يداد ليشا  الجيةاء من 

  كنررا ندةررد   ررن ةجرر  الرروداع والنبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم بررين : ) و ررن ابررن  مررر رضرري ا    نومررا قررال
أظورنررا وال نرردري مررا  ةجرر  الرروداع ةدررى ةمررد ا  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم وأثنررى  ييرر  ثررم ذكررر المسرريأ 

نر  إن  يخررج  ن نبري إال أنرذره أمدر  أنرذره نروح والدجال  فأرنب في ذكره وقرال مرا بعر  ا  مر النبيرون مرن بعرده واى
نر  أ رور  رين اليمنرى كرأن  ينر   نبر   فيكم فما خفي  ييكم من شأن  فيريس يخفري  يريكم إن ربكرم لريس برأ ور واى

ع قالوا رافي  أال إن ا  ةرم  ييكم دماءكم وأموالكم كةرم  يومكم هذا في  بيدكم هذا في شوركم هذا أال هل بيا
رواه (  نعررم قررال اليوررم اشررود ثالثررا وييكررم أو ويةكررم  انظررروا ال درجعرروا بعرردي كفررارا يضرررب بعضرركم رقرراب بعررض

 .البخاري وروى مسيم بعض 
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   ماان ظلاام قيااد شاابر ماان األرض : ) و ررن  اهشرر  رضرري ا   نوررا أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال

 . مدفق  يي  (  طوقه من سبع أرضين

 ي موسى رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم و ن أب: 

وكذلك أخاذ رباك إذا أخاذ القارى وهاي ظالماة إن أخاذه ألايم    " إن ا  ليميي ليظالم  فإذا أخذه لم يفيد  ثم قررأ)  

 " ( .  شديد

  قومررا مررن  أهررل بعثنرري رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم فدررال إنررك دررأدي : ) و ررن معرراذ رضرري ا   نرر  قررال
الكدرراب فرراد وم إلررى شررواد  أن ال إلرر  إال ا  وأنرري رسررول ا  فررإن هررم أرررا وا لررذلك فررأ يموم  أن ا  قررد افدرررض 
 ييوم خمس صيواع في كل يوم وليي  فإن هم أرا وا لذلك فأ يموم أن ا   قرد افدررض  يريوم صردق  دؤخرذ مرن 

كراهم أموالوم وادرق د رو  المظيروم فإنر  لريس بينورا وبرين  فإياك  و أغنياهوم فدرد  يى فدراهوم فإن هم أرا وا لذلك
 .مدفق  يي  ( .ا  ةجاب 

  اسردعمل النبري صريى ا   يير  وسريم : ) و ن أبي ةميد   بد الرةمن بن سعد السا دي رضي ا   ن  قرال
فدرام رسرول ا   صريى , إلري رجال من األحد يدال ل  ابرن اليدبير   يرى الصردق  فيمرا قردم قرال هرذا لكرم وهرذا أهردي 

ا   يي  وسيم  يى المنبر فةمد ا  وأثنى  يي  ثم قال أما بعد فإني أسدعمل الرجل منكم   يى العمل مما والني 
ةدرى دأدير  إن كران صرادقا وا    أو أمرأفال جيس في بيع أبير  ! ا  فيأدي فيدول هذا لكم وهذا هدي  أهديع إلي 

ا باير ةد  إال لدي ا  دعالى يةمي   يوم الديام  فال أ رفن أةدا منكم لدي ا  يةمل بعيرا ال يأخذ أةد منكم شيه
مدفرق ( رفر  يدير  ةدرى رؤي بيراض إبرير  فدرال اليورم هرل بيارع ثالثرا   عر ثمبل  رغاء أو بدر  لوا خوار أو شا  د

 . يي  

    مرن كانرع  نرده مظيمر  ألخير  مرن : ) ل ضي  ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قرار و ن أبي هرير
وال درهرم إن كران لر   مرل صرالأ أخرذ منر   بدردر   رض  أو من  شيء فييدةيي  من  اليوم قبل أن ال يكون دينار

ن لم يكن ل  ةسناع أخذ من سيهاع صاةب  فةمل  يي   .رواه البخاري(  مظيمد  واى

 المسريم مرن  : ) بري صريى ا   يير  وسريم قرال و ن   برد ا  برن  مررو برن العرام رضري ا   نومرا  رن الن
  .مدفق  يي   ( سيم المسيمون من لسان  ويده والمواجر من هجر ما نوى ا   ن 

  أصرةاب  كان  يى ثدل النبي صيى ا   يي  وسيم رجرل يدرال لر  كركرر  فمراع: ) و ن  رضي ا   ن   قال
شررويد ةدررى مررروا  يررى رجررل  فدررالوا فررالن شررويد فدررال النبرري النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم فدررالوا فررالن شررويد وفررالن 

 .رواه مسيم ( صيى ا   يي  وسيم كال إني رأيد  في النار في برد  غيوا أو  باء   

 أنر  قرام فريوم فرذكر   : )و ن أبي قداد  الةار  بن ربعي رضي ا   ن   ن رسول ا  صريى ا   يير  وسريم
يمان با  أفضل األ مال فدام رجل فدال يا  رسول ا  أرأيع إن قديرع فري سربيل لوم أن الجواد في سبيل ا  واإل

فدال ل  رسول ا  صيى ا   يي   وسيم نعم إن قديع في سبيل ا  وأنع صابر مةدسب  خرايايا  دكفر  ني 
بيل ا  أدكفرر  نري مدبل غير مدبر ثم قال رسول ا  صيى  ا   يي  وسيم كيف قيع قال أرأيع إن قديع فري سر

خراياي فدال رسول  ا  صيى ا   يير  وسريم نعرم وأنرع صرابر مةدسرب مدبرل غيرر مردبر إال الردين فرإن جبريرل 
 .رواه مسيم  ( قال لي  ذلك
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  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال أدردرون مرن المفيرس قرالوا المفيرس  : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن
وال مداع فدال إن المفيس من أمدي من يأدي  يوم الديام  بصال  وصيام وحكا  ويأدي وقد شدم  فينا من ال درهم ل 

هذا وقذف هذا وأكل مرال هرذا وسرفك دم  هرذا وضررب هرذا فيعررى هرذا مرن ةسرناد  وهرذا مرن ةسرناد  فرإن فنيرع 
 . سيم رواه م(  ةسناد  قبل أن يدضي ما   يي  أخذ من خراياهم فررةع  يي  ثم ررح في النار

  نكررم دخدصررمون : ) و ررن أم سرريم  رضرري ا    نوررا أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال إنمررا أنررا بشررر واى
إلي ولعل بعضكم أن  يكون ألةن بةجد  من بعض فأقضي ل  بنةو مرا أسرم  فمرن قضريع لر  بةرق أخير  فإنمرا 

  .مدفق  يي   ( أقر  ل   قرع  من النار

 لرن يرحال المرؤمن فري فسرة   ) :  قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم و ن ابن  مر رضري ا   نومرا
 .رواه البخاري (  لم يصب دما ةراما من دين  ما

  سررمعع رسررول ا   صرريى ا  : ) و ررن خولرر  بنررع  ررامر األنصرراري  وهرري امرررأ  ةمررح  رضرري ا   نرر   قالررع
 . رواه البخاري  ( يوم النار يوم الديام  يي  وسيم يدول إن رجاال يدخوضون في مال ا  باير ةق ف

 
  

 :حب السلطان واإلمارة 
ماذهبان جاهعان أرسال في : )  ن كعب بن مالك رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ(  غنم بأفسد لوا من ةرم المرء  يى المال والشرف لدين  
 
 :ةال اتمار النهي لن س 

 الخرة نجعلْا للذين ال يريدون علوا ِي األرض وال ِسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار : قال ا  دعالى  
  الدصم. 

  يرا  برد : ) و ن أبي سعيد  بد الرةمن بن سمر  رضي ا   ن  قال قال لي رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
ن أ ريدوا  ن مسرأل  وكيرع  بن سمر  ال دسأل اإلمار  فإنك الرةمن  إن أ ريدوا  ن غير مسأل  أ نع  ييوا واى

ذا    .مدفق  يي  . (  ةيفع  يى يمين فرأيع غيرها خيرا منوا فأع الذي هو خير وكفر  ن يمينك إليوا واى
   نرري : ) قررال قرال لري رسرول ا  صريى ا   ييرر  وسريم  و رن أبري ذر رضري ا   نر يرا أبرا ذر أراك ضرعيفا واى

 ( . وال دولين مال يديم لك ما أةب لنفسي ال دأمرن  يى اثنين أةب 
   يرررا أبرررا ذر : ) رواه مسررريم و نررر  قرررال قيرررع يرررا رسرررول ا  أال دسررردعميني فضررررب بيرررده  يرررى منكبررري ثرررم قرررال

نوا يوم الديام  خحي وندام  إال من أخذها بةدوا وأدى الذي  يي  فيوا إنك  نوا أمان  واى  .رواه مسيم  ( ضعيف واى

  إنكرم سدةرصرون  يرى اإلمرار   : )  رضري ا   نر  أن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال ن أبي هرير  و
 .البخاري  رواه . ( وسدكون ندام  يوم الديام  

    
 : 15/ 1" السياسة الشرلية" في كتاب ’ رحمه اهلل   ال اتمام ابن تيمية
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إن ] نو ان أةدهما الوالياع وهو كان سبب نحول اآلي    ففي  األماناعأما أداء :  الباب األول الوالياع) 

 : وفي  أربع  فصول, [  هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلْا
فإن النبي صيى ا   يير  وسريم لمرا فردأ مكر  ودسريم مفراديأ الكعبر  مرن بنري :  الفصل األول إسدعمال األصيأ -

بدف  مفاديأ الكعب  إلرى ,  اآلي سدان  البيع فأنحل ا  هذه  ةاج وشيب  ريبوا من  العباس ليجم  ل  بين سداي  ال
. فيجب  يى ولي األمر أن يولي  يى كل  مل مرن أ مرال المسريمين أصريأ مرن يجرده لرذلك العمرل .  بني شيب 

مرررن ولررري مرررن أمرررر المسررريمين شررريها فرررولى رجرررل وهرررو يجرررد مرررن هرررو أصررريأ : ) قرررال النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم 
مرررن قيرررد رجرررال  مررال  يرررى  صررراب  وهررو يجرررد فررري ديرررك )  :وفررري روايرر  . ( نررر  فدرررد خرران ا  ورسرررول  ليمسرريمين م

وقرال  مرر برن )..( فري صرةية   رواه الةراكم (.العصاب  أرضى من  فدد خان ا  وخان رسرول  وخران المرؤمنين 
بينومررا فدررد خرران ا  مررن ولرري مررن أمررر المسرريمين شرريها فررولى رجررال لمررود  أو قرابرر  : )  الخررراب رضرري ا   نرر 

وهذا واجب  يي  فيجب  يي  البة   ن المسدةدين ليوالياع من نواب   يى األمصار من ( .  ورسول  والمسيمين
ومدردمي العسراكر الصراار والكبرار ووال  األمروال  األجنراداألمراء الذين هم نواب ذي السيران والدضا  ومن أمراء 

 يرى الخرراج والصردقاع وغيرر ذلرك مرن األمروال الدري ليمسريمين و يرى كرل  من الروحراء والكدراب والشرادين والسرعا 
واةرررد مرررن هرررؤالء أن يسررردنيب ويسررردعمل أصررريأ مرررن يجرررده ويندوررري ذلرررك إلرررى أهمررر  الصرررال  والمرررؤذنين والمدررررهين 
والمعيمررين وأميررر الةرراج والبرررد والعيررون الررذين هررم الدصرراد وخررحان األمرروال وةررراس الةصررون والةرردادين الررذين هررم 

بوابون  يى الةصون والمداهن وندباء العساكر الكبار والصاار و رفاء الدباهل واألسواق ورؤساء الدرى الذي هم ال
الدهاقين فيجب  يى كل من ولي شريها مرن أمرر المسريمين مرن هرؤالء وغيررهم أن يسردعمل فيمرا دةرع يرده فري كرل 

فرإن فري . بق في الريب بل ذلك سبب المن موض  أصيأ من يددر  يي  وال يددم الرجل لكون  ريب الوالي  أو س
أن قومرا دخيروا  يير  فسرألوه والير  فدرال إنرا ال نرولي أمرنرا هرذا مرن : ) الصةيةين  ن النبي صيى ا   يير  وسريم

يا  بد الرةمن ال دسأل اإلمار  فإنك إن أ ريدوا من غير مسأل  أ نع : ) وقال لعبد الرةمن بن سمر  ( .  ريب 
ن أ ريد مرن ريرب : )  وقرال صريى ا   يير  وسريم أخرجراه فري الصرةيةين(.  إليوراوا  رن مسرأل  وكيرع  ييوا واى

رواه أهررل (  ميكررا يسرردده إليرر الدضرراء واسرردعان  ييرر  وكررل إليرر  ومررن لررم يريررب الدضرراء ولررم يسرردعن  ييرر  أنررحل ا  
 . السنن

صاادا ة أو موافقااة فااي بلااد أو  فاا ن لاادل لاان االحااق االصاالح إلاام غيااره الجاال  رابااة بينهمااا أو والء لتا ااة أو 
منفعاة أو  أوجنس كالعربية والفارسية والتركياة والرومياة أو لرشاو  يأخاذها مناه مان ماال  أومذهب أو  ريقة 

غير ذلك من االسباب أو لضغن في  لبه للم االحق أو لداو  بينهما فقد خان اهلل ورساوله والماةمنين ودخال 
 (. ْا الذين آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمونيا أي: ) فيما نهي لنه في  وله تعالم 

ف ن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه  د , (  واعلموا أنما أموالكم وأوالدكم ِتنة وأن هللا عنده أجر عظيم: ) ةم  ال 
ه  يااد  فاي مالاه أو وكاذلك  اد ياةةر . يةةره في بع  الواليات أو يع يه مااال يساتحقه فيكاون  اد خاان أمانتاه 

 .حظه بأخذ ماال يستحقه أو محابا  من يداهنه في بع  الواليات فيكون  د خان اهلل ورسوله وخان أمانته
والمري  لوواه يعاقب  ا  بنديض . ثم إن المؤدي لألمان  م  مخالف  هواه يثبد  ا  فيةفظ  في أهي  ومال  بعده   

ذلرك الةكاير  المشروور  أن بعرض خيفراء بنري العبراس سرأل بعرض العيمراء  وفري. فيذل اهي  ويذهب مالر  , قصده 
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أدركررع  مررر بررن  بررد العحيررح فديررل لرر  يررا أميررر المررؤمنين اقفرررع أفررواه بنيررك مررن هررذا : ) أن يةدثرر   مررا أدرك فدررال
فدررال أدخيروهم  يرري فرأدخيوهم وهررم بضرع   شررر ذكرررا , المرال ودررركدوم فدرراء ال شرريء لورم وكرران فري مرررض مودر  

ولررم أكررن بالررذي يخررذ , يررا بنرري وا  مررا منعرردكم ةدررا هررو لكررم : " ثررم قررال , يس فرريوم بررال  فيمررا ريهررم ذرفررع  ينرراه لرر
نما أندم أةد رجيين   إما صالأ فا  يدولى الصرالةين, الناس فأدفعوا إليكم  أموال مرا غيرر صرالأ فرال أدررك . واى واى

فيدد رأيع بعض ولده ةمل  يى ماه  فرس فري سربيل ا  قال ". قوموا  ني . ل  ما يسدعين ب   يى معصي  ا  
قيرع هرذا وقرد كران خييفر  المسريمين مرن أقصرى المشررق برالد الدررك إلرى أقصرى . يعني أ راها لمن يارحو  ييورا 
ومررن جحاهررر قبرررم وثاررور الشررام والعواصررم كررسرروس ونةوهررا إلررى أقصررى الرريمن , الارررب بررالد األنرردلس وغيرهررا 

نما أخذ كل واةد مر قرال وةضررع بعرض الخيفراء . ن أالوده مرن دركدر  شريها يسريرا يدرال أقرل مرن  شررين درهمرا واى
. يع بعضوم يدكفف الناس أي يسرألوم بكفر  أولدد ر , وقد اقدسم دركد  بنوه فأخذ كل واةد منوم سدماه  ألف دينار

وقرد . ير   برر  لكرل ذي لرب وفي هذا الباب من الةكاياع والوقاه  المشاهد  في الحمان والمسرمو    مرا قبير  مرا ف
دلع سن  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  يى أن الوالي  أمان  يجب أداؤهرا فري مواضر  مثرل مرا ددردم ومثرل قولر  

نوا يروم الديامر  خرحي وندامر  إال مرن أخرذها بةدورا وأدى الرذي : ) ألبي ذر رضي ا   ن  في اإلمار  إنوا أمان  واى
 . رواه مسيم(   يي  فيوا

إذا ضرعيع : ) ى البخاري فري صرةية   رن أبري هريرر  رضري ا   نر  أن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال ورو  
وقررد ( األمانرر  اندظررر السررا   قيررل يررا رسررول ا  ومررا إضررا دوا قررال إذا وسررد األمررر إلررى غيررر أهيرر  فرراندظر السررا  

فرري مالرر   ييرر  أن يدصرررف لرر  أجمرر  المسرريمون  يررى معنررى هررذا فررإن وصرري اليدرريم ونرراظر الوقررف ووكيررل الرجررل 
ولرم يدرل إال برالدي هري (  وال تقرباوا ماال اليتايم إال باالتي هاي أحسان: ) باألصريأ فاألصريأ كمرا قرال ا  دعرالى 

كيكرم راع وكيكرم ) ةسن  وذلك ألن الوالي راع  يى الناس بمنحل  را ي الانم كما قال النبي صيى ا   يي  وسيم 
المرررأ  را يرر  فرري بيررع حوجوررا وهرري  ي  يررى النرراس راع وهررو مسررؤول  ررن ر يدرر  ومسررؤول  ررن ر يدرر  فاإلمررام الررذ

مسؤول   ن ر يدوا والولد راع  في مال أبي  وهو مسرؤول  رن ر يدر  والعبرد راع فري مرال سريده وهرو مسرؤول  رن 
مرن  مرا: ) أخرجراه فري الصرةيةين وقرال صريى ا   يير  وسريم ( . ر يد  أال فكيكم راع وكيكم مسؤول  رن ر يدر 

ودخرل أبرو . )رواه مسريم (  راع يسدر ي  ا  ر ي  يموع يوم يموع وهو غاش لورا إال ةررم ا   يير  راهةر  الجنر 
السرالم  ييرك أيورا األجيرر فدرالوا قرل السرالم  ييرك أيورا األميرر : مسيم الخوالني  يى معاوي  بن أبري سرفيان فدرال 

فدررال السررالم  ييررك أيوررا األجيررر فدررالوا قررل األميررر فدررال ,  ميرررفدررالوا قررل أيوررا األ. فدررال السررالم  ييررك أيوررا األجيررر
د وا أبا مسيم فإن  أ يم بما يدول فدال إنما أنع أجير اسدأجرك رب هذه الانم لر ايدوا فرإن أنرع هنرأع : معاوي  

ن أنرررع لرررم دونرررأ جرباهرررا ولرررم درررداو  جرباهرررا وداويرررع مرضررراها وةبسرررع أوالهرررا  يرررى أخراهرررا وفررراك سررريدها أجررررك واى
وهررذا ظرراهر فرري اال دبررار فررإن الخيررق  برراد ا  والرروال  ( . رضرراها ولررم دةرربس أوالهررا  يررى أخراهررا  اقبررك سرريدها م

نواب ا   يى  باده وهم وكالء العباد  يى نفوسوم بمنحل  أةد الشريكين مر  اآلخرر ففريوم معنرى الوالير  والوكالر  
أصيأ ليدجار  أو العدار منر  وبراع السريع  برثمن وهرو  ثم الولي والوكيل مدى اسدناب في أموره رجال ودرك من هو

يجد من يشدريوا بخير مرن ذلرك الرثمن فدرد خران صراةب  السريما إن كران برين مرن ةابراه وبينر  مرود  أو قرابر  فرإن 
 . صاةب  يباض  ويذم  ويرى أن  قد خان  وداهن قريب  أو صديد 
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 :الكذب

ما يلفظ من قول إال لدياه رقياب عتياد  : وقال دعرالى  .اإلسراء  موال تقف ما ليس لك به عل : قال ا  دعالى  

 ق  . 

   ن : ) قال قال رسول ا  صريى ا   يير  وسريم  و ن ابن مسعود رضي ا   ن إن الصردق يوردي إلرى البرر واى
ن الرجل ليصدق ةدى  ن  البر يودي إلى الجن  واى ن الكرذب يوردي إلرى الفجرور واى الفجرور يكدرب  نرد ا  صرديدا واى

ن الرجل ليكذب ةدى يكدب  ند ا    .مدفق  يي  ( . كذابا  يودي إلى النار واى
  أربررر  مرررن : )  أن النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال: و رررن  برررد ا  برررن  مررررو برررن العرررام رضررري ا   نومرررا

اؤدمن خان إذا : في  كان منافدا خالصا ومن كانع في  خصي  منون كانع في  خصي  من نفاق ةدى يد وا  كن 
ذا ةد  كذب  ذا خاصم فجر واى ذا  اهد غدر واى  .مدفق  يي  (  واى

   من دةيم بةيم لم يره كيرف أن يعدرد : ) و ن ابن  باس رضي ا   نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال
مرن و , ومن اسدم  إلرى ةردي  قروم وهرم لر  كرارهون صرب فري أذنير  اآلنرك يروم الديامر , يفعل  بين شعيردين ولن 

 .رواه البخاري . (  ينف  فيوا الروح وليس بناف  صور صور   ذب وكيف أن 

 
 : بيان ما يجو  من الكذب   

ن كان أصي  مةرما فيجوح في    بعض األةوال بشرور قد أوضةدوا في كداب األذكار  إ يم أن الكذب واى
باير الكذب يةرم الكذب في   دةصيي  ومخدصر ذلك أن الكالم وسيي  إلى المداصد فكل مدصود مةمود يمكن 

ن لم يمكن دةصيي  إال بالكذب جاح الكذب ثم إن كان دةصيل ذلك المدصود  ن  واى مباةا كان الكذب مباةا واى
مال  وسهل إنسان  ن   كان واجبا كان الكذب واجبا فإذا اخدفي مسيم من ظالم يريد قدي  أو أخذ مال  وأخفي 

في هذا كي  أن  وديع  وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفاهوا واألةور وجب الكذب بإخفاه  وكذا لو كان  نده 
ن كان كاذبا  في ظاهر  يوري ومعنى الدوري  أن يدصد بعبارد  مدصودا صةيةا ليس هو كاذبا بالنسب  إلي  واى

اليفظ وبالنسب  إلى ما يفوم  المخارب ولو درك الدوري  وأريق  بار  الكذب فييس بةرام في هذا الةال 
العيماء بجواح الكذب في هذا الةال بةدي  أم كيثوم رضي ا   نوا أنوا سمعع رسول ا  صيى ا   واسددل 

حاد مسيم في . مدفق  يي ( ليس الكذاب الذي يصيأ بين الناس فينمي خيرا أو يدول خيرا  : )  يي  وسيم يدول 
إال في ثال  دعني الةرب واإلصالح بين  يرخم في شيء مما يدول الناس رواي  قالع أم كيثوم ولم أسمع  

 (.حوجوا الناس وةدي  الرجل امرأد  وةدي  المرأ  
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 :الغويوبة

 :قال اإلمام النووي رةم  ا      

وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ِكرهتموه واتقوا هللا إن  : قال ا  دعالى 

أولوك كان  وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل  : دعالى وقال  الةجراع  هللا تواب رحيم

 : وقال دعالى .اإلسراء  عنه مسووال
 ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ق  . 

لسان   ن جمي  الكالم إال كالما ظوررع فير  المصرية  ومدرى اسردوى  ا يم أن  ينباي لكل مكيف أن يةفظ 
ألن  قد ينجر الكالم المباح إلرى ةررام أو مكرروه وذلرك كثيرر فري  .ي المصية  فالسن  اإلمساك  ن الكالم ودرك  ف

 .والسالم  ال يعدلوا شيء , العاد  
 قيررع يررا رسررول ا  أي المسرريمين أفضررل قررال مررن سرريم المسرريمون : )  و ررن أبرري موسررى رضرري ا   نرر  قررال

 . مدفق  يي ( لسان  ويده  من 
 إن العبررد ليرردكيم بالكيمرر  مررا )  : ا   نرر  أنرر  سررم  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول و ررن أبرري هريررر  رضرري

 .مدفق  يي  ( فيوا يحل بوا إلى النار أبعد مما بين المشرق والمارب يدبين 

  يدخيني الجن  ويبا دني  ن النار قال لدد  قيع يا رسول ا  أخبرني بعمل: ) و ن معاذ رضي ا   ن  قال
نرر  ليسررير  يررى مررن يسررره ا  دعررالى  ييرر  دعبررد ا  ال دشرررك سررألع  ررن  برر  شرريها وددرريم الصررال  ودررؤدي   ظرريم واى

الخيررر الصرروم جنرر   الحكررا  ودصرروم رمضرران ودةرر  البيررع إن اسرردرعع إليرر  سرربيال ثررم قررال أال أدلررك  يررى أبررواب 
ددجرررافى جنررروبوم  رررن  المررراء النرررار وصرررال  الرجرررل مرررن جررروف الييرررل ثرررم درررال  الخريهررر  كمرررا يرفررر  الصررردق  درفررر

 مرروده وذرو  سررنام  قيررع بيررى يررا رسررول  المضرراج  ةدررى بيرر  يعميررون السررجد  ثررم قررال أال أخبرررك برررأس األمررر و
 مروده الصرال  وذرو  سرنام  الجوراد ثرم قرال أال أخبررك بمرالك ذلرك كير  قيرع بيرى  قال رأس األمر اإلسالم و ا  

نا لمؤاخذون بما ندكيم ب  فدال ثكيدك أمك وهل فأخذ بيسان  قال كف  ييك هذا ق يا رسول ا   يع يا رسول ا  واى
 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ (  يى وجوهوم إال ةصاهد ألسندوم يكب الناس في النار 

  أدررردرون مرررا الايبررر  قرررالوا ا  : )  و رررن أبررري هريرررر  رضررري ا   نررر  أن رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال
إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في  مرا ددرول فدرد اغدبدر   ل ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيعورسول  أ يم قا

ن لم يكن في  ما ددول فدد بود    .رواه مسيم( . واى

    و ن أبي بكر  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال في خربد  يوم النةرر بمنرى فري ةجر
لكم وأ راضكم ةرام  ييكم كةرم  يومكم هرذا فري شروركم هرذا فري بيردكم هرذا أال هرل وأموا إن دماءكم : ) الوداع 
 .مدفق  يي  ( .  بياع

   قيررع لينبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم ةسرربك مررن صررفي  كررذا وكررذا قررال : )   اهشرر  رضرري ا   نوررا قالررع و ررن
وةكيع ل  إنسانا فدال مرا :  ع قال.  فدال لدد قيع كيم  لو محجع بماء البةر لمحجد  بعض الروا  دعني قصير  
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ن لي كذا  ومعنى محجد  .  رواه أبو داود والدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ( .  وكذا أةب أني ةكيع إنسانا واى
 .ندنوا وقبةوا  خالرد  مخالر  يداير بوا رعم  أو رية  لشد  

الررنجم ( هااو إال وحااي يااوحى ومااا ينطااق عاان الْااوى إن: ) قررال ا  دعررالى . وهررذا مررن أبيرر  الحواجررر  ررن الايبرر  
لمرا  ررج بري مرررع بدروم لورم أظفرار مرن : ) أنس رضي ا   ن  قال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم و ن 

بوا وجوهوم وصدورهم فديع من هرؤالء يرا جبريرل قرال هرؤالء الرذين يرأكيون لةروم النراس ويدعرون  نةاس يخمشون 
 .رواه أبو داود(   في أ راضوم

 ر  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قالو ن أبي هري: 

 .رواه مسيم ( . ةرام دم  و رض  ومال  كل المسيم  يى المسيم )   

 :باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمب غيبة محرمة بردها واتنكار للم  ائلها  
 . الدصرم عوا اللغاو أعرضاوا عناهوإذا سام   :فإن  جح أو لم يدبل منر  فرارق المجيرس إن أمكنر  قرال دعرالى  

إن الساامع والبصار والفاؤاد كاال  : وقرال دعرالى  .المؤمنرون   هام عاان اللغاو معرضاون والاذين  : وقرال دعرالى 

وإذا رأيات الاذين يخوضاون ِاي آياتناا ِاأعرض عانْم حتاى  : دعرالى  وقرال .  اإلسرراء أولوك كان عنه مسووال

  . األنعام  بعد الذكرى مع القوم الظالمين لشيطان ِال تقعد يخوضوا ِي حديث غيره وإما ينسينك ا
 مرن رد  رن  ررض أخير  رد ا   رن : ) و ن أبي الدرداء رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال

 . رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن( الديام   وجو  النار يوم 
 
 : الوصول إليه إال بها صحيح شرلي ال يمكن بيان ما يباو من الغيبة اللم أن الغيبة تباو لغر  

 : وهو سد  أسباب 
أو قردر   يرى إنصراف   فيجوح ليمظيوم أن يدظيم إلى السيران والداضي وغيرهما ممرن لر  والير  :   التظلماألول -

 .من ظالم  فيدول ظيمني فالن بكذا 
لمن يرجوا قدرد   يى إحال  المنكر فالن  فيدول : االستعانة للم تغيير المنكر ورد العاصي إلم الصوابالثاني -

 .المنكر فإن لم يدصد ذلك كان ةراما يعمل كذا فاحجره  ن  ونةو ذلك ويكون مدصوده الدوصل إلى إحال  
لر  ذلرك ومرا رريدري فرري  فيدرول ليمفدري ظيمنرري أبري أو أخري أو حوجري أو فرالن بكرذا فوررل :  االساتفتاءالثالر   -

أن يدول ما ددول  الظيم ونةو ذلك فوذا جاهح ليةاج  ولكن األةور واألفضل  الخالم من  ودةصيل ةدي ودف 
فرالدعيين جراهح  في رجل أو شخم أو حوج كان من أمره كذا فإن  يةصل ب  الاررض مرن غيرر دعيرين ومر  ذلرك 

 .كما سنذكره في ةدي  هند إن شاء ا  دعالى
منوا جرح المجروةين من الروا   جوه وذلك من و :  تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهمالراب   -

إنسان أو مشاركد  أو  والشوود وذلك جاهح بإجماع المسيمين بل واجب ليةاج  ومنوا المشاور  في مصاهر  
الدي في   ئالمساو  إيدا   أو معاميد  أو غير ذلك أو مةاورد  ويجب  يى المشاور أن ال يخفي ةال  بل يذكر 

المدفد  بذلك  دفدوا يدردد إلى مبددع أو فاسق يأخذ  ن  العيم وخاف أن يدضرربني  النصية  ومنوا إذا رأى م
وييبس  فعيي  نصيةد  ببيان ةال  بشرر أن يدصد النصية  وهذا مما ياير في  وقد يةمل المدكيم بذلك الةسد 
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إما   يى وجووا ومنوا أن يكون ل  والي  ال يدوم بوا. الشيران  يي  ذلك ويخيل إلي  أن  نصية  فييدفرن لذلك
ما بأن يكون فاسدا أو مافال ونةو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن ل   يي  والي   ام   بأال يكون صالةا لوا واى

ويولي من يصيأ أو يعيم ذلك من  ليعامي  بمددضى ةال  وال يادر ب  وأن يسعى في أن يةث   يى  ليحيي  
 .ب  االسددام  أو يسدبدل 

كالمجاهر بشرب الخمر ومصادر  الناس وأخذ المكس :  ه أو بدلتهأن يكون مجاهرا بفسقالخامس  -
ظيما ودولي األمور الباري  فيجوح ذكره بما يجاهر ب  ويةرم ذكره بايره من العيوب إال أن يكون  وجباي  األموال 

 .مما ذكرناه لجواحه سبب يخر
ألصم واأل مى واألةول فإذا كان اإلنسان معروفا بيدب كاأل مش واأل رج وا:  التعرياالسادس  -
 .جاح دعريفوم بذلك ويةرم إرالق   يى جو  الدنديم ولو أمكن دعريف  باير ذلك كان أولى  وغيرهم 

 . العيماء وأكثرها مجم   يي   فوذه سد  أسباب ذكرها 
 

 :اإلفساد  النميمة وهي نقل الكالم بين الناس على جهة

 .ق ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد: وقال دعالى.  يمالد  هماز مشاء بنميم : قال ا  دعالى   
 مدفق  يي (  ال يدخل الجن  نمام: ) و ن ةذيف  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم . 

 أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم مررر بدبرررين فدررال إنومررا يعررذبان ومررا : ) ا   نومررا  و ررن ابررن  برراس رضرري
 مدفرق  يير ( أةدهما فكان يمشي بالنميم  وأما اآلخر فكان ال يسددر من بول  ي كبير بيى إن  كبير أما يعذبان ف

 .معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في ح موما وقيل كبير درك   ييوما  قال العيماء . 

  

 :ذو الوجهين 
إذ يبيتون ماال يرضي مان القاول وكاان يستخفون من الناس وال يستخفون من هللا وهو معْم  :  قال ا  دعالى

 النساء  هللا بما يعملون محيطا

دجردون النراس معرادن خيرارهم فري : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صريى ا   يير  وسريم * 
شررر  ودجرردون خيررار النرراس فرري هررذا الشررأن أشرردهم لرر  كراهيرر  ودجرردون. فرري اإلسررالم إذا فدورروا  الجاهييرر  خيررارهم 

 .مدفق  يي  (  يأدي هؤالء بوج  وهؤالء بوج  الناس ذا الوجوين الذي 
إنا ندخل  يى سالريننا فندول لوم  أن ناسا قالوا لجده  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما: و ن مةمد بن حيد* 

رواه "   يي  وسيمصيى ا  كنا نعد هذا نفاقا  يى  ود رسول ا  : "  بخالف ما ندكيم إذا خرجنا من  ندهم قال
 .البخاري 
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 :إشاعة الفاحشة وإفساد ذات بين المسلمين 
  أال أخبرركم بأفضرل مرن درجر  الصريام والصرال  : )  ن أبي الدرداء قال قال رسول ا  صريى ا   يير  وسريم

صرةيأ والصدق  قرالوا بيرى قرال صرالح ذاع البرين فرإن فسراد ذاع البرين هري الةالدر  قرال أبرو  يسرى هرذا ةردي  
 ( .  ويروى  ن النبي صيى ا   يي  وسيم أن  قال هي الةالد  ال أقول دةيق الشعر ولكن دةيق الدين

  قيرل يرا رسرول ا  مدرى ) ةدثنا حيد بن يةيى الدمشدي ةدثنا أبو معيد ةدثنا مكةول  ن أنرس برن مالرك قرال
فري بنري إسرراهيل إذا كانرع الفاةشر  فري ندع االهدمار بالمعروف والنوي  ن المنكرر قرال إذا ظورر فريكم مرا ظورر 

 ( .  والعيم في رذالكم. والميك في صااركم. كباركم 

  

 :شهادة الزور

واجدنبوا قول الحور الة  وقال دعالى وال ددف ما ليس لك ب   يم اإلسراء وقال دعالى ما   قال ا  دعالى
اد الفجر وقال دعالى والذين ال يشودون الحور ق وقال دعالى إن ربك لبالمرص ييفظ من قول إال لدي  رقيب  ديد 

قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أال أنبهكم بأكبر الكباهر قينا بيى  الفرقان و ن أبي بكر  رضي ا   ن  
وكان مدكها فجيس فدال أال وقول الحور وشواد  الحور فما حال  يا رسول ا  قال اإلشراك با  و دوق الوالدين 

 .رها ةدى قينا ليد  سكع مدفق  يي  يكر 

  
 :الفحش والبذاءة 

لريس المرؤمن بالرعران وال اليعران وال : ) وسريم   ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يير 
 رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن(  الفاةش وال البذيء 

 
 : لعن إنسان بعينه أو دابة

األنصرراري رضرري ا   نرر  وهررو مررن أهررل بيعرر  الرضرروان قررال قررال رسررول ا    ررن أبرري حيررد ثابررع بررن الضررةاك *
ومرن قدرل نفسر  , من ةيرف  يرى يمرين بمير  غيرر اإلسرالم كاذبرا مدعمردا فورو كمرا قرال : )  صيى ا   يي  وسيم 

 .مدفق  يي  (  ولعن المؤمن كددي ,  يى رجل نذر فيما ال يميك   وليس , بشيء  ذب ب  يوم الديام  
( ال ينباي لصديق أن يكون لعانا : ) ا   يي  وسيم قال  و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى * 

 .رواه مسيم 
ال يكررون اليعررانون شررفعاء وال : ) صرريى ا   ييرر  وسرريم  و ررن أبرري الرردرداء رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  * 

 . رواه مسيم( شوداء يوم الديام  
ال دال نرروا بيعنرر  ا  وال : ) جنرردب رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  و ررن سررمر  بررن* 

 .رواه أبو داود والدرمذي وقاال ةدي  ةسن صةيأ ( باضب  وال بالنار
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إن العبد إذا لعن شيها صرعدع : ) ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  و ن أبي الدرداء رضي *  
دونوا ثم دوبر إلى األرض فدايق أبوابوا دونوا ثم دأخذ يمينا وشماال فرإذا  إلى السماء فدايق أبواب السماء  اليعن 

ال رجعع إلى قاهيوا  لم دجد مساغا رجعع إلى الذي ل عن فإن   .رواه أبو داود ( كان أهال لذلك واى
ا   يير  وسريم فري بعرض أسررفاره   بينمرا رسرول ا  صرريى: ) و رن  مرران برن الةصرين رضرري ا   نومرا قرال * 

وسريم فدرال خرذوا مرا  ييورا  وامرأ  من األنصار  يى ناق  فضجرع فيعندوا فسم  ذلرك رسرول ا  صريى ا   يير  
 .رواه مسيم  .قال  مران فكأني أراها اآلن دمشي في الناس ما يعرض لوا أةد (  ود وها فإنوا ميعون 

 
 : حق سب المسلم بغير

  األةحاب  والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ِقد احتملوا بْتانا وإُما مبينا :   لىقال ا  دعا

 سرباب المسريم فسروق وقدالر  كفرر: ) قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم   ن ابن مسعود رضي ا   ن  * 
 .مدفق  يي  ( 
ال يرمري رجرل رجرال بالفسرق : ) يى ا   يير  وسريم يدرول سم  رسرول ا  صر و ن أبي ذر رضي ا   ن  أن  * 

 .رواه البخاري  ( أو الكفر إال ارددع  يي  إن لم يكن صاةب  كذلك
المدسررررابان مررررا قرررراال فعيررررى : ) و ررررن أبرررري هريررررر  رضرررري ا   نرررر  أن رسررررول ا  صرررريى ا   ييرررر  وسرررريم قررررال * 

 .رواه مسيم ( .  منوما ةدى يعددي المظيوم البادي 
أ دري النبري صريى ا   يير  وسريم برجرل قرد شررب قرال اضرربوه قرال أبرو هريرر  فمنرا الضرارب بيرده : )  ن  قرال و  *

قرال ال ددولروا هرذا ال دعينروا  يير  . أخرحاك ا  :  بثوب  فيما انصرف قال بعرض الدروم  والضارب بنعي  والضارب 
 . رواه البخاري(  الشيران

 
 :اإليذاء

 األةحاب  لذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ِقد احتملوا بْتانا وإُما مبينا وا:  قال ا  دعالى  

 المسريم مرن : ) رضي ا   نوما قال قال رسول ا  صريى ا   يير  وسريم   ن  بد ا  بن  مرو بن العام
  .مدفق  يي  ( هجر ما نوى ا   ن  ويده والمواجر من , سيم المسيمون من لسان 

 الجنر  فيدأدر  منيدر   مرن أةرب أن يحةرحح  رن النرار ويردخل : ) و ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يير  وسريم
 .رواه مسيم (  وهو يؤمن با  واليوم اآلخر وليأع إلى الناس الذي يةب أن يؤدي إلي 

 
 :دنيا  الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو

  . النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من ِضله : الى قال ا  دع

إيراكم والةسرد فرإن الةسرد يأكرل الةسرناع : ) هرير  رضي ا   نر  أن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال  و ن أبي
 .رواه أبو داود.(  أو قال  العشب ,كما دأكل النار الةرب 
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 :التجسس والتسمع لكالم من يكره استماعه 

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما   :وقال دعالى  . الةجراع  وال تجسسوا : قال ا  دعالى

 .األةحاب بْتانا وإُما مبينا  اكتسبوا ِقد احتملوا 

  إيرراكم والظررن فررإن الظررن أكررذب ) :  ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
وال دجسسوا وال دنافسوا وال دةاسدوا وال دباغضوا وال ددابروا وكونوا  باد ا  إخوانا كما أمركم  الةدي  وال دةسسوا

بةسرب  -ويشرير إلرى صردره  -الددروى هونرا الددروى هونرا , ال يظيمر  وال يخذلر  وال يةدرره  المسيم أخرو المسريم , 
إن ا  ال ينظررر , دمرر  و رضرر  ومالرر   المسرريم كررل المسرريم  يررى المسرريم ةرررام , امررريء مررن الشررر أن يةدررر أخرراه 

ال دةاسرردوا وال دباغضرروا وال : ) وفرري روايرر ( ينظررر إلررى قيرروبكم  إلررى أجسررادكم وال إلررى صرروركم وأ مررالكم ولكررن 
ال ددرارعوا وال دردابروا وال دباغضروا وال : ) وفري رواير  (  دجسسوا وال دةسسوا وال دناجشوا وكونوا  براد ا  إخوانرا

رواه مسريم بكرل (  بعضركم  يرى بير  بعرض ال دوراجروا وال يبر  : ) وفي رواي  (  ا  باد ا  إخوانادةاسدوا وكونو 
 .وروى البخاري أكثرها . هذه الرواياع 

  إنررك إن ادبعررع  رروراع : ) رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول  و ررن معاويرر  رضرري ا   نرر  قررال سررمعع
 .رواه أبو داود بإسناد صةيأ   صةيأ ةدي(  المسيمين أفسددوم أو كدع أن دفسدهم

  إنرا قرد نوينرا  رن  دى برجل فديل ل  هذا فالن ددرر لةيد  خمررا فدرالأ  أن  : ) و ن ابن مسعود رضي ا   ن
 .(  الدجسس ولكن إن يظور لنا شيء نأخذ ب 

 .ومسيم ةدي  ةسن صةيأ رواه أبو داود بإسناد  يى شرر البخاري 

 
 :ير ضرورةسوء الظن بالمسلمين من م

 .الةجراع (  يا أيوا الذين يمنوا اجدنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم)  :قال ا  دعالى

 إياكم والظن فإن الظن أكذب الةدي : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال 
 .مدفق  يي (  

  
 :احتقار المسلمين 
نأ ن َساٍء َيا أَ   : قال ا  دعالى ْامأ َوال ن َساء  م  نأ را  م  ٍم َعَسى أَنأ َيكاوناوا َخيأ نأ َقوأ م  م  َخرأ َقوأ يَن آَمناوا ال َيسأ ا النذ  َْ يه

وقا بَ  ما الأفاسا سأ َس اال  وا ب األَلأَقاب  ب وأ مأ َوال َتَناَبزا فاَسكا وا أَنأ زا ْانن َوال َتلأم  نأ را  م  َد األ  َعَسى أَنأ َيكانن َخيأ يَمان  َوَمنأ لَمأ َيتابأ عأ

ال ماونَ  ما الظن اولَو َك ها    . (55:الةجراع)  َِأ
 .الومح    ويل لكل همزة لمزة : دعالى وقال

  مرن الشرر أن يةدرر  بةسرب امرريء : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال
 .رواه مسيم ( أخاه المسيم 
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 ال يرردخل الجنرر  مررن كرران فرري قيبرر  : ) ا   ييرر  وسرريم قررال  ي ا   نرر   ررن النبرري صرريى و ررن ابررن مسررعود رضرر
ونعي  ةسن  فدال إن ا  جميرل يةرب الجمرال  مثدال ذر  من كبر فدال رجل إن الرجل يةب أن يكون ثوب  ةسنا 

 .اةددارهم  ومعنى برر الةق دفع  وغمروم  .رواه مسيم ( الكبر برر الةق وغمر الناس
   قرال رجرل وا  ال يافرر :) صريى ا   يير  وسريم  ن جنردب برن  برد ا  رضري ا   نر  قرال قرال رسرول ا  و

( قد غفرع ل  وأةبررع  ميرك من ذا الذي يدألى  يي أن ال أغفر لفالن ؟ إني : فدال ا   ح وجل , ا  لفالن 
 .رواه مسيم

 

 :إظهار الشماتة بالمسلم

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ِي  : وقال دعالى .  الةجراع  المؤمنون إخوةإنما  :  قال ا  دعالى 

 .النور الذين آمنوا لْم عذاب أليم ِي الدنيا والخرة 

 ال دظور الشماد  ألخيك :) و ن واثي  بن األسد  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 . وقال ةدي  ةسن رواه الدرمذي(  فيرةم  ا  ويبدييك

  
 :الغش والخداع

  والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ِقد احتملوا بْتانا وإُما مبينا  :قال ا  دعالى 
 ..األحزاب

   من ةمل  يينا السالح فييس منا : ) أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال  و ن أبي هرير  رضي ا   ن
 .رواه مسيم ( ا ومن غشنا فييس من

    أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم مر  يى صبر  رعام فأدخرل يرده فيورا فنالرع أصرابع  : ) ل   وفي رواي
الرعررام قررال أصررابد  السررماء يررا رسررول ا  قررال أفررال جعيدرر  فرروق الرعررام ةدررى يررراه  بيررال فدررال مررا هررذا يررا صرراةب 

 ( . الناس من غشنا فييس منا
  مدفق  يي   ( نوى  ن النجش: ) وسيم    نوما أن النبي صيى ا   يي  و ن ابن  مر رضي ا. 

 رسررول ا  صرريى ا   ذكررر رجررل لرسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  يخرردع فرري البيرروع فدررال : )  و نرر  قررال
 .مدفق  يي  (    يي  وسيم من بايعع فدل ال خالب 

 .ديع  الخ الخالب  بخاء معجم  مكسور  وباء موةد  وهي 

 

 :الغدر 

وأوِوا بالعْد إن العْد كان  : وقال دعالى  الماهد  يا أيْا الذين آمنوا أوِوا بالعقود : قال ا  دعالى  

  .اإلسراء  مسووال 
  أرب  من كرن  : )بن العام رضي ا   نوما أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال  و ن  بد ا  بن  مرو

ذا  صا ومن كانعفي  كان منافدا خال في  خصي  مرنون كران فير  خصري  مرن النفراق ةدرى يرد وا إذا أؤدمرن خران واى
ذا خاصم فجر ذا  اهد غدر واى  . متفق عليه (ةد  كذب واى



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1265  [  
 

 لكررل غررادر  : )قررال النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم :  و ررن ابررن مسررعود وابررن  مررر وأنررس رضرري ا   ررنوم قررالوا
 . مدفق  يي ( يوم الديام  يدال هذه غدر  فالن  لواء 
  لكرل غرادر لرواء  نرد إسرد  يروم : ) قرال  و ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن  أن النبي صيى ا   يي  وسريم

 .  رواه مسيم( الديام  يرف  ل  بددر غدره أال وال غادر أ ظم غدرا من أمير  ام  

 دعرالى ثالثر  أنرا خصرموم يروم قرال ا)  : و ن أبي هرير  رضي ا   ن   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال  
 ورجل اسدأجر أجيرا فاسدوفي من  ولم يعرر  أجرره, ورجل باع ةرا فأكل ثمن  , أ رى بي ثم غدر  الديام  رجل 

 . رواه البخاري(  

 

 :المن بالعطية 
الذين   :وقال دعالى  .البدر    يا أيْا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى :  قال ا  دعالى

  .البدر   أنفقوا منا وال أذى ينفقون أموالْم ِي سبيل هللا ُم ال يتبعون ما 

وال ينظرر  ثالث  ال يكيموم ا  يوم الديام  : )   ن أبي ذر رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال* 
  وسررريم ثرررال  مرررراع  قرررال أبرررو ذر قرررال فدرأهرررا رسرررول ا  صررريى ا   ييررر, إلررريوم وال يرررحكيوم ولورررم  رررذاب ألررريم  

 .رواه مسيم(  المسبل والمنان والمنفق سيعد  بالةيف الكاذب:  وخسروا من هم يا رسول ا  قال خابوا 
 

 :االفتخار والبغي 

إنما السبيل على الذين  : وقال دعالى.  النجم  ِال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى :  قال ا  دعالى

 .الشورى   أولوك لْم عذاب أليم يبغون ِي األرض بغير الحقيظلمون الناس و

  دعرالى أوةرى إلري  إن ا  : )  ن  ياض بن ةمار رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صريى ا   يير  وسريم
قررررال أهررررل اليارررر  البارررري .  رواه مسرررريم(  أن دواضررررعوا ةدررررى ال يبارررري أةررررد  يررررى أةررررد وال يفخررررر أةررررد  يررررى أةررررد

 .ل  واالسدرا الدعدي 
 إذا قررررال الرجررررل هيررررك النرررراس :) و ررررن أبرررري هريررررر  رضرررري ا   نرررر  أن رسررررول ا  صرررريى ا   ييرررر  وسرررريم قررررال

الرواي  المشروور  أهيك ورم برفر  الكراف وروي بنصربوا وهرذا النوري لمرن قرال ذلرك  جبرا .  رواه مسيم( أهيكوم  فوو 
قالرر  لمررا يرررى فرري النرراس مررن ندررم فرري أمررر  وأمررا مررن, لينرراس واردفا ررا  يرريوم فوررذا هررو الةرررام  بنفسرر  ودصرراغرا 

 .هكذا فسره العيماء وفصيوه . و يى الدين فال بأس ب   دينوم وقال  دةحنا  ييوم 
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 :ذلك هجران المسلمين فوق ثالثة أيام إال لبدعة تظاهر بفسق أو نحو

 

وال تعااونوا علاى اإلُام  :لىوقرال دعرا . الةجرراع  إنما المؤمنون إخوة ِأصلحوا بين أخاويكم : قال ا  دعرالى 

 .الماهد    والعدوان

 ال ددررارعوا وال درردابروا وال دباغضرروا وال : )  ررن أنررس رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
 .مدفق  يي  (  وكونوا  باد ا  إخوانا وال يةل لمسيم أن يوجر أخاه فوق ثال  دةاسدوا 

   ال يةرل لمسريم أن يوجرر أخراه فروق :) ا  صيى ا   يي  وسريم قرال  أن رسول و ن أبي أيوب رضي ا   ن
 .مدفق  يي  ( الذي يبدأ بالسالم  ثال  ليال ييدديان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 

 دعرررض األ مررال فرري كررل اثنرررين :) و ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  قررال قررال رسرررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
ادركوا هذين ةدرى  لكل امريء ال يشرك با  شيها إال امرءا كانع بين  وبين أخي  شةناء فيدول وخميس فيافر ا 

 .رواه مسيم (  يصريةا

 إن الشيران قد يرهس أن يعبرده  : ) و ن جابر رضي ا   ن  قال سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول
قيروبوم وددرارعوم  اإلفساد وداييرر : الدةريش  .مسيم  رواه(  المصيون في جحير  العرب ولكن في الدةريش بينوم

. 

  ال يةل لمسيم أن يوجرر أخراه فروق : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 .رواه أبو داود بإسناد  يى شرر البخاري ( ثال  فمن هجر فوق ثال  فماع دخل النار 

  رد األسريمي ويدرال السريمي الصرةابي رضري ا   نر  أنر  سرم  النبري صريى بن أبي ةرد و ن أبي خراش ةدرد
 .رواه أبو داود بإسناد صةيأ(  أخاه سن  فوو كسفك دم  من هجر: ) ا   يي  وسيم يدول 

   ال يةل لمؤمن أن يوجر مؤمنا فوق :) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال
ن لرم يررد  يير  فدرد براء  ثال  فإن مرع  ب  ثال  فيييد  وليسيم  يي  فإن رد  يي  السالم فدد اشدركا في األجرر واى

إذا كانرع الوجرر    دعرالى فيريس مرن  رواه أبرو داود بإسرناد ةسرن قرال أبرو داود(  من الوجر  باإلثم وخرج المسيم 
 .هذا في شيء

 
************* 
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  الج أمراض القلوبع  و  الرقائق والزهد 

 
 :             ذكر الموت وقصر األمل 

 :  جاء في رياض الصالةين
كل نفس ذاوقة الموت وإنما توِون أجوركم يوم القيامة ِمن زحزم عن النار وأدخل  : قال ا  دعالى 

 .يل  مران  الجنة ِقد ِاز وما الحياة الدنيا إال متاع  الغرور

 .لدمان   نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري : وقال دعالى  

  . النةل  ِإذا جاء أجلْم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون : وقال دعالى  
يا أيْا الذين آمنوا ال تلْكم أموالكم وال أوالدكم  عن ذكر هللا ومن يفعل ذلك ِأولوك هم  : وقال دعالى  

دق  الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ِيقول رب  لوال أخرتني إلى أجل قريب ِأصن

 . المنافدون  وأكن من الصالحين ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلْا وهللا خبير بما تعملون

حتى إذا جاء أحدهم الموت قاال رب ارجعاون لعلاي أعمال صاالحا ِيماا تركات كاال إنْاا   :وقال دعرالى  

ولْا  ومن وراوْم برزخ إلى يوم يبعُون ِإذا نفخ ِي الصاور ِاال أنسااب بيانْم يومواذ وال يتسااءلون كلمة هو قا
ِمن ُقلت موازينه ِأولوك  هم المفلحون ومن خفت موازينه ِأولوك الذين خسروا أنفسْم ِي جْنم خالدون تلفاح 

قاال كام  : إلرى قولر  دعرالى  ..ذبونتتلاى علايكم ِكناتم بْاا تكا آياتيوجوهْم النار وهم ِيْا كالحون  ألم تكن 

لبُتم ِاي األرض عادد سانين قاالوا لبُناا يوماا أو بعاض ياوم ِاساأل العاادين قاال إن لبُاتم إال قلايال لاو أنكام كناتم 

ألام ياأن للاذين آمناوا أن   : وقرال دعرالى  . المؤمنرون تعلمون أِحسبتم أنما خلقناكم عبُاا وأنكام إليناا ال ترجعاون 

ذكر هللا وما نازل مان الحاق وال يكوناوا كالاذين أوتاوا الكتااب مان قبال ِطاال علايْم األماد ِقسات تخشع قلوبْم ل

 .واآلياع في الباب كثير  معيوم   الةديدقلوبْم وكُير منْم ِاسقون 
 أخذ رسول ا  صيى ا   يي  وسيم بمنكبي فدال كرن فري الردنيا كأنرك )  :و ن ابن  مر رضي  ا   نوما قال

ذا أصربةع فرال غريب أو   ابر سربيل وكران ابرن   مرر رضري ا   نومرا يدرول إذا أمسريع فرال دندظرر الصرباح واى
  .رواه البخاري (  دندظر المساء وخذ من صةدك لمرضك ومن  ةيادك لمودك

  مسرريم لرر  شرريء يوصرري فيرر   يبيررع لييدررين إال  ئمررا ةررق امررر ) و نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
هذا لفظ البخاري وفي رواي  لمسيم يبيع ثال  ليال قال ابن  مرر مرا  مررع .مدفق  يي  (    نده ووصيد  مكدوب

 ( . يي ليي  منذ سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال ذلك إال و ندي وصيدي
   خر النبري صريى ا   يير  وسريم خررا مربعرا وخرر خررا  فري الوسرر : ) و ن ابن مسعود رضي ا   ن  قال

جا من  وخر خررا صاارا إلى هذا الذي في الوسر من جانب  الذي في الوسر فدال هذا اإلنسان وهذا  أجي  خار 
مةيرا ب  أو قد أةار ب  وهرذا الرذي هرو خرارج أمير  وهرذه الخررر الصراار األ رراض فرإن أخررأه هرذا نوشر  هرذا 

ن  أخرأه هذا نوش  هذا  .رواه البخاري (  واى

  بادروا باأل مال سبعا هرل دندظررون : ) أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قال   ن أبي هرير  رضي ا   ن
إال فدرررا منسرريا أو غنررى مرايررا أو مرضررا مفسرردا أو هرمررا  مفنرردا أو مودررا مجوررحا أو الرردجال فشررر غاهررب يندظررر أو 

 . رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن  (  السا   والسا   أدهى وأمر
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 رواه الدرمررذي وقررال ( أكثررروا ذكررر هررادم اليررذاع يعنرري المرروع) ى ا   ييرر  وسرريم و نرر  قررال قررال رسررول ا  صرري
 .ةدي  ةسن

 

                         
 :الجنة والنار  القيامة والحشر و ذكر  

 :لإلمام المنذري رةم  ا  دعالى ,  الدرغيب والدرهيبجاء في كداب 
 كيف أنعم : ) ا   يي  وسيم  ن أبي سعيد رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى 
وقد الددم صاةب الدرن الدرن وةنى جبود  وأصاى سمع  يندظر أن يؤمر فينف  فكأن ذلرك  ثدرل  يرى أصرةاب   

فدالوا فكيف نفعل يا رسول ا  أو ندول قرال قولروا ةسربنا ا  ونعرم الوكيرل  يرى ا  دوكينرا وربمرا قرال دوكينرا  يرى 
 .ةبان و أةمد  رواه الدرمذي ابن  ( ا 
  دريرر    يرريكم قبررل السررا   : ) و ررن  دبرر  بررن  ررامر رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم

سةاب  سوداء من قبل المارب مثل الدرس فال دحال دردف  في السماء ودندشر  ةدى دمأل السماء ثم ينادي مناد يا 
ا  صيى  ا   يي  وسيم فوالذي نفسي بيرده إن الررجيين ينشرران  أيوا الناس أدى أمر ا  فال دسدعجيوه قال رسول

ن الرجل ليمدر  ةوض  فال يسدي من  شيها أبدا والرجل يةيب ناقد  فال يشرب  أبدا  رواه ( . الثوب فال يرويان  واى
 .الربراني بإسناد جيد  رواد  ثداع مشوورون 

  ا   يي  وسيم يدول و ن  اهش  رضي ا   نوا قالع سمعع رسول ا  صيى 
ةفرا   ررا  غررال قالرع  اهشر  فديرع الرجررال والنسراء جميعرا ينظرر بعضروم إلرى بعرض قرال األمررر   يةشرر النراس)  

 .رواه البخاري ومسيم  والنساهي وابن ماج   (أشد من أن يوموم ذلك وفي رواي  من أن ينظر بعضوم إلى بعض
  يةشرر المدكبررون :      )  صريى ا   يير  وسريم قرال  و ن  مرو بن شعيب  ن أبير   رن جرده أن رسرول ا

يوم الديام  أمثال الذر في صور الرجال ياشاهم الذل من كل مكان يساقون  إلى سجن فري جورنم يدرال لر  برؤلس 
 .رواه النساهي والدرمذي وقال ةدي  ةسن (.  دعيوهم نار األنيار يسدون من  صار  أهل النار رين  الخبال

  دردنى  الشرمس يروم الديامر  : ) د رضي ا   ن  قال سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم يدرول و ن المددا
مررن الخيررق ةدررى دكررون مررنوم كمدرردار ميررل قررال سررييم بررن  ررامر وا  مررا أدري  مررا يعنرري بالميررل مسرراف  األرض أو 

ن يكون إلى كعبي  ومنوم مرن الميل الدي دكةل ب  العين قال فدكون الناس  يى قدر أ مالوم في  العرق فمنوم م
يكون إلى ركبدي  ومنوم مرن يكرون إلرى ةدوير   ومرنوم مرن ييجمر  العررق إلجامرا وأشرار رسرول ا  صريى ا   يير  

 .رواه مسيم ( . وسيم بيده إلى في  

 يوما كان  مدداره خمسين ألف : )  و ن أبي سعيد رضي ا   ن   ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال 
سن  فديل ما أرول هرذا اليروم قرال النبري صريى ا   يير  وسريم والرذي نفسري  بيرده إنر  ليخفرف  يرى المرؤمن ةدرى 

 .رواه أةمد وأبو يعيى  وابن ةبان(  يكون أخف  يي  من صال  مكدوب 

  ال دجدمعرون  يروم الديامر  فيدر: ) و ن  بد ا  بن  مررو رضري ا   نر   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال
أيررن فدررراء هررذه األمرر  ومسرراكينوا فيدومررون فيدررال لوررم مرراذا  ميرردم فيدولررون ربنررا  ابدييدنررا فصرربرنا ووليررع األمرروال 
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والسرريران غيرنرررا فيدررول ا   رررح وجرررل صرردقدم قرررال فيرردخيون  الجنررر  قبرررل النرراس ودبدرررى شررد  الةسررراب  يرررى ذوي 
كراسرري مررن نررور ويظيررل  يرريوم الامررام يكررون ذلررك األمرروال والسرريران قررالوا فررأين المؤمنررون يومهررذ  قررال دوضرر  لوررم 

 .رواه الربراني وابن ةبان في صةية   (اليوم أقصر  يى المؤمنين من  سا   من نوار

  ال درحول قردما   برد يروم الديامر  ةدرى : )  ن أبي برد  رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال
  مرا  مرل بر  و رن مالر  مرن  أيرن اكدسرب  وفيمرا أنفدر  و رن جسرم  يسأل  ن أرب   ن  مره فيما أفناه و رن  يمر

 .  رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ(  فيما أباله
  مررن نرروقش الةسرراب   ررذب فديررع ألرريس : )  ررن  اهشرر  رضرري ا   نوررا أن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال و

نديرب إلرى  أهير  مسررورا االنشرداق فدرال إنمرا يدول ا  فأما من أودي كدابر  بيمينر  فسروف يةاسرب ةسرابا يسريرا وي
 . رواه  البخاري ومسيم ( ذلك العرض وليس أةد يةاسب يوم الديام  إال هيك

 قررال  رسررول ا  صرريى ا   : )   ررن  اهشرر  رضرري ا   نوررا حوج النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم أنوررا كانررع ددررول
دا الجن   مي  قالوا  وال أنع يا رسول ا  قال وال أنا إال أن سددوا وقاربوا وأبشروا فإن  لن يدخل أة : ) يي  وسيم

 .رواه البخاري  ( يدامدني ا  برةمد 

  ليخدصمن : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 . رواه أةمد (  كل شيء يوم الديام  ةدى الشادان فيما اندرةدا 
  يةشررر  ا  العبرراد يرروم  : )رضرري ا   نرر  أنرر  سررم  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررولو ررن  بررد ا  بررن أنرريس

ليس معوم شريء ثرم  ينراديوم بصروع يسرمع  مرن  :قال قينا وما بوما قال , بوما  الالديام  أو قال الناس  را  غر 
لنار ول   ند أةد من أهرل بعد كما يسمع  من قرب أنا الديان أنا الميك ال ينباي ألةد من أهل  النار أن يدخل ا

الجن  ةق ةدى أقص  من  وال ينباي ألةد من أهل  الجن  أن يدخل الجنر  وألةرد مرن أهرل النرار  نرده ةرق ةدرى 
ننررا نررأدي  رررا  غرررال بومررا قررال الةسررناع والسرريهاع رواه أةمررد بإسررناد (  أقصرر  منرر  ةدررى اليرمرر  قررال قينررا كيررف  واى

 .ةسن

  يجريء الظرالم  يروم الديامر  ةدرى : ) قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  و ن أبي أمام  رضي ا   ن  قرال
يمرروا جوررنم بررين الظيمرر  والررو ر  لديرر  المظيرروم فعرفرر  و رررف مررا  ظيمرر  برر  فمررا يبرررح الررذين ظ   إذا كرران  يررى جسررر
سريهادوم يموا ةدى ينح وا ما في أيديوم من الةسناع  فإن لم يكن لوم ةسناع رد  ييوم مرن يدصون من الذين ظَ 

 . رواه  الربراني  (  ةدى يوردوا الدرك األسفل من النار

   المفيرس  : )ودددم في الايب  ةدي   رن أبري هريرر  رضري ا    نر   رن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال
مرال هرذا وسرفك دم هرذا  من أمدي من يأدي يوم الديام  بصال  وصيام  وحكا  ويأدي قد شدم هرذا وقرذف هرذا وأكرل

وضرررب هررذا فيعرررى هررذا مررن ةسررناد  وهررذا مررن ةسررناد  فررإن فنيررع  ةسررناد  قبررل أن يدضررى مررا  ييرر  أخررذ مررن 
 . رواه مسيم  وغيره(  خراياهم فررةع  يي  ثم ررح في النار

  بينرا رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم جرالس  إذ رأينراه ضرةك ةدرى : ) و ن أنس بن مالك رضي ا   ن  قال
رجرالن مرن أمدري جثيرا برين يردي رب :     مر ما أضةكك يا رسول ا  برأبي أنرع وأمري قرال  بدع ثناياه فدال ل

العح  فدال أةدهما يا رب خذ لي مظيمدي من أخي فدال  ا  كيف دصن  بأخيك ولم يبرق مرن ةسرناد  شريء قرال 
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ن ذلررك ليرروم  ظرريم يررا رب فييةمررل مررن أوحاري وفاضررع   ينررا رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم بالبكرراء ثررم قررال إ
 .أ فذكر الةدي  رواه الةاكم وقال صةي (  يةداج الناس أن يةمل  نوم من أوحارهم

   و ن  رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم في قول: 

يد ى أةدهم فيعرى كدابر  بيمينر  ويمرد لر  فري جسرم   سردون : ) اإلسراء قال  ( يوم ندعوا كل أناس بإمامْم)  
ض وجو  ويجعل  يى رأس  دراج مرن لؤلرؤ يردألأل قرال فينريرق إلرى أصرةاب   فيرونر  مرن بعيرد فيدولرون ذرا ا ويبي

اليوم بارك لنا في هذا ةدى يأديوم فيدول أبشروا فإن لكرل رجرل مرنكم  مثرل هرذا وأمرا الكرافر فيعررى كدابر  بشرمال  
درراج مررن نررار فيررراه أصررةاب   مسررودا وجورر  ويمررد لرر  فرري جسررم  سرردون ذرا ررا  يررى  صررور  يدم ويجعررل  يررى رأسرر 

 .رواه الدرمذي وابن ةبان في صةية (  فيدولون اليوم اخحه فيدول أبعدكم ا   فإن لكل رجل منكم مثل هذا

    إن ا  و ردني  أن يردخل الجنر  : ) و ن أبي أمام  رضري ا   نر  أن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال
حيررد بررن األخررنس وا  مررا أولهررك فرري أمدررك  إال كالررذباب األصرروب فرري مررن أمدرري سرربعين ألفررا بايررر ةسرراب فدررال ي

حادنرري ثررال   الررذباب فدررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررد و رردني سرربعين ألفررا  مرر  كررل ألررف سرربعين ألفررا و
يشررير بيررده قررال فيرر  ,   مرران وأوسرر  وأوسرر   إلررى ةثيرراع قررال فمررا سررع  ةوضررك يررا نبرري ا  قررال كمررا بررين   رردن

من ذهب وفض  قال فماء ةوضك يا نبي  ا  قال أشد بياضا من اليبن وأةيى من العسرل وأريرب راهةر   مثعبان
رواه أةمررد وروادررر  مةررد  بورررم فررري ( .  مررن المسرررك مررن شررررب منرر  شررررب  لررم  يظمرررأ بعررردها أبرردا ولرررم يسررود وجوررر 

 .الصةيأ وابن ةبان في  صةية  
 يى ا   يي  وسيم قالو ن أبي أمام  الباهيي رضي ا   ن   ن النبي ص: 

ن مرن  يررده  ) ةوضي  كما بين  دن و مان في  أكاويب  دد نجوم السماء من شرب من  لم يظمأ بعردها أبردا واى
(  ب السرالرين يي من أمدي الشعث  رؤوسوم الدنس  ثيابوم ال ينكةون المنعماع وال يةضرون السدد  يعني أبوا

سناده ةسن   .رواه الربراني واى
  بينرا أنرا قراهم  يرى الةرروض  إذا : ) يرر  رضري ا   نر  أن رسرول ا  صريى ا   ييرر  وسريم قرال و رن أبري هر

حمر  ةدى إذا  رفدوم خرج رجل من بيني وبينوم فدال هيم فديع إلى أين قال إلى النار  وا  فديع ما شأنوم فدال 
خررج رجرل مرن بينري وبيرنوم فدرال لورم هيرم إنورم اردردوا  يرى أدبرارهم الدودررى ثرم إذا حمرر  أخررى ةدرى إذا   ررفدوم 

قيع إلى أين قال إلى النار وا  قيع ما  شأنوم قال إنوم ارددوا  يرى أدبرارهم فرال أراه يخيرم مرنوم إال مثرل همرل 
 .رواه البخاري ( النعم

 إذ إنري لدراهم أندظرر أمدري دعبرر : ) و ن أنس رضي ا   ن  قال ةدثني رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال
جاء  يسى  يي  السالم قال فدال هذه األنبياء قد جاءدك يرا مةمرد يسرألون أو قرال يجدمعرون إليرك يرد ون ا  أن 
يفرق بين جم  األمم إلى ةي  يشاء لعظم ما هم في  فالخيق ميجمون في العرق فأما المرؤمن فورو  يير  كالحكمر  

ليررك قرال وذهررب نبرري ا  صريى ا   ييرر  وسرريم فدررام وأمرا الكررافر فيداشرراه المروع قررال يا يسررى اندظرر ةدررى أرجرر  إ
مررا لررم ييررق ميررك مصرررفى وال نبرري مرسررل فررأوةى ا  إلررى جبريررل  ييرر  السررالم أن اذهررب إلررى  دةررع العرررش فيدرري

مةمد فدرل لر  ارفر  رأسرك سرل دعرر  واشرف  دشرف  قرال فشرفعع فري أمدري أن أخررج مرن كرل دسرع  ودسرعين إنسرانا 
يرى ربري فرال أقروم فير  مدامرا إال شرفعع ةدرى أ رراني ا  مرن ذلرك أن قرال أدخرل مرن واةدا قال فما حلرع أدرردد  
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رواه أةمرد وروادر  مةرد  بورم  ( أمدك من خيق ا  من شود أن ال إل  إال ا  يوما واةدا مخيصا وماع  يى ذلرك
 .في الصةيأ

   وروي  ن كييب بن ةحن رضي ا   ن  قال سمعع رسول ا  صيى ا   يي 
ن النرار ال ينرام : )م يدولوسي  هاربورا  اريبروا الجنر  جوردكم واهربروا مرن النرار جوردكم فرإن الجنر  ال ينرام رالبورا واى

ن الدنيا مةفوف  باليذاع والشوواع فال ديوينكم  ن اآلخر  ن اآلخر  اليوم مةفوف  بالمكاره واى  .رواه الربراني ( واى

  والذي نفسي بيده لو رأيدم ما رأيع : ) وسيم أن  قال  و ن أنس رضي ا   ن   ن رسول ا  صيى ا   يي
 رواه مسيم وأبو يعيى  ( لضةكدم قييال ولبكيدم كثيرا قالوا وما رأيع يا رسول ا  قال رأيع الجن  والنار

   أن النبري صريى ا   يير  وسريم مرر بدروم وهرم يضرةكون : ) وروي  ن  بد ا  بن الحبير رضري ا   نومرا
: " وذكر الجن  والنرار برين أظورركم قرال فمرا رهري أةرد مرنوم ضراةكا ةدرى مراع قرال ونحلرع فريوم  فدال دضةكون

رواه البحار وليس في إسناده من درك ( الةجر ".  عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب األليم ئنب
 . وال ادوم

  ال دنسرروا العظيمدررين  : )نرر  خرررب فدررالو ررن ابررن  مررر رضرري ا   نومررا  ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم أ
الجن  والنار ثم بكى ةدى جرى أو بل دمو   جانبي لةيد  ثم قال والذي نفس مةمد بيده لو دعيمون ما أ يم مرن 

 . رواه أبو يعيى(  أمر اآلخر  لمشيدم إلى الصعيد ولةثيدم  يى رؤوسكم الدراب

  يرؤدى  بالنرار يروم الديامر  لورا  : ) ا   يير  وسريمو ن ابرن مسرعود رضري ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صريى
  .رواه مسيم  والدرمذي (  سبعون ألف حمام م  كل حمام سبعون ألف ميك يجرونوا

 نراركم هرذه مرا يوقرد بنرو يدم جرحء واةرد : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يير  وسريم قرال
ن كانرع لكافير  قرال إنورا فضريع  ييورا بدسرع  وسردين جرحءا كيورن مثرل من سبعين جحءا من نار جونم قرالوا وا  إ

  .رواه البخاري( ةرها

 دعروذوا برا  مرن جرب الةرحن أو وادي : ) و ن  يي رضي ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
كرل يروم سربعين مرر  الةحن قيل يا رسول ا  وما جرب الةرحن أو وادي الةرحن قرال واد فري جورنم ددعروذ منر  جورنم 

 .رواه البيودي بإسناد ةسن (  أ ده ا  ليدراء المراهين
  دعروذوا برا  مرن جرب الةرحن  ) : وروي  ن أبري هريرر  رضري ا   نر   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال

ول ا  مرن قالوا يا رسول ا  وما جب الةحن قال واد في جونم ددعوذ من  جورنم كرل يروم أربعماهر  مرر  قيرل يرا رسر
ن مررن أباررض الدررراء إلررى ا  الررذين يررحورون األمررراء الجررور  رواه ابررن  ( يدخيرر  قررال أ ررد ليدررراء المررراهين بأ مررالوم واى

 .ماج  واليفظ ل  والدرمذي 

  إن فري : )  ن  بد ا  بن الةار  بن جحء الحبيدي رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يير  وسريم
ن فري النررار  دررارب كأمثررال النرار ةيرراع كأمثررا ل أ نرراق البخرع ديسرر  إةررداهن اليسررع  فيجرد ةرهررا سرربعين خريفررا واى

 . الةاكمو رواه أةمد والربراني  ( الباال الموكف  ديس  إةداهن اليسع  فيجد ةمودوا أربعين سن 

   سرروم إن الةمرريم ليصررب  يررى رؤو : ) و ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
(   فينفذ الةميم ةدى يخيم إلى جوف  فيسيع ما في جوف  ةدرى يمررق مرن قدمير  وهرو الصرور ثرم يعراد كمرا كران
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رويراه مرن رريرق أبري ( فيخيم فينفذ الجمجمر  ةدرى يخيرم إلرى جوفر  : ) إال أن  قال  . رواه الدرمذي والبيودي
 .  يأوهو دراج  ن ابن ةجير  وقال الدرمذي ةدي  ةسن غريب صة.  السمأ

وروي  رن ابررن . مةمرد (  وساقوا مااء حميماا ِقطاع أمعااءهم: ) الةمريم هرو المرذكور فري الدررين فري قولر  دعرالى 
وقال الضةاك الةميم يايي منذ خيق ا  السمواع واألرض إلى يروم .  باس وغيره أن الةميم الةار الذي يةرق 

وقيرل غيرر , نوم فري ةيراض النرار فيسردون  وقيرل هرو مرا يجدمر  مرن دمروع أ ير, ويصب  يرى رؤوسروم , يسدون  
قال يدرب إلى في  فيكرهر  فرإذا أدنري منر  . إبراهيم (  ويسقى من ماء صديد يتجرعه: ) في قول  دعالى و . ذلك 

وساقوا مااء  قرال ا   رح وجرل . فرإذا شررب  قرر  أمعراءه ةدرى يخررج مرن دبرره , شوى وجو  ووقعع فرو  رأس  

  .الكوف   وإن يستغيُوا يغاُوا بماء كالمْل يشوي الوجوه بوس الشراب  :يدول و    ِقطع أمعاءهم حميما
   لرو أن دلروا مرن غسراق يورراق فري :  ) و ن أبي سعيد رضري ا   نر   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال

 .رواه الدرمذي(  الدنيا الدنيا ألندن أهل

  يررؤدى بررأنعم أهررل الرردنيا مررن أهررل النررار ) : قررال و ررن أنررس رضرري ا   نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم
فيصب  في النار صبا  ثم يدال ل  يا ابن يدم هل رأيع خيرا قر هل مر بك نعيم قر فيدول ال وا  يا رب ويؤدى 
بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجن  فيصرب  صربا  فري الجنر  فيدرال لر  يرا ابرن يدم هرل رأيرع بؤسرا قرر هرل 

 . رواه مسيم( قر فيدول ال وا  يا رب ما مر بي بؤس قر وال رأيع شد  قر مر بك من شد  

   إذا أراد ا  أن ينسى أهل النار جعل ليرجل منوم صرندوقا  يرى : ) و ن سويد بن غفي  رضي ا   ن  قال
يجعرل ذلرك  قدره من نار ال ينبض من   رق إال في  مسمار من نار ثم دضرم في  النار ثرم يدفرل بدفرل مرن نرار ثرم

الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينوما نرار ثرم يدفرل بدفرل مرن نرار ثرم يجعرل ذلرك الصرندوق فري صرندوق 
مان ِاوقْم ظلال مان الناار ومان : "  من نار ثم يضرم بينوما نار ثم يدفل ثرم ييدرى أو يرررح فري النرار فرذلك قولر 

وذلرك قولر  لورم فيورا حفيرر وهرم فيورا ال يسرمعون . ر الحمر"   تحتْم ظلل ذلك يخوف هللا به عبااده ياا عبااد ِااتقون
 . رواه البيودي بإسناد ةسن موقوفا(  األنبياء قال فما يرى أن في النار أةدا غيره

 :ذكر الجنة 
  إن أول حمر  يدخيون الجنر   يرى : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

والرررذين ييرررونوم  يرررى أشرررد كوكرررب دري فررري السرررماء إضررراء  ال يبولرررون وال يداوررررون وال صرررور  الدمرررر لييررر  البررردر 
مجررامرهم األلررو  أحواجوررم الةررور العررين أخالقوررم  يررى  يمدخرررون وال يدفيررون أمشرراروم الررذهب ورشررةوم المسررك و

 ( خيق رجل واةد  يى صور  أبيوم يدم سدون ذرا ا في السماء 
سررروقوما مرررن وراء اليةرررم مرررن الةسرررن ال اخررردالف بيرررنوم وال  جدررران يررررى مررر كرررل واةرررد مرررنوم حو ل)...( فررري روايررر  و 

 .رواه البخاري ومسيم واليفظ لوما والدرمذي وابن ماج   (  دباغض قيوبوم قيب واةد يسبةون ا  بكر  و شيا
  ا أن موسى  يي  السالم سأل رب  م: ) و ن الماير  بن شعب  رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم

أدنى أهل الجن  منحل  فدال رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجن  الجن  فيدال لر  ادخرل الجنر  فيدرول رب كيرف وقرد 
نحل النراس منراحلوم وأخرذوا أخرذادوم فيدرال لر  أدرضرى أن يكرون لرك مثرل ميرك مرن ميروك الردنيا فيدرول رضريع رب 

يدرول هرذا لرك و شرر  أمثالر  ولرك مرا اشردوع فيدول ل  لك ذلك ومثي  ومثي  ومثي  فدال فري الخامسر  رضريع رب ف
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نفسرررك ولرررذع  ينرررك فيدرررول رضررريع رب قرررال رب فرررأ الهم منحلررر  قرررال أولهرررك الرررذين أردع غرسرررع كررررامدوم بيررردي 
 .رواه مسيم(  وخدمع  ييوا فيم در  ين ولم دسم  أذن ولم يخرر  يى قيب بشر

   ياوم نحشار المتقاين )  : م  ن هرذه اآلير أن  سأل رسول ا  صيى ا   يي  وسي: ]  ن  يي رضي ا   ن

: ) قررال قيررع يررا رسررول ا  مررا الوفررد إال ركررب قررال النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم ... مررريم (  ..إلااى الاارحمن وِاادا
والذي نفسي بيده إنوم إذا خرجوا من قبورهم اسددبيوا بنوق بيض لوا أجنة   ييوا رةال الذهب شررك نعرالوم نرور 

مثل مد البصرر ويندورون إلرى براب الجنر  فرإذا ةيدر  مرن ياقودر  ةمرراء  يرى صرفاهأ الرذهب  يدألأل كل خرو  منوا
ذا  ذا شرجر   يرى براب الجنر  ينبر  مررن أصريوا  ينران فرإذا شرربوا مرن أةرردهما جررع فري وجروهوم بنضرر  النعرريم واى واى

, يدرر  يررا  يرري فيررو سررمعع رنررين الة, دوضررؤوا مررن األخرررى لررم دشررع  أشررعارهم أبرردا فيضررربون الةيدرر  بالصررفية  
فيبيرر  كررل ةرروراء أن حوجوررا قررد أقبررل فدسرردخفوا العجيرر  فدبعرر  قيموررا فيفرردأ لرر  البرراب فيرروال أن ا   ررح وجررل  رفرر  

فيدررول أنررا قيمررك الررذي وكيررع بررأمرك فيدبعرر  فيدفررو أثررره فيررأدي , نفسرر  لخررر لرر  سرراجدا ممررا يرررى مررن النررور والبورراء 
ندر  وددرول أنرع ةبري وأنرا ةبرك وأنرا الراضري  فرال أسرخر أبردا وأنرا حوجد  فدسدخفوا العجير  فدخررج مرن الخيمر  فدعا

فيردخل بيدرا مرن أساسر  إلرى سردف  ماهر  ألرف ذراع مبنري  يرى , النا م  بال أبأس أبدا وأنا الخالرد  فرال أظعرن أبردا 
 جنرردل اليؤلررؤ واليرراقوع رراهررق خضررر ورراهررق صررفر مررا منوررا رريدرر  دشرراكل صرراةبدوا فيررأدي األريكرر  فررإذا  ييوررا
سرير  يى السرير سبعون فراشرا  يرى كرل فرراش سربعون حوجر   يرى كرل حوجر  سربعون ةير  يررى مر  سراقوا مرن 
بارن الةيل يدضي جما ون في مددار ليي  دجري من دةدوم أنوار مررد  أنوار من ماء غير يسن صراف لريس 

ن لررم دعصررره الرجررال فيرر  كرردر وأنوررار مررن  سررل مصررفى لررم يخرررج مررن برررون النةررل وأنوررار مررن خمررر لررذ  ليشرراربي
بأقداموا وأنوار من لبن لم يداير رعم  لم يخرج من برون الماشي  فإذا اشدووا الرعام جاءدوم ريرر بريض فدرفر  
أجنةدوا فيأكيون من جنوبوا من أي األلوان شاؤوا ثم درير فدذهب وفيوا ثمار مددلي  إذا اشدووها انبع  الاصرن 

ن شرراء مدكهررا وذلررك قولرر   إلرريوم فيررأكيون مررن أي الثمررار شرراؤوا إن الرررةمن وبررين "وجنررى الجندررين دان "شرراء قاهمررا واى
األ ررور  ررن  يرري مرفو ررا  رواه ابررن أبرري الرردنيا فرري كدرراب صررف  الجنرر   ررن الةررار  وهررو( .أيررديوم خرردم كرراليؤلؤ 

 اصررم بررن ضررمر   ررن  يرري موقوفررا  ييرر  بنةرروه وهررو  ورواه ابررن أبرري الرردنيا أيضررا والبيودرري وغيرهمررا  ررن . هكررذا
 .أصأ وأشور 

 قررال يسرراق الررذين اددرروا ربوررم إلررى الجنرر  حمرررا ةدررى إذا اندورروا إلررى برراب مررن أبوابوررا : )    ولفررظ ابررن أبرري الرردنيا
وجدوا  نده شجر  يخرج من  دةع ساقوا  ينان دجريان فعمدوا إلى إةداهما كأنما أمروا بوا فشربوا منوا فأذهبع 

ا إلررى األخرررى فدروررروا منوررا فجرررع  يرريوم بنضررر  النعرريم فيررن مررا فرري برررونوم مررن أذى أو قررذى أو بررأس ثررم  مرردو 
ددايرر أبشررارهم دايررا بعرردها أبردا ولررن دشرع  أشررعارهم كأنمررا دهنروا بالرردهان ثرم اندورروا إلرى خحنرر  الجنر  فدررالوا سررالم 

دنيا  يرريكم ربرردم فادخيوهررا خالرردين الحمررر قررال ثررم ديدرراهم أو ييدرراهم الولرردان يريفررون بوررم كمررا يريررف ولرردان أهررل الرر
بررالةميم يدرردم مررن غيبدرر  فيدولررون أبشررر بمررا أ ررد ا  لررك مررن الكرامرر  قررال ثررم ينريررق غررالم مررن أولهررك الولرردان إلررى 
بعض أحواج  من الةرور العرين فيدرول قرد جراء فرالن باسرم  الرذي يرد ى بر  فري الردنيا فددرول أنرع رأيدر  فيدرول أنرا 

أسكف  بابوا فإذا اندوى إلى منحلر  نظرر إلرى أي شريء  رأيد  وهو ذا بإثري فيسدخف إةداهن الفرح ةدى ددوم  يى
أساس بنيان  فإذا جندل اليؤلؤ فوق  صرح أخضر وأصفر وأةمر ومن كل لون ثم رف  رأسر  فنظرر إلرى سردف  فرإذا 
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مثل البرق لوال أن ا  قدر ل  األلم أن يذهب ببصره ثرم رأررأ رأسر  فنظرر إلرى أحواجر  وأكرواب موضرو   ونمرارق 
ابي مبثوث  الااشي  فنظروا إلى ديك النعم  ثم ادكهوا وقالوا الةمد   الذي هدانا لوذا ومرا كنرا لنودردي مصفوف  وحر 

لوال أن هدانا ا  األ راف اآلي  ثرم ينرادي منراد دةيرون فرال دمودرون أبردا ودديمرون فرال دظعنرون أبردا ودصرةون أراه 
 ( .  قال فال دمرضون أبدا

  إن أهررل الجنرر  ليدررراءون  ) :  نرر  أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال  ررن أبرري سررعيد الخرردري رضرري ا
أهل الارف من فوقوم كما يدراءون الكوكب الدري الاابر فري األفرق مرن المشررق والماررب لدفاضرل مرا بيرنوم قرالوا 

(. وصردقوا المرسريين يا رسول ا  ديك مناحل األنبياء ال يبياوا غيرهم قال بيى والذي نفسي بيده رجال يمنوا برا  
 .رواه البخاري ومسيم

  إن فري الجنر  ماهر  درجر  أ ردها : ) و ن أبي هرير  رضري ا   نر  أن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم قرال
 . رواه البخاري(  ا  ليمجاهدين في سبيل ا  ما بين الدرجدين كما بين السماء واألرض

  لبنر  ذهرب ولبنر  : ) يا رسول ا  ةدثنا  ن الجن  ما بناؤها قرال  قينا: ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال
فض  ومالروا المسك وةصرباؤها اليؤلرؤ واليراقوع ودرابورا الح فرران مرن يردخيوا يرنعم وال يبرأس ويخيرد ال يمروع ال 

 .وغيرهما رواه أةمد  ( دبيى ثياب  وال يفنى شباب 

     أال هرل : ) يدرول قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  و ن كريب أن  سم  أسام  بن حيد رضي ا   نر
وريةانر  دودرح وقصرر مشريد ونورر مرررد وثمرر   مشمر ليجن  فإن الجنر  ال ةظرر لورا هري ورب الكعبر  نرور يردألأل

ةبرر  ونعمر  فري مةير   نضيج  وحوج  ةسناء جميي  وةيل كثير  ومدرام فري أبرد فري دار سرييم  وفاكور  وخضرر  و
رواه ابررن (  ا نعررم يررا رسررول ا  نةررن المشررمرون لوررا قررال قولرروا إن شرراء ا  فدررال الدرروم إن شرراء ا  اليرر  بويرر  قررالو 

 . ماج  وابن أبي الدنيا والبحار وابن ةبان في صةية  والبيودي

 إن ليمؤمن في الجن  لخيم  : )   ن أبي موسى األشعري رضي ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال
ةد  مجوف  رولوا في السماء سدون ميال ليمؤمن فيورا أهيرون يرروف  يريوم المرؤمن فرال يررى بعضروم من لؤلؤ  وا

 .رواه البخاري ومسيم والدرمذي (  بعضا

   لكل مسيم خيرر  ولكرل خيرر  خيمر  ولكرل خيمر  أربعر  أبرواب : ) و ن  بد ا  بن مسعود رضي ا   ن  قال
لررم دكررن قبررل ذلررك ال مرةرراع وال دفررراع وال سررخراع وال رماةرراع  يرردخل  ييوررا مررن كررل برراب دةفرر  وهديرر  وكرامرر 

 .رواه ابن أبي الدنيا (  ةور  ين كأنون بيض مكنون
ةور مدصوراع في الخيام الررةم قرال الخيمر  مرن در  مجوفر  رولورا فرسر  : ) و ن ابن  باس رضي ا   نوما 

  من كل باب منوا ميك بودي  من  ند ا  ولوا ألف باب من ذهب ةولوا سرادق دوره خمسون فرسخا يدخل  يي
 ح وجل رواه ابن أبي الدنيا موقوفا وفي رواير  لر  وليبيودري الخيمر  در  مجوفر  فرسر  فري فرسر  لورا أربعر  يالف 

سناد هذه أصأ(  مصراع من ذهب   .واى
  ن  بد ا  بن  مر رضي ا   نوما قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  
فري الجنر  ةافدراه مرن ذهرب ومجرراه  يرى الردر واليراقوع دربدر  أريرب مرن المسرك ومراؤه  أةيرى مرن  الكوثر نورر) 

 رواه ابن ماج  والدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ (  العسل وأبيض من الثي 
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  إن فرري الجنرر  شررجر  يسررير : )  ررن أنررس بررن مالررك رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
رواه البخرراري . الواقعرر  "  وظررل ممرردود ومرراء مسرركوب: " ماهرر   ررام ال يدرعوررا إن شررهدم فرراقرؤوا الراكررب فرري ظيوررا 

 .والدرمذي

  يدرررول ا  أ رررددع لعبرررادي : ) و رررن أبررري هريرررر  رضررري ا   نررر  قرررال قرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم
وظرل ممردود الواقعر  وموضر   الصالةين ما ال  ين رأع وال أذن سمعع وال خرر  يى قيب بشر اقرؤوا إن شهدم

يل  " ِمان زحازم عان الناار وأدخال الجناة ِقاد ِااز: " سور من الجن  خير من الدنيا وما فيوا واقرؤوا إن شرهدم 
 .رواه الدرمذي والنساهي وابن ماج  وروى البخاري ومسيم بعض ( .   مران

اهم دةرع شرجر  قرد كرادع الشرمس دبيار  نحلنا الصرفاح فرإذا رجرل نر: ) و ن جرير بن  بد ا  رضي ا   ن  قال 
قال فديع لياالم انريق بورذا النرر  فأظير  قرال فرانريق فأظير  فيمرا اسرديدظ فرإذا هرو سريمان رضري ا   نر  فأديدر  
أسرريم  ييرر  فدررال يررا جريررر دواضرر    فإنرر  مررن دواضرر    فرري الرردنيا رفعرر  ا  يرروم الديامرر  يررا جريررر هررل درردري مررا 

صربعي  فدرال يرا جريرر لرو إقيع ال أدري قال ظيم الناس بينوم ثم أخذ  ويدا ال أكراد أراه برين  الظيماع يوم الديام 
ريبررع فرري الجنرر  مثررل هررذا لررم دجررده قيررع يررا أبررا  بررد ا  فررأين النخررل والشررجر قررال أصررولوا اليؤلررؤ والررذهب وأ رراله 

 .رواه البيودي بإسناد ةسن ( .  الدمر
قال إن أهل الجنر  يرأكيون  . اإلنسان " وذللت قطوِْا تذليال: " في قول  و ن البراء بن  احب رضي ا   ن  * 

 . رواه البيودي وغيره موقوفا بإسناد ةسن ( . من ثمار الجن  قياما وقعودا ومضرجعين 
  إن فررري الجنررر  شرررجر   : ) وروي  رررن أبررري هريرررر  رضررري ا   نررر  قرررال قرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم

لؤلؤ فدوب لوا ريأ فدصرفق فما سم  السرامعون بصروع شريء قرر ألرذ   وا من حبرجد وجذو وا من ذهب وفرو 
 .رواه أبو نعيم في صف  الجن  ( من 

   نخل الجن  جذو وا من حمرد خضر وكربورا ذهرب أةمرر وسرعفوا : ) و ن ابن  باس رضي ا   نوما قال
العسررل  دالء أشررد بياضررا مررن اليرربن وأةيررى مررنكسررو  ألهررل الجنرر  منوررا مدرعررادوم وةييوررم وثمرهررا أمثررال الدررالل والرر

 .رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد والةاكم وقال صةيأ  يى شرر مسيم(  وألين من الحبد ليس فيوا  جم

  لاردو  فري سربيل ا  أو روةر  : ) و ن أنس بن مالك رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قرال
ا ولداب قوس أةدكم أو موض  قيده يعنري سرور  مرن الجنر  خيرر مرن الردنيا ومرا فيورا ولرو خير من الدنيا وما فيو

اريعع امرأ  من نساء أهل الجن  إلى األرض لمألع مرا بينومرا ريةرا وألضراءع مرا بينومرا ولنصريفوا  يرى رأسروا 
 .رواه البخاري ومسيم(  خير من الدنيا وما فيوا

 ةدثني رسول ا  صيى ا   يي   وروي  ن أنس بن مالك رضي ا   ن  قال 
ةرردثني جبريررل  ييرر  السررالم قررال يرردخل الرجررل  يررى الةرروراء فدسررددبي  بالمعاندرر  والمصررافة  قررال : ) وسرريم قررال  

رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فبأي بنان دعاري  لو أن بعض بنانوا بدا لايرب ضروؤه ضروء الشرمس والدمرر ولرو 
ا بين المشرق والمارب من ريب ريةوا فبينا هرو مدكرىء معورا  يرى أريكدر  إذ أن راق  من شعرها بدع لمألع م

أشرف  يي  نور من فوق  فيظن أن ا   ح وجل قد أشرف  يى خيدر  فرإذا ةروراء دنادير  يرا ولري ا  أمرا لنرا فيرك 
فيدةرول  نردها . ق " ولردينا محيرد : " من دول  فيدول من أنع يا هذه فددول أنا من اليوادي قال ا  دبارك ودعالى 
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ذا ةروراء أخررى دنادير  يرا  فإذا  ندها من الجمال والكمال ما ليس م  األولى فبينا هو مدكىء معوا  يى أريكدر  واى
فرال دعيرم نفرس مرا : " ولي ا  أما لنا فيك من دول  فيدول من أنع يا هذه فددول أنا من اليوادي قال ا   ح وجرل 

رواه الربرانري ( .  السجد  فال يحال يدةول من حوج  إلى حوج  "  ا كانوا يعميونأخفي لوم من قر  أ ين جحاء بم
 . في األوسر

  قيع يرا رسرول ا  أخبرنري  رن : ) وروي  ن أم سيم  حوج النبي صيى ا   يي  وسيم رضي ا   نوا قالع
منحلر  جنراح النسرر قيرع قرال ةرور بريض  رين ضرخام شرفر الةروراء ب.  الواقعر " ةور  ين : " قول ا   ح وجل 

يا رسول ا  فأخبرني  ن قرول ا   رح وجرل كرأنون اليراقوع والمرجران الررةمن قرال صرفاؤهن كصرفاء الردر الرذي 
فرري األصررداف الررذي ال دمسرر  األيرردي قيررع يررا رسرررول ا  فررأخبرني  ررن قررول ا   ررح وجررل فرريون خيررراع ةسررران 

ل ا  فأخبرني  ن قول ا   ح وجل كأنون بيض مكنرون الرةمن قال خيراع األخالق ةسان الوجوه قيع يا رسو 
الصافاع قال رقدون كرق  الجيد الذي في داخل البيضر  ممرا ييري الدشرر قيرع يرا رسرول ا  فرأخبرني  رن قرول ا  
 ررح وجررل  ربررا أدرابررا الواقعرر  قررال هررن اليرروادي قبضررن فرري دار الرردنيا  جرراهح رمصررا شررمرا خيدوررن ا  بعررد الكبررر 

ذراى  ربا مدعشرداع مدةببراع أدرابرا  يرى مريالد واةرد قيرع يرا رسرول ا  أنسراء الردنيا أفضرل أم الةرور فجعيون  
العررين قررال نسرراء الرردنيا أفضررل مررن الةررور العررين كفضررل الظوررار   يررى البرانرر  قيررع يررا رسررول ا  وبررم ذاك قررال 

 بصالدون وصيامون و باددون ا   ح وجل 
وأجسرادهن الةريرر بريض األلروان خضرر الثيراب صرفر الةيري مجرامرهن الردر  النرور ألبس ا   ح وجل وجروهون 

وأمشارون الذهب يدين أال نةن الخالداع فال نموع أبدا أال نةن النا ماع فال نبأس أبدا أال ونةن المديماع فال 
  منرا ددررحوج نظعرن أبردا أال ونةرن الراضررياع فرال نسرخر أبرردا رروبى لمرن كنررا لر  وكران لنررا قيرع يرا رسررول ا  المررأ

الحوجين والثالث  واألربع  في الدنيا ثم دموع فددخل الجن  ويدخيون معوا من يكون حوجورا مرنوم قرال يرا أم سريم  
إنوا دخير فدخدار أةسنوم خيدا فددول أي رب إن هذا كان أةسنوم معي خيدا فري دار الردنيا فحوجنير  يرا أم سريم  

 .اه الربراني في الكبير واألوسر وهذا لفظ  رو ( .  ذهب ةسن الخيق بخير الدنيا واآلخر 
  و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال إن في الجن  نورا رول الجن  ةافداه العذارى قيام مددابالع يانين بأةسن

أصواع يسمعوا الخالهق ةدى ما يرون أن في الجن  لرذ  مثيورا قينرا يرا أبرا هريرر  ومرا ذاك الانراء قرال إن شراء ا  
 دةميد والددديس وثناء  يى الرب  ح وجل رواه البيودي موقوفا فصل في سوق الجن  الدسبيأ وال

  إن في الجن  لسوقا يأدونوا كل : )  ن أنس بن مالك رضي ا   ن  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال
وقرد احدادوا ةسرنا جمع  فدوب ريأ الشمال فدةثو في وجوهم وثيابوم فيحدادون ةسنا وجماال فيرجعون إلى أهييوم 

(  وجماال فددول لوم أهيوهم وا  لدد احدددرم بعردنا ةسرنا وجمراال فيدولرون وأنردم وا  لدرد احدددرم بعردنا ةسرنا وجمراال
 .  رواه مسيم

   أن  لدي أبا هرير  فدال أبو هرير  أسأل ا  أن يجم  بيني وبينك في سوق الجنر   : )و ن سعيد بن المسيب
سوق قال نعم أخبرني رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال إن أهرل الجنر  إذا دخيوهرا نحلروا فيورا قال سعيد أو فيوا 

بفضل أ مالوم فيؤذن لورم فري مدردار يروم الجمعر  مرن أيرام الردنيا فيرحورون ا  ويبررح لورم  رشر  ويدبردى لورم فري 
قوع ومنابر من حبرجد ومنرابر روض  من رياض الجن  فدوض  لوم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من يا
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مررن ذهررب ومنررابر مررن فضرر  ويجيررس أدنرراهم ومررا فرريوم دنرريء  يررى كثبرران المسررك والكررافور مررا يرررون أن أصررةاب 
الكراسي أفضل منوم مجيسا قال أبو هرير  قيع يا رسول ا  هل نرى ربنا قال نعم هل ددمارون في رؤي  الشمس 

دمارون في رؤي  ربكم  ح وجل وال يبدى في ذلك المجيس أةد إال ةاضره والدمر ليي  البدر قينا ال قال كذلك ال د
ا  مةاضررر  ةدررى إنرر  ليدررول ليرجررل مررنكم أال دررذكر يررا فررالن يرروم  ميررع كررذا وكررذا يررذكره بعررض غدرادرر  فرري الرردنيا 

ن فوقوم فيدول يا رب أفيم دافر لي فيدول بيى فبسع  مافردي بياع منحلدك هذه فبينما هم كذلك غشيدوم سةاب  م
فررأمررع  يرريوم ريبررا لررم يجرردوا مثررل ريةرر  شرريها قررر ثررم يدررول ربنررا دبررارك ودعررالى قومرروا إلررى مررا أ ررددع لكررم مررن 
الكرام  فخذوا ما اشدويدم قال فنأدي سوقا قد ةفع ب  المالهك  في  ما لم دنظر العيون إلى مثير  ولرم دسرم  اآلذان 

يس يبرراع فيرر  شرريء وال يشرردرى وفرري ذلررك السرروق ييدررى أهررل ولررم يخرررر  يررى الديرروب قررال فيةمررل لنررا مررا اشرردوينا لرر
الجن  بعضوم بعضا قال فيدبل الرجل ذو المنحلر  المردفعر  فييدرى مرن دونر  ومرا فريوم دنريء فيرو ر  مرا يررى  يير  
من اليباس فما يندضي يخر ةديث  ةدى يدمثل  يير  أةسرن منر  وذلرك أنر  ال ينباري ألةرد أن يةرحن فيورا قرال ثرم 

 ننصرف إلى 
ن بك من الجمال والريب أفضل مما فارقدنا  يي  فيدول إنا   مناحلنا فدديدانا أحواجنا فيدين مرةبا وأهال لدد جهع واى

 . رواه الدرمذي وابن ماج ( جالسنا اليوم ربنا الجبار  ح وجل وبةدنا أن ننديب بمثل ما انديبنا 
 يدرول إن  فري الجنر  لشرجر  : )   وسريم وروي  ن  يي رضري ا   نر  قرال سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير

يخرج من أ الها ةيل ومن أسفيوا خيل من ذهب مسرج  ميجم  من در  ويراقوع ال دررو  وال دبرول لورا أجنةر  
خروهررا مررد البصررر فيركبوررا أهررل الجنرر  فدريررر بوررم ةيرر   شرراؤوا فيدررول الررذين أسررفل مررنوم درجرر  يررا رب بمررا بيرر  

لوم  كانوا يصريون بالييرل وكنردم دنرامون وكرانوا يصرومون وكنردم درأكيون وكرانوا   بادك هذه الكرام  كيوا قال فيدال
 .  رواه ابن أبي الدنيا ( ينفدون وكندم  دبخيون وكانوا يداديون وكندم دجبنون

 إذا دخرل أهرل  : )و ن أبي سعيد الخدري و أبي هرير  رضي ا   نوما  ن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال
ن لكم أن دشبوا فرال الجن  الجن  يناد ن لكم أن دةيوا فال دمودوا أبدا واى ي مناد إن لكم أن دصةوا فال دسدموا أبدا واى

ن لكم أن دنعموا فال دبأسوا أبدا وذلرك قرول ا   رح وجرل  وناودوا أن تلكام الجناة أورُتموهاا بماا : " دورموا أبدا واى

 . رواه مسيم والدرمذي. ( األ راف"  كنتم تعملون

  يرؤدى برالموع كويهر   : ) يد الخردري رضري ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم و ن أبي سرع
كرربش أميررأ فينررادي برر  منرراد يررا أهررل الجنرر  فيشرررهبون وينظرررون فيدررول هررل دعرفررون هررذا فيدولررون نعررم هررذا المرروع 

فيدولررون نعررم هررذا المرروع وكيوررم قررد ريه ثررم ينررادي منرراد يررا أهررل النررار فيشرررهبون وينظرررون فيدررول هررل دعرفررون هررذا 
:  وكيوم قد ريه فيذبأ بين الجن  والنار ثم يدول يا أهل الجن  خيود فال موع ويا أهل النار خيرود فرال مروع ثرم قررأ

رواه البخراري ( .  وأشار بيده إلى الدنيا.  مريم " وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي األمر وهم ِي غفلة وهم ال يؤمنون" 

 .مذي ومسيم والنساهي والدر 

 
 : والمحاسبة   المراقبة

                                    :  قال ابن الديم رةم  ا  
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وكان هللا على كل   : وقال دعالى . البدر   واعلموا أن هللا يعلم ما ِي أنفسكم ِاحذروه : قال ا  دعالى  

  ألام يعلام باأن هللا يارى : وقرال دعرالى  .  الةديرد  وهو معكم أينما كنتم : وقال دعرالى  .ألةرحابا  شيء رقيبا
إلرى  .غرافر  الصردوريعلم خاوناة األعاين وماا تخفاي  : وقال دعالى  .الرور  ِإنك بأعيننا  :وقال دعالى  . العيق

 .غير ذلك من اآلياع 
أن دعبرد  :)   أن  سأل النبي صيى ا   يي  وسيم  ن اإلةسان فدال لر: ةدي  جبريل  يي  السالم  وفي* 

 ( .  لم دكن دراه فإن  يراك ا  كأنك دراه فإن 
العيررم  المراقبرر  دوام  يررم العبررد وديدنرر  بررارالع الةررق سرربةان  ودعررالى  يررى ظرراهره وبارنرر  فاسررددامد  لوررذا  

وهرري ثمررر   يمرر  بررأن ا  سرربةان  رقيررب  ييرر  نرراظر إليرر  سررام  لدولرر  وهررو مريرر   يررى , هرري المراقبرر  , واليدررين 
والاافرل  رن هرذا بمعرحل  رن ةرال أهرل البرداياع فكيرف . كل وقع وكل لةظ  وكل نفس وكل ررف   رين   مي  

لم , من لم يةكم بين  وبين ا  دعالى الددوى والمراقب  : ) قال الجريري .  فكيف بةال العارفين , بةال المريدين 
وقيررل ( . ) رره  صررم  فرري ةركرراع جوارةرر  مررن راقررب ا  فرري خرروا: ) وقيررل  ( . يصررل إلررى الكشررف والمشرراهد  

: ) وقرال الجنيرد ( . إذا  يم أن  يي  رقيبا :  ن مراد  الويك   فدال  مدى يوش الرا ي غنم  بعصاه : لبعضوم 
 المر  المراقبر  إيثرار مرا : ) وقرال ذو النرون ( .  ال غيرر من دةدق فري المراقبر  خراف  يرى فرواع لةظر  مرن ربر 

 ( .  ظم ا  ودصاير ما صار ا  أنحل ا  ودعظيم ما 
, ( مراقبرر  دؤديررك إلررى رريررق الةدرراهقالرجرراء يةرررك إلررى الرا رر  والخرروف يبعررد  ررن المعاصرري وال: ) وقيررل  
أمرنرا هرذا مبنري  يرى : ) وقرال الجريرري ( الديب لمالةظ  الةق م  كل خررر  وخررو   المراقب  مرا ا  : ) وقيل 

المراقبرر  : ) وقررال إبررراهيم الخرروام ( .   وأن يكررون العيررم  يررى ظرراهرك قاهمررا أن ديررحم نفسررك المراقبرر  : فصرريين 
المةاسررب  : أفضررل مررا ييررحم اإلنسرران نفسرر  فرري هررذه الرريررق : )  وقيررل ( . خيرروم السررر والعالنيرر     ررح وجررل 

كررن وا ظررا إذا جيسررع لينرراس ف: ) النيسررابوري  وقررال أبررو ةفررم ألبرري  ثمرران ( . والمراقبرر  وسياسرر   ميرر  بررالعيم 
وأربراب الرريرق مجمعرون ( . يراقرب بارنرك  لديبك ولنفسك وال يارنك اجدما وم  ييك فإنوم يراقبون ظاهرك وا  

ةفظ  ا  ,راقب ا  في سره  فمن .  يى أن مراقب  ا  دعالى في الخوارر   سبب لةفظوا في ةركاع الظواهر 
فمرن  درل .  البصرير دعبد باسرم  الرقيرب الةفريظ العيريم السرمي  و المراقب  هي ال.  في ةركاد  في سره و النيد  
وسمعع شري  اإلسرالم ابرن ديمير  قردس ا  روةر   .ةصيع ل  المراقب  وا  أ يم : هذه األسماء ودعبد بمددضاها 

شرركور يعنرري أنرر  البررد أن يثيررب  إذا لررم دجررد ليعمررل ةررالو  فرري قيبررك وانشررراةا فادومرر  فررإن الرررب دعررالى) : يدررول 
لرم يجرد ذلرك فعمير  مردخول  العامل  يى  مي  في الدنيا من ةالو  يجدها في قيب  وقو  انشراح وقرر   رين فةير  

 .  ( الجد في السير أن السرور با  وقرب  وقر  العين ب  دبع   يى االحدياد من را د  ودة   يى : والدصد 
 

 (:ما ننقل منه باختصار) إحياء للوم الدين كتابه من  كتاب المرا بة والمحاسبة ال اتمام الغ الي في 
ونضع الموازين القسط ليوم  القيامة ِال تظلم نفس شيوا وان كان مُقال حباة مان خاردل  قال ا  دعرالى) 

ووضع الكتاب ِترى المجرمين مشفقين مما ِيه ويقولون يا ويلتنا  : وقال  دعالى  أتينا بْا وكفى بنا حاسبين

وقرال   ال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلام رباك أحاداإيغادر  صغيرة وال كبيرة  ما لْذا الكتاب ال
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 : وقال دعالى   شْيد يءيوم  يبعُْم هللا جميعا ِينبوْم بما عملوا أحصاه هللا ونسوه وهللا على كل ش دعالى 
وقال   يعمل مُقال ذرة  شرا يره يوموذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالْم ِمن يعمل مُقال ذرة خيرا يره ومن

ياوم تجاد كال نفاس  ماا عملات مان  : وقرال دعرالى  .  ُم توِى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون: " دعرالى 

  : وقرال دعرالى .   خير محضرا وما عملت من ساوء تاود لاو أن بينْاا وبيناه أمادا بعيادا ويحاذركم هللا  نفساه

فعرررف أربرراب البصرراهر مررن جميرر   العبرراد أن ا  دعررالى لوررم .   ِاحااذروه واعلمااوا أن هللا يعلاام مااا ِااي أنفسااكم
في الةساب ويرالبون بمثاقيل الذر من الخرراع واليةظاع ودةددوا أن  ال ينجيوم من  بالمرصاد وأنوم سيناقشون

فرررري  هررررذه  األخرررررار إال لررررحوم المةاسررررب  وصرررردق المراقبرررر  ومرالبرررر  الررررنفس فرررري األنفرررراس والةركرررراع ومةاسرررربدوا 
الخرراع واليةظاع فمن ةاسب نفس  قبل أن يةاسب خف في الديام  ةساب  وةضر  ند  السؤال جواب  وةسن 
منديب  ومآب  ومن لم يةاسب نفس  دامع ةسراد  ورالع في  رصاع  الديام  وقفاد  وقاددر  إلرى الخرحى والمدرع 

 وقرد أمررهم بالصربر والمرابرر  فدرال  رح مرن سيهاد  فيما انكشف لوم ذلك  يموا أن  ال ينجيوم منر   إال را ر  ا 
فرابرررروا أنفسرروم أوال بالمشررارر  ثرررم بالمراقبرر  ثرررم (  اصااابروا وصااابروا ورابطاااوا اياااا أيْااا الاااذين آمناااو: ) قاهررل 

بالمةاسب  ثم بالمعاقب  ثم بالمجاهد  ثم بالمعادب   فكانع لوم في المرابر  سع مدامراع وال برد مرن شررةوا وبيران 
ييدوا ودفصرريل األ مررال فيوررا وأصررل ذلررك المةاسررب  ولكررن كررل ةسرراب فبعررد مشررارر  ومراقبرر  ويدبعرر  ةديددوررا وفضرر

 : ند  الخسران المعادب  والمعاقب  فينذكر شرح هذه المداماع وبا  الدوفيق



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1231  [  
 

 
  :المشار ة: المقام االول من المراب ة  

 ند المةاسب  سالم  الربأ وكما  أن ا يم أن مرالب المدعاميين في الدجاراع المشدركين في البضاه   
نما  الداجر يسدعين بشريك  فيسيم إلي  المال ةدى يدجر ثم يةاسب  فكذلك العدل هو الداجر في  رريق اآلخر  واى

نما (  قد أِلح من  زكاها وقد خاب من دساها : ) مرالب  وربة  دحكي  النفس ألن بذلك فالةوا قال ا  دعالى واى
صالة  والعدل يسدعين بالنفس في هذه  الدجار  إذ يسدعميوا ويسدسخرها فيما يحكيوا كما فالةوا باأل مال ال

يسدعين الداجر بشريك  وغالم  الذي يدجر  في مال  وكما أن الشريك يصير خصما مناح ا يجاذب  في الربأ 
كذلك العدل يةداج إلى مشارر  فيةداج إلى أن يشارر  أوال  ويراقب  ثانيا ويةاسب  ثالثا ويعاقب  أو يعادب  رابعا ف

النفس أوال  فيوظف  ييوا الوظاهف ويشرر  ييوا الشرور ويرشدها إلى رريق الفالح ويةحم  ييوا األمر  
 بسيوك ديك الررق ثم ال يافل  ن مراقبدوا لةظ  فإن  لو أهميوا لم ير منوا إال الخيان  ودضيي  

فرد بالمال ثم بعد الفراغ ينباي أن يةاسبوا ويرالبوا بالوفاء رأس المال كالعبد الخاهن إذا خال ل  الجو وان 
بما شرر  ييوا فإن هذه دجار  ربةوا الفردوس األ يى وبيوغ سدر  المندوى م  األنبياء والشوداء فددقيق الةساب 

م كيفما كانع في هذا م  النفس أهم كثيرا من ددقيد  في أرباح الدنيا م  أنوا  مةددر  باإلضاف  إلى نعيم العدبى ث
فمصيرها إلى الدصرم واالندضاء وال خير في  خير ال يدوم بل شر ال يدوم خير من خير ال يدوم ألن الشر 
الذي ال يدوم إذا اندر  بدى  الفرح باندرا   داهما وقد اندضى الشر والخير الذي ال يدوم يبدى األسف  يى 

يمن با  واليوم اآلخر أن ال يافل  ن مةاسب  نفس   ةحم ذيدم  يى  كل ةف)..( اندرا   داهما  وقد اندضى 
والدضييق  ييوا في ةركادوا  وسكنادوا وخررادوا وخروادوا فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهر  نفيس  ال 
 وض لوا يمكن  أن يشدرى بوا كنح من الكنوح ال يدناهى نعيم  أبد اآلباد فاندباض هذه األنفاس ضاهع  أو  

يجيب الوالك خسران  ظيم هاهل ال دسمأ ب  نفس  اقل فإذا أصبأ العبد  وفرغ من فريض   مصروف  إلى ما
الصبأ ينباى أن يفرغ قيب  سا   لمشارر  النفس كما أن الداجر  ند دسييم  البضا   إلى الشريك العامل يفرغ 

ال ووق  اليأس  ن رأس الم فنيالمجيس لمشاررد  فيدول لينفس ما لي بضا   إال العمر وموما  فني فدد 
لكنع أدمنى  دوفانيالدجار  وريب الربأ وهذا اليوم الجديد قد أمويني ا   في  وأنسأ في أجيى وأنعم  يى ب  ولو 

أنك قد دوفيع ثم قد رددع فإياك ثم إياك أن  إلى الدنيا يوما واةدا ةدى  أ مل في  صالةا فاةسبي يرجعنيأن 
 دعمرياليوم في أن  اجدوديفيدول لنفس  )..( نفاس  جوهر  ال قيم  لوا دضيعي هذا اليوم فإن كل نفس من األ

واالسدراة  فيفودك من  والد  إلى الكسل  دميييخحاندك وال دد يوا فارغ   ن كنوحك الدي  هي أسباب ميكك وال 
ن دخيع الجن  فألم الابن وةسرد  ال  ن  درجاع  ييين ما  يدرك  غيرك ودبدى  ندك ةسر  ال دفارقك واى يراق واى

 ن  أليس قد فاد  ثواب المةسنين  أشار ب  إلى   فيقد  يءكان دون ألم النار وقد قال بعضوم هب أن المس
فوذه  وصيد  لنفس  في أوقاد  ثم  (  يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن: ) الابن والةسر  وقال ا  دعالى 

واألذن واليسان والبرن والفرج واليد والرجل ودسييموا إليوا ليسدأنف لوا وصي  في أ ضاه  السبع  وهي العين 
ن لجونم سبع  أبواب لكل باب منوم جحء  فإنوا ر ايا خادم  لنفس  في هذه الدجار  وبوا ددم أ مال هذه الدجار  واى

نما ددعين ديك  األبواب لمن  صى ا  دعالى بوذه األ ضاء فيوصيوا بةفظوا  ن معاصيوا أما ال عين مدسوم واى
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النظر إلى وج  من ليس ل  بمةرم أو إلى  ور  مسيم أو النظر إلى مسيم بعين االةددار بل  ن   فيةفظوا  ن
كل فضول مسدانى  ن  فإن ا  دعالى يسأل  بده  ن فضول النظر كما يسأل   ن فضول  الكالم ثم إذا 

خيدع ل  من  النظر إلى  جاهب صن   صرفوا  ن هذا لم ددن  ب  ةدى يشايوا بما في  دجاردوا وربةوا وهو ما
والنظر في كداب ا   وسن  رسول  ومرالع  كدب الةكم   لإلقدداءا  بعين اال دبار والنظر إلى أ مال الخير 

السيما اليسان والبرن أما اليسان فألن   ا ضو  الالدعاظ واالسدفاد  وهكذا ينباى أن يفصل األمر  ييوا   ضو 
 يي  في الةرك   وجنايد   ظيم  بالايب  والكذب والنميم  ودحكي  النفس ومذم  الخيق  منريق بالرب  وال مؤن 

واألرعم  واليعن والد اء  يى األ داء والممارا  في الكالم وغير ذلك مما ذكرناه في كداب يفاع اليسان فوو 
رشاد  باد ا  صالح ذاع بصدد ذلك  كي  م  أن  خيق ليذكر والدذكير ودكرار العيم والدعييم واى  إلى رريق ا   واى

البين وساهر خيراد  فييشدرر  يى نفس  أن ال يةرك اليسان رول النوار إال في  الذكر فنرق المؤمن ذكر ونظره 
وأما البرن فيكيف  درك الشره وددييل األكل من  . و بر  وصمد  فكر  و ما ييفظ من قول إال لدي  رقيب  ديد 

نع  من الشوواع ويددصر  يى قدر الضرور  ويشرر  يى نفس  أنوا إن  خالفع واجدناب الشبواع ويم الةالل
شيها من ذلك  اقبوا بالمن   ن شوواع البرن ليفودوا أكثر مما نالد  بشووادوا هكذا  يشرر  ييوا في جمي  

األ ضاء ورا ادوا ثم  يسدأنف وصيدوا في وظاهف  معاصياأل ضاء واسددصاء ذلك يرول وال دخفى 
اع الدي ددكرر  يي  في اليوم والييي  ثم النوافل الدي يددر  ييوا ويددر  يى االسدكثار منوا ويردب لوا الرا 

دفصييوا وكيفيدوا وكيفي  االسدعداد لوا بأسبابوا وهذه شرور يفددر إليوا في كل يوم ولكن إذا دعود اإلنسان شرر 
ن أرا ع في بعضوا ذلك  يى نفس  أياما وراو د  نفس  في الوفاء بجميعوا اسد انى  ن المشارر  فيوا واى

بديع الةاج  إلى دجديد المشارر  فيما بدى ولكن ال يخيو كل يوم  ن موم جديد وواقع  ةادث  لوا ةكم جديد 
و   يي  في ذلك ةق ويكثر هذا  يى من يشدال بشيء من أ مال الدنيا من والي  أو دجار  أو ددريس إذ قيما 

ديد  يةداج إلى أن يدضى ةق ا  فيوا فعيي  أن يشدرر  يى نفس  االسددام  فيوا واالندياد يخيو يوم  ن واقع  ج
ليةق في مجاريوا ويةذرها ماب  اإلهمال ويعظوا كما يو ظ العبد اآلبق المدمرد فإن النفس بالرب  مدمرد   ن 

رى دنف  المؤمنين فوذا وما الرا اع مسدعصي   ن العبودي  ولكن الو ظ والدأديب يؤثر فيوا وذكر فإن الذك
 .يجرى مجراه هو أول مدام المرابر  م  النفس وهي مةاسب  قبل العمل 

والمةاسب  دار  دكون بعد العمل ودار  قبي  ليدةذير قال ا  دعالى وا يموا أن ا  يعيم ما في أنفسكم فاةذروه 
  يسمى مةاسب  فالنظر فيما بين يدي العبد وهذا ليمسددبل وكل نظر في كثر  ومددار لمعرف  حياد  وندصان فإن

يا أيْا الذين آمنوا إذا ضربتم ِي سبيل : ) في نواره ليعرف حيادد  من ندصان  من المةاسب  وقد قال ا  دعالى 

ولقد خلقنا : ) وقال دعالى  ( يا أيْا الذين آمنوا إن جاءكم ِاسق بنبأ ِتبينوا: ) وقال دعالى  (  هللا ِتبينوا

ذكر ذلك دةذيرا ودنبيوا لالةدراح من  في المسددبل وروى  باد  بن (  توسوس به نفسه ان ونعلم مااإلنس
إذا أردع أمرا فددبر  اقبد  فإن كان رشدا  : ) الصامع أن   يي  السالم قال لرجل سأل  أن يوصي  ويعظ 

ن كان غيا فاند   ن  أف العدل غالبا ليووى فال دعمل  إذا أردع أن يكون : ) وقال بعض الةكماء( .. مض  واى
إن : ) وقال لدمان ( . الشوو  ةدى دنظر العاقب  فإن مك  الندام  في الديب أكثر من مك  خف  الشوو   بدضاء

الكيس من  : ) وروى شداد بن أوس  ن  صيى ا   يي  وسيم أن  قال( المؤمن إذا أبصر العاقب  أمن الندام  
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دان نفس  أي ةاسبوا , (  األمانياألةمق من أدب  نفس  هواها ودمنى  يى ا  دان نفس  و مل لما بعد الموع و 
ةاسبوا أنفسكم : ) ا   ن   رضيوقال  مر . وقول  أهنا لمدينون أي لمةاسبون . ويوم الدين يوم الةساب , 

ةاسب : )  وكدب إلى أبى موسى األشعري ,( قبل أن دةاسبوا وحنوها قبل أن دوحنوا ودويهوا ليعرض األكبر
وقال لكعب كيف دجدها في كداب ا  قال ويل لديان األرض من ديان ( نفسك في الرخاء قبل ةساب الشد  

السماء فعاله بالدر  وقال إال من ةاسب نفس  فدال كعب ياأمير المؤمنين إنوا إلى جنبوا في الدورا  ما بينوما 
ليمسددبل إذ قال من دان نفس  يعمل لما بعد الموع  وهذا كي  إشار  إلى المةاسب . ةرف إال من ةاسب نفس  

 .ومعناه وحن األمور أوال وقدرها ونظر فيوا وددبرها ثم أقدم  ييوا فباشرها 
إذا أوصى اإلنسان نفس  وشرر  ييوا ما ذكرناه فال يبدى إال المراقب  لوا  ند  :المرا بة: المراب ة الةانية 

الكاله  فإنوا إن دركع راع وفسدع ولنذكر فضيي  المراقب  ثم درجادوا  بالعين الخوض في األ مال ومالةظادوا
.  يي  ةدي  مدفق (  أن دعبد ا  كأنك دراه: ) أما الفضيي  فدد  سأل جبريل  يي  السالم  ن اإلةسان فدال , 

أِمن هو قاوم على كل  : )وقد قال دعالى( .  أ بد ا  كأنك  دراه فإن لم دكن دراه فإن  يراك : )وقال  يي  السالم

وقال (  إن هللا كان  عليكم رقيبا : )وقال ا  دعالى (  ألم يعلم بأن هللا يرى : )وقال دعالى(  نفس بما كسبت
وقال ابن المبارك لرجل راقب  ( .  والذين هم ألماناتْم وعْدهم راعون والذين هم بشْاداتْم قاومون: )دعالى 

إذا كان سيدي  :وقال  بد الواةد بن حيد. ال كن أبدا كأنك درى ا   ح وجل  ن دفسيره فد ا  دعالى فسأل 
أفضل ما ييحم اإلنسان نفس  في هذه الرريد  المةاسب   : وقال أبو  ثمان  الماربي .رقيبا  يى فال أبالى بايره

وقال . األوقاع أفضل الرا اع مراقب  الةق  يى دوام : وقال  ابن  راء . والمراقب  وسياس   مي  بالعيم 
. أمرنا هذا مبنى  يى  أصيين أن ديحم نفسك المراقب     ح وجل ويكون العيم  يى ظاهرك قاهما  : الجريري

قال لي أبو ةفم إذا جيسع ليناس فكن وا ظا لنفسك وقيبك وال يارنك اجدما وم  ييك   :وقال أبو  ثمان 
وقال رجل ليجنيد بم أسدعين  يى غض  البصر فدال  .)..(. فإنوم يراقبون ظاهرك وا  رقيب  يى بارنك 

إنما يدةدق  بالمراقب  من يخاف  : وقال الجنيد. الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إلي   بعيمك أن نظر
اجعل مراقبدك لمن ال دايب  ن نظره : وقال مةمد بن  يي الدرمذي .)..(   يى فوع ةظ  من رب   ح وجل 

 ن  وأجعل خضو ك لمن ال دخرج  دسدانيلمن ال دندر  نعم   نك وأجعل  را دك لمن ال إليك وأجعل شكرك 
أفضل وال أشرف من  يم العبد بأن ا  شاهد  ةي  كان  يءوقال سول لم  يدحين الديب بش.  ن ميك  وسيران  

اه ذلك لمن فدال معن (ربه خشيرضى هللا عنْم ورضوا عنه ذلك لمن )  : وسهل بعضوم   ن قول  دعالى. 
اسددام     بخمس  : وسهل ذو النون بم ينال العبد الجن  فدال. راقب رب    ح وجل وةاسب نفس  ودحود لمعاده 

ل   واندظار الموع  بالدأهب, ومراقب  ا  دعالى في السر والعالني  , واجدواد ليس مع  سوو , ليس فيوا روغان
فدال لهن كنع إذا    ظنييد الرويل لسييمان بن  يي وقال ةم. )..( ومةاسب  نفسك قبل أن دةاسب , 

وقال .  صيع ا  خاليا ظننع أن  يراك لدد اجدرأع  يى أمر  ظيم ولهن كنع دظن أن  ال يراك فيدد كفرع 
و ييك بالةذر , و ييك بالرجاء ممن يميك الوفاء,  ييك بالمراقب  ممن ال دخفى  يي  خافي   : الثوريسفيان 

نما يراقب الناس  : يوقال فرقد السنج .وب ممن يميك العد إن المنافق ينظر فإذا لم ير أةدا  دخل مدخل السوء واى
خرجع م    مر ابن الخراب رضى ا   ن  إلى مك  فعرسنا : وقال  بد ا  بن دينار . وال يراقب ا  دعالى 
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مميوك فدال  إنين هذه الانم فدال شا  م بعنيفي بعض الرريق فانةدر  يي  راع من الجبل  فدال ل  يا را ى 
قل لسيدك أكيوا الذهب قال فأين ا  قال فبكى  مر رضى ا   ن  ثم غدا إلى المميوك فاشدراه من مواله وأ دد  

 . وقال أ دددك في الدنيا هذه الكيم  وأرجو أن دعددك في اآلخر  , 
فمن . صراف الوم إلي  نوا, مالةظ  الرقيب  أ يم أن ةديد  المراقب  هي  :بيان حقيقة المرا بة ودرجاتها 

ويعنى بوذه المراقب  ةال  ليديب . اةدرح من أمر من األمور  بسبب غيره يدال أن  يراقب فالنا ويرا ى جانب  
أما الةال  فوي مرا ا  الديب ليرقيب   . يثمرها نوع من  المعرف  ودثمر ديك الةال  أ ماال في الجوارح وفي الديب

وأما المعرف  الدي دثمر هذه الةال  فوو العيم  بأن ا  . إياه وانصراف  إلي   ب  والدفاد  إلي  ومالةظد  واشداال 
وأن سر الديب ,  الم بالسراهر رقيب  يى أ مال العباد قاهم  يى كل نفس بما  كسبع  ,مري   يى الضماهر

فوذه المعرف  إذا صارع يدينا أ نى . في ةد  مكشوف كما أن ظاهر البشر  ليخيق مكشوف بل اشد من  ذلك 
فرب  يم ال شك في  ال يايب  يى الديب كالعيم . أنوا خيع  ن الشك ثم اسدولع بعد ذلك  يى الديب  قورد  

والموقنون بوذه . بالموع فإذا اسدولع  يى الديب اسدجرع الديب إلى مرا ا  جانب الرقيب وصرفع هم  إلي  
لى أصةاب اليمين فمراقبدوم  يى درجدينوهم ي, المعرف  هم المدربون   :ندسمون إلى الصديدين واى

الدرج  األولى مراقب   المدربين من الصديدين وهي مراقب  الدعظيم واإلجالل وهو أن يصير الديب مسدارقا  
رول بمالةظ   ذلك الجالل ومنكسرا دةع الويب  فال يبدى في  مدس  لاللدفاع إلى الاير أصال وهذه مراقب  ال  ن

أما الجوارح فإنوا ددعرل  ن الديفع  إلى المباةاع فضال , النظر في دفصيل أ مالوا فإنوا مدصور   يى الديب 
ذا دةركع بالرا اع كانع كالمسدعمي  بوا فال دةداج إلى  ددبير ودثبيع في ةفظوا  يى ,  ن المةظوراع  واى

فإذا صار مسدارقا بالمعبود صارع الجوارح  الرا يوالديب هو  الرا ي  يسنن السداد بل يسدد الر ي  من ميك كي
مسدعمي  جاري   يى السداد واالسددام  من  غير دكيف وهذا هو الذي صار هم  هما واةدا فكفاه ا  ساهر 

 )..(.الوموم 
ا   يى ظاهرهم وبارنوم  إرالعالدرج  الثاني  مراقب  الور ين من أصةاب اليمين وهم  قوم غيب يدين 

وبوم ولكن لم ددهشوم مالةظ   الجالل بل بديع قيوبوم  يى ةد اال ددال مدسع  ليديفع إلى األةوال و يى قي
واأل مال إنوا م   ممارس  األ مال ال دخيو  ن المراقب  نعم غيب  ييوم الةياء من ا  فال يددمون وال 

إنوم يرون ا  في الدنيا مريعا يةجمون إال  بعد الدثبع في  ويمدنعون  ن كل ما يفدضةون ب  في الديام  ف
ومن كان في هذه الدرج  فيةداج أن يراقب  جمي  ةركاد  وسكناد   )..(  ييوم فال يةداجون إلى اندظار الديام  

أما قبل العمل . خرراد  ولةظاد  وبالجمي  جمي  اخدياراد  ول  فيوا نظران نظر قبل  العمل ونظر في العمل و
رك بفعي  خارره أهو   خاص  أو  هو في هوى النفس ومدابع  الشيران فيدوقف في  فيينظر أن ما ظور ل  ودة

ن كان لاير ا  اسدةيا من ا  وانكف  ن   ويدثبع ةدى ينكشف ل  ذلك بنور الةق فإن  كان   دعالى أمضاه واى
وا وأنوا  دو  نفسوا إن و رفوا سوء فعيوا وسعيوا في فضيةد, ثم الم نفس   يى رغبد  في  وهم  ب  وميي  إلي  

. )..( لم يدداركوا  ا  بعصمد  وهذا الدوقف في بداي  األمور إلى ةد البيان واجب مةدوم ال مةيم ألةد  ن  
ا   مرة: وقال الةسن . كان أةدهم إذا أراد أن  يدصدق بصدق  نظر ودثبع فإن كان   أمضاه : وقال الةسن 

ن كان لايره دأخر دعالى  بدا وقف  ند هم   فإن كان وقال مةمد بن  يي إن المؤمن  )..(  .  مضى واى
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وقاف مدأن يدف  ند هم  ليس كةارب ليل فوذا هو النظر األول في هذه المراقب  وال يخيم  من هذا إال العيم 
  إبييس المدين والمعرف  الةديد  بأسرار األ مال وأغوار النفس ومكايد الشيران فمدى لم  يعرف نفس  ورب  و دو 

ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميح بين  وبين ما يةب  ا  ويرضاه  في نيد  وهمد  وفكرد  وسكون  وةركد  فال 
وال , يسيم في هذه المراقب  بل األكثرون يردكبون الجول  فيما يكره  ا  دعالى وهم يةسبون أنوم يةسنون صنعا 

ولوذا كانع , بل ريب العيم فريض   يى كل مسيم ! هيواع , ذردظنن أن الجاهل بما يددر  يى الدعيم  في  يع
ألن  يعيم يفاع النفوس ومكايد الشيران ومواض  الارور , أفضل من ألف ركع  من غير  الم  ركعدان من  الم

 وشماد فال يحال الجاهل في دعب والشيران من  في فرح   , فيددى ذلك و الجاهل ال يعرف  فكيف يةدرح من 
فةكم ا  دعالى  يى كل  بد أن يراقب  .  ا  من الجول والافي  فوو رأس كل شداو  وأساس كل خسرانفنعوذ ب

نفس   ند هم  بالفعل وسعي  بالجارة  فيدوقف  ن الوم و ن السعي  ةدى ينكشف ل  بنور العيم أن    دعالى 
م ب  فإن الخرو  األولى في البارل إذا فيمضي  أو هو لووى النفس فيددي  ويحجر الديب  ن  الفكر في  و ن الو

لم ددف  أورثع الرغب  والرغب  دور   الوم والوم يور  جحم الدصد والدصد يور  الفعل والفعل يور  البوار 
وموما أشكل  يى . أن  دةسم ماد  الشر من منبع  األول وهو الخارر فإن جمي  ما وراءه يدبع   فينبايوالمدع 

اقع  فيم ينكشف ل  فيدفكر في ذلك بنور العيم ويسدعيذ با  من مكر  الشيران بواسر  العبد  ذلك وأظيمع الو 
 . الووى
 
ء بنور للماء الدين  وليفر من العلماء المضلين يف ن لج  لن االجتهاد والفكر بنفسه فيستض  

 يتسأل لن السالم الفقد أوحم اهلل تعالم إلم  داود لليه  , المقبلين للم الدنيا فراره من الشي ان بل أشد
فالديوب المظيم  بةب الدنيا ,  لالما أسكره حب الدنيا فيق عك لن محبتي أولئك   اع ال ريق  للم لبادي

لب  ييوا مةجوب   ن نور ا   دعالى فإن مسدضاء أنوار الديوب ةضر  الربوبي  فكيف اوشد  الشر  والدك
مديدوا وهي شوواع الدنيا فيدكن هم  المريد أوال  يضوا وسددبرها وأقبل  يى   دوها و شق باايسدض  بوا من 

, ةكام العيم أو  في ريب  الم معرض  ن الدنيا أو ضعيف الرغب  فيوا إن لم يجد من هو  ديم الرغب  إفي 
فمن لم يدوقف  ند االشدباه  كان مدبعا لوواه معجبا برأي  وكان ممن وصف  رسول ا  صيى ا   يي   )..( 

وكل من  (  رأى برأي  فعييك بخاص  نفسك ذيفإذا رأيع شةا مرا ا وهوى مدبعا واى جاب كل : ) قال وسيم إذ 
: ) وقول   يي  السالم ( .  وال تقف ما ليس لك به علم : )خاض في شبو  باير دةديق فدد خالف قول  دعالى

ى بعض العوام قيب   فيما أشكل وأراد ب  ظنا باير دليل كما يسدفد, (  إياكم والظن فإن الظن أكذب  الةدي 
الةق ةدا  ارنياليوم  :ا  دعالى  ن   ي يي  ويدب  ظن  ولصعوب  هذا األمر و ظم  كان د اء الصديق رض

 وقال  يسى  يي . اجدناب  وال دجعي  مدشابوا  يى  فأدب  الووى وارحقنيوأرني البارل بارال  إدبا   وارحقني
 . ن رشده فادبع  وأمر اسدبان غي  فاجدنب  وأمر أشكل  ييك فكي  إلى  الم األمور ثالث  أمر اسدبا: السالم
فأ ظم نعم  ا   يى  باده هو العيم وكشف الةق واإليمان  بار   ن نوع كشف و يم ولذلك قال دعالى  )..( 

إن كنتم  هل الذكرِاسألوا أ: ) وقال دعالى , وأراد ب  العيم (  وكان ِضل هللا عليك عظيما: ) امدنانا  يى  بده
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 وعلى هللا قصد  السبيل: ) وقال  (  ُم إن علينا بيانه: ) وقال (  إن علينا للْدى: ) وقال دعالى  (.  ال تعلمون
. ) 

ونعم  رارد الوم , ومن الدوفيق الدوقف  ند الةير  , الووى شريك العمى  : ) وقال  يى كرم ا  وجو 
, وغريب من لم يكن ل  ةبيب , رب بعيد أقرب من قريب , صدق السالم  و اقب  الكذب الندم وفي ال, اليدين 

, والةياء سبب إلى كل جميل , نعم الخيق  الدكرم , وال يعدمك من ةبيب سوء ظن , والصديق من صدق غيب  
إنما لك من دنياك ما أصيةع ب   , سبب أخذع ب  سبب بينك وبين ا  دعالى وأوثق, وأوثق العرا الددوى 

ن كنع جاح ا  يى ما أصيب مما في , والرحق رحقان رحق دريب  ورحق يريبك , اكمثو  فان  لم دأد  أداك واى
والمرء يسره درك , واسددل  يى ما لم يكن بما كان فإنما األمور أشباه , يديك فال دجحع  يى ما لم يصل إليك 

ك فال دكثرن ب  فرةا وما فادك منوا فال ويسوءه  فوع ما لم يكن ليدرك  فما نالك من دنيا , ما لم يكن ليفود 
(  وهمك فيما بعد  الموع,  ألخردكوشايك ,وأسفك  يى ما خيفع ,  وليكن سرورك بما قدمع ,ددبع  نفسك أسفا

. 
وغرضنا من ندل هذه الكيماع قول  ومن الدوفيق الدوقف  ند الةير  فإذن النظر األول  ليمراقب نظره في  

ال يخاف : ثال  من  كن في  اسدكمل إيمان : ) وقد قال صيى ا   يي  وسيم . ليووى  الوم والةرك  أهي   أم
ذا  رض ل  أمران  أةدهما ليدنيا واآلخر لخخر  يثر اآلخر  , من  مي   يءوال يراهى بش,في ا  لوم  الهم  واى

لدول  صيى ا   يي   ,درك وأكثر ما ينكشف ل  في ةركاد  أن يكون مباةا ولكن ال يعني  في( ...   يى الدنيا
 ( . من ةسن إسالم المرء درك  ماال يعني : ) وسيم 

ويةسن الني  , وذلك بدفدد كيفي  العمل  ليدضى ةق ا  في   , النظر الثاني ليمرقب   ند الشروع في العمل
ن  ال يخيو في وهذا  مالحم ل  في جمي  أةوال  فإ. كمل ما يمكن  أفي إدمام  ويكمل صورد  ويدعاراه  يى 

فإذا راقب ا  دعالى في  جمي  ذلك قدر  يى  باد  ا  دعالى فيوا بالني  , جمي  أةوال   ن ةرك  وسكون 
: ) أن يدعد مسددبل الدبي  لدول  صيى ا   يي  وسيم  فينبايفإن كان قا دا مثال . وةسن الفعل ومرا ا  األدب 

وميك الميوك مري   يي  , ال يجيس مدربعا إذ ال يجالس الميوك كذلك و   (.. خير المجالس ما اسددبل ب   الدبي 
جيسع مر  مدربعا فسمعع هادفا يدول هكذا دجالس الميوك فيم أجيس بعد : قال إبراهيم بن أدهم  رةم  ا  . 

ن كان ينام فينام  يى اليد اليمنى مسددبل الدبي  م  ساهر اآلداب الدي ذكرناها في . ذلك  مدربعا  . موضعوا  واى
فإذن ال يخيو العبد  . بل لو كان في قضاء الةاج  فمرا اد  آلدابوا وفاء بالمراقب  , فكل ذلك داخل في المراقب  

ومرا ا  األدب , فمراقبد  في الرا    باإلخالم واإلكمال . أما أن يكون في را   أو في معصي  أو في مباح 
ن كان في معصي  فمر .  وةراسدوا  ن اآلفاع ن كان  .اقبد  بالدوب  والندم واإلقالع والةياء واالشداال بالدفكرواى واى

وال يخيو العبد في جمي   أةوال  . في  مباح فمراقبد  بمرا ا  األدب ثم بشوود المنعم في النعم  وبالشكر  ييوا 
ل ال ينفك العبد وكل ذلك من المراقب   ب.  ن بيي  ال بد ل  من الصبر  ييوا ونعم  ال بد ل  من الشكر  ييوا 

ما فعل ييحم  مباشرد  أو مةظور ييحم   درك  أو ندب ة   يي  إ, في كل ةال من فرض   دعالى  يي  
ليسارع ب  إلى مافر  ا  دعالى ويسابق ب   باد ا  أو مباح في  صالح  جسم  وقيب  وفي   ون ل   يى را د  

فينباي أن  ( ومن يتعد حدود هللا ِقد ظلم نفسه) المراقب    ولكل واةد من ذلك ةدود البد من مرا ادوا بدوام. 
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يدفدد العبد نفس  في جمي  أوقاد  في هذه األقسام الثالث  فإذا كان فارغا من الفراهض وقدر  يى الفضاهل فينباي 
ال  واألرباح دن. أن ييدمس أفضل األ مال ليشدال بوا فإن من فاد  محيد ربأ وهو قادر  يى درك  فوو مابون

وكل ذلك إنما  ( وال تنس نصيبك من الدنيا: ) بمحايا الفضاهل فبذلك يأخذ العبد من دنياه آلخرد  كما قال دعالى 
فإن السا اع ثال  سا   مضع ال دعب فيوا  يى  العبد كيفما اندضع في مشد  . يمكن بصبر سا   واةد  

إليوا  أم ال وال يدرى ما يدضى ا  فيوا وسا   أو رفاهي  وسا   مسددبي  لم دأع بعد ال يدري العبد أيعيش 
راهن  ينباي أن يجاهد فيوا نفس  ويراقب فيوا رب   فإن لم دأد  السا   الثاني  لم يدةسر  يى فواع هذه السا   

ن أدد  السا   الثاني  اسدوفى ةد   منوا كما اسدوفى من  وال يرول أمي  خمسين سن  فيرول  يي  العحم  األولىواى
ذا أمكن أن يكون   يى المراقب  فيوا بل  يكون ابن وقد  كأن  في يخر أنفاس  فيعي  يخر أنفاس  وهو ال يدرى واى

أن يكون  يى وج  ال يكره أن يدرك  الموع وهو  يى ديك الةال  ودكون جمي   أةوال   فينباييخر أنفاس  
ال يكون المؤمن  ظا نا إال في  : ) ممدصور   يى ما رواه أبو ذر رضى ا  دعالى  ن  من قول   يي  السال

و يى ) وما روى  ن  أيضا في معناه  ( )..( أو لذ  في غير مةرم , أو مرم  لمعاش  , دحود لمعاد  ثال  
العاقل أن دكون ل  أربع  سا اع سا   يناجى فيوا رب  وسا   يةاسب فيوا نفس  وسا   يدفكر فيوا  في صن  

فإن في هذه السا     ونا ل   يى بدي  السا اع ثم هذه ( ... ليمرعم والمشرب ا  دعالى وسا   يخيو فيوا 
السا اع الدي هو فيوا مشاول الجوارح بالمرعم والمشرب ال  ينباى أن يخيو  ن  مل هو أفضل األ مال وهو 

أفضل من كثير  يدناول  مثال  في  من العجاهب ما لو دفكر في  وفرن ل  كان ذلك الذيالذكر والفكر فإن الرعام 
من أ مال الجوارح والناس  في  أقسام قسم ينظرون إلي  بعين الدبصر واال دبار فينظرون في  جاهب صنعد  
وكيفي  اردبار  قوام الةيواناع ب  وكيفي  دددير ا  ألسباب  وخيق الشوواع البا ث   يي  وخيق اآلالع  المسخر  

وهذا مدام ذوى األلباب وقسم  ينظرون في  بعين المدع والكراه  ليشوو  في  كما فصينا بعض  في كداب الشكر 
ويالةظون وج  االضررار إلي  وبودهم لو اسدانوا  ن   ولكن يرون أنفسوم مدوورين في  مسخرين لشوواد  وهذا 
مدام الحاهدين وقوم يرون في الصنع  الصان  ويدرقون منوا إلى صفاع الخالق فدكون مشاهد  ذلك سببا لدذكر 
أبواب من الفكر دنفدأ  ييوم بسبب  وهو أ يى المداماع وهو من مداماع العارفين و الماع المةبين إذ المةب 
إذا  رأي صنع  ةبيب  وكداب  ودصنيف  نسى الصنع  واشدال قيب  بالصان  وكل ما يدردد العبد في   صن  ا  

 .ب الميكوع وذلك  حيح جدا الصان  مجال رةب إن فدةع ل  أبوا دعالى في  في النظر من  إلى
وقسم راب  ينظرون إلي   بعين الرغب  والةرم فيدأسفون  يى ما فادوم من  ويفرةون بما ةضرهم من 
جميد  ويذمون من   ماال يوافق هواهم ويعيبون  ويذمون فا ي  فيذمون الربي  والرباخ وال يعيمون أن الفا ل  

الى وأن من ذم شيها من خيق ا  باير إذن فدد ذم  ا  ولذلك قال ليربي  والرباخ ولددرد  ولعيم  هو ا  دع
 . النبي صيى ا   يي  وسيم ال دسبوا الدهر فإن ا  هو الدهر 

: أما الفضيي   فدد قرال ا  دعرالىبعد العمل ولنذكر فضيي  المةاسب  ثم ةديددوا  المراب ة الةالةة محاسبة النفس
 ا هللا ولتنظاار نفااس مااا قاادمت لغااديااا أيْااا الااذين آمنااوا اتقااو  وهررذه إشررار  إلررى  المةاسررب   يررى مررا مضررى مررن

والدوبرر  نظررر فرري الفعررل بعررد  ( ودوبرروا إلررى ا  جميعررا أيوررا المؤمنررون لعيكررم دفيةررون : ) وقررال دعررالى )..( األ مررال 
 دوب إلي  في  اليوم ماه  مر السدافر ا  دعالى وأ إني: ) وقد قال صيى ا   يي  وسيم . الفراغ من  بالندم  يي  
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و رن  مرر رضرى (  إن الذين اتقوا إذا مسْم طاوف من الشيطان تاذكروا ِاإذا هام مبصارون : ) قال دعرالى( .. 
و رن ميمرون  ابرن مورران . ماذا  ميرع اليروم : ا    ن  ان  كان يضرب قدمي  بالدره إذا جن  الييل ويدول لنفس  

والشريكان يدةاسبان بعد العمل  .دين ةدى يةاسب نفس  أشد من مةاسب  شريك  ال يكون العبد من المد:ان  قال 
وروى  ن  اهش  رضى ا  دعالى  نوا أن أبا بكر رضروان ا    يير  قرال لورا  نرد المروع مرا أةرد مرن النراس . 

يرف أةب إلي من  مرر ثرم قرال لورا كيرف قيرع فأ رادع   يير  مرا قرال فدرال ال أةرد أ رح  يرى مرن  مرر فرانظر ك
وةدي  أبى رية  ةين شاي  الراهر في صالد  فددبر  . نظر بعد الفراغ من الكيم  فددبرها  وأبدلوا بكيم  غيرها

وفي ةدي  ابن سالم أن  ةمل ةحم  مرن  ... ذلك فجعل ةاهر   صدق    دعالى ندما ورجاء ليعوض مما فاد  
. نك هرذا فدرال أردع أن أجررب نفسري هرل دنكرره  ةرب فديل ل  يا  أبا يوسف قد كان في بنيك وغيمانك ما يكفو 

نمرا خرف الةسراب  يرى قروم ةاسربوا أنفسروم  فري الردنيا , المرؤمن قروام  يرى نفسر  يةاسربوا   : وقال الةسن  , واى
نما شق الةساب يوم الديام   يى قوم أخذوا هذا األمر من غير مةاسب   إن المؤمن : المةاسب  فدال  ثم فسر. واى

نرك مررن ةراجدي ولكررن  هيوراع ةيررل بينري وبينررك يفجرؤه الشرريء يع وهرذا ةسرراب . جبر  فيدررول وا  إنرك لدعجبنرري واى
مراذا أردع بورذا وا  ال أ رذر بورذا وا  ال أ رود : ثم قال ويفرر من  الشيء فيرج  إلى نفس   فيدرول , قبل العمل

ا  دعرالى  نر  يومرا وقرد خررج سرمعع  مرر برن الخرراب رضرى : ) وقال أنس بن  مالرك . لوذا أبدا إن شاء ا  
ابررن الخررراب أميررر  وخرجررع معرر  ةدررى دخررل  ةاهرررا فسررمعد  يدررول وبينرري وبينرر  جرردار وهررو فرري الةرراهر  مررر

قرال ال (  وال أقسام باالنفس اللواماة: )وقال الةسرن فري قولر  دعرالى ( ب  وا  لدددين ا  أو ليعذبنك المؤمنين ب  
والفرراجر يمضررى ؟ مرراذا أردع بشررربدي   ؟ مرراذا أردع بررأكيدي ؟ ردع بكيمدرريييدررى المررؤمن إال يعادررب نفسرر  مرراذا أ

رةم ا   بدا قرال لنفسر  ألسرع صراةب  كرذا ألسرع  :رةم  ا  دعالى  وقال مالك بن دينار. قدما ال يعادب نفس  
الددرى أشرد : ن وقرال ميمرون برن  موررا. صاةب  كذا ثم ذموا ثم خرموا ثم ألحموا  كداب ا  دعالى فكان ل  قاهردا 

مثيررع نفسرري فرري الجنرر  يكررل مررن  : وقررال إبررراهيم الديمرري . مةاسررب  لنفسرر  مررن سرريران غاشررم ومررن شررريك شررةيأ 
ثمارها وأشرب من أنوارها وأ انق أبكارها ثم مثيع نفسي في  النار يكل من حقوموا وأشررب مرن صرديدها وأ رال  

قيرع فأنرع  دالع أريرد أن أرد إلرى الردنيا فأ مرل صرالةاسالسيوا وأغاللوا فديع لنفسي يا نفس أي  شيء دريدين ف
وقال  مالك بن دينار سمعع الةجاج يخرب وهو يدول رةرم ا  امررأ ةاسرب نفسر  قبرل أن  . في األمني  فا ميي

الةساب إلى غيره رةم ا  امرأ أخذ بعنان  مي  فنظر ماذا يريد ب  رةم ا  امرأ نظر في مكيال   رةم ا   يصير
كنرع أصرةب  فكران   : وةكرى صراةب لألةنرف ابرن قريس قرال.  نظرر فري ميحانر  فمرا حال يدرول ةدرى أبكرانى امرأ

يررا  امرر  صررالد  بالييررل الررد اء وكرران يجرر  إلررى المصررباح فيضرر  أصرربع  فيرر  ةدررى  يةررس بالنررار ثررم يدررول لنفسرر  
 . ما ةميك  يى ما صنعع يوم كذا ما ةميك  يى ما صنعع يوم كذا  فةني
 يم أن العبد كما يكون ل  وقع في أول النوار يشارر في  نفس   يى سبيل إ:  ة المحاسبة بعد العملبيان حقيق 

أن يكررون لرر  فرري يخررر النوررار سررا   يرالررب فيوررا الررنفس ويةاسرربوا  يررى جميرر  ةركادوررا   فينبارريالدوصرري  بررالةق  
يرروم ةرصررا مررنوم   يررى الرردنيا  وسرركنادوا كمررا يفعررل الدجررار فرري الرردنيا مرر  الشررركاء فرري يخررر كررل سررن  أو شررور أو

وخوفا من أن يفودوم منوا ما لو فادوم لكانع الخير  لوم في فواد  ولرو ةصرل ذلرك  لورم فرال يبدرى إال أيامرا قالهرل 
فكيف ال يةاسب العاقل نفسر  فيمرا يدعيرق بر  خررر الشرداو   والسرعاد  أبرد اآلبراد مرا هرذه المسراهي  إال  رن الافير  
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ومعنررى المةاسررب  مر  الشررريك أن ينظررر فري رأس المررال وفرري الررربأ   . نعروذ بررا  مررن ذلركوالخرذالن وقيرر  الدوفيررق 
ن كران مرن خسرران رالبر   والخسران ليدبين ل  الحياد  من  الندصان فرإن كران مرن فضرل ةاصرل اسردوفاه وشركره واى

 والفضاهل بضمان   وكيف  ددارك  في المسددبل فكذلك رأس مال العبد في دين  الفراهض وربة  النوافل 
وخسران  المعاصي وموسم هذه الدجار  جمير  النورار ومعامير  نفسر  األمرار  بالسروء فيةاسربوا   يرى الفرراهض أوال  

ن أداهرا  ن فودورا مرن  أصريوا رالبورا بالدضراء واى فإن أداها  يرى وجوورا شركر ا  دعرالى  يير  ورغبورا فري مثيورا واى
ن اردكب معصي   اشدال  بعدوبدوا ودعذيبوا ومعادبدوا ليسدوفى منوا ما يددارك ب  ناقص  كيفوا الجبران بالنوافل واى

 ما فرر كما يصن  الداجر بشريك  وكما  أن  يفدش في ةسراب الردنيا  رن الةبر  والديررار فريةفظ مرداخل الحيراد  و
يرالبورا أن يددى غبين  النفس ومكرها فإنوا خدا ر  ميبسر  مكرار  في فينبايالندصان ةدى ال يابن في  شيء منوا 

دكيم ب  رول نواره وليدكفل بنفس  من الةسراب مرا سريدواله غيرره  فري صرعيد  أوال  بدصةيأ الجواب  ن جمي  ما
الديام  وهكذا  ن نظره بل  ن خوارره وأفكاره وقيام  وقعوده وأكي  وشرب  ونوم   ةدى  ن سكود  أن  لرم سركع 

وصرأ  نرده قردر أدى الواجرب فير  كران ذلرك الدردر و ن سكون  لم سكن فإذا  رف مجمروع الواجرب  يرى الرنفس  
مةسرروبا لرر  فيظوررر لرر  البرراقي  يررى نفسرر   فييثبدرر   ييوررا وليكدبرر   يررى صررةيف  قيبرر  كمررا يكدررب البرراقي الررذي  يررى 

 )..( .شريك   يى قيب  وفي  جريد  ةساب  
سربدا  يأكرل فري كرل سربع  أن رجال دعبد حمانا ثم بدع ل  إلى ا  دعالى ةاجر  فدرام سربعين: و ن وهب بن منب  

إةدى  شر  دمر  ثم سأل ةاجد  فيم يعروا فرج  إلى نفس  وقال منك  أديع لو كان فيك خيرر أل ريرع ةاجدرك 
وقال  بد ا   . فنحل إلي  ميك وقال يا ابن يدم سا دك هذه خير  من  باددك الدي مضع وقد قضى ا  ةاجدك

ذا رجرل كنا في غحا  لنرا فةضرر  العردو فصري: بن قيس  أ فري النراس فدراموا إلرى المصراف فري يروم شرديد الرريأ واى
أمررامي وهررو يخارررب  نفسرر  ويدررول أي نفسرري ألررم أشررود مشررود كررذا فديررع لرري أهيررك و يالررك فأرعدررك ورجعررع ألررم  
أشررود مشررود كررذا وكررذا فديررع لرري أهيررك و يالررك فأرعدررك ورجعررع وا  أل رضررنك اليرروم  يررى  ا  أخررذك أو دركررك 

اليروم فرمددر  فةمرل النرراس  يرى  ردوهم فكران فري أواهيورم ثررم  أن العردو ةمرل  يرى النراس فانكشررفوا فديرع ألرمدنر  
فكرران فرري موضررع  ةدررى انكشررفوا مررراع وهررو ثابررع يدادررل  فرروا  مررا حال ذاك دأبرر  ةدررى رأيدرر  صررريعا فعررددع برر  

ق  بصره  يى امرأ  فجعرل و ن مجم  أن  رف  رأس   إلى السرأ فو  )..( وبدابد  سدين أو أكثر من سدين رعن  
 يى نفس  أن ال يرف  رأس  إلى السماء ما دام في  الدنيا وكان األةنف بن قيس ال يفارق  المصرباح بالييرل فكران 

أنكر وهيب بن الورد شريها  يرى نفسر   يض  أصبع   يي  ويدول لنفس  ما  ةميك  يى أن صنعع يوم كذا كذا و
م جعرل يدرول لنفسر  ويةرك إنمرا أريرد برك الخيرر ورأى مةمرد برن بشرر  فندف شعراع   يى صدره ةدى  ظم ألم  ث

لدد وني الرى الميرأ منرذ   نفسيبميأ فدال أن  أكيد وهو يأكل  ند إفراره خبحا باير ميأ فدال ل  لو  الراهيداود 
بدك وأمدرك سن  وال ذاق دواد ميةا ما دام في الدنيا فكذا كانع  دوب  أولى الةحم  ألنفسوم والعجب انك دعاقب  

واهيك وولدك  يى ما يصدر منوم من سوء  خيق وددصرير فري أمرر ودخراف انرك لرو دجراوحع  رنوم لخررج أمررهم 
 ن االخديار وباوا  ييك ثم  دومل نفسرك وهرى أ ظرم  ردو لرك واشرد رايانرا  ييرك وضرررك مرن رايانورا أ ظرم 

العرريش  رريش   إنلررو  ديررع لعيمررع مررن ضررررك مررن  رايرران أهيررك فرران غررايدوم أن يشوشرروا  ييررك معيشرر  الرردنيا و 
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فورى بالمعاقبر  أولرى    ال يخرر لر  ونفسرك هرى الدري درنام  ييرك  ريش اآلخرر  الرذياآلخر  وان في  النعريم المدريم 
 .من غيرها 

 : المجاهد : المراب ة الخامسة  
هررا ددرروانى يعاقبوررا بالعدوبرراع الدرري مضررع وان ري أنوهررو انرر  إذا ةاسررب نفسرر  فريهررا قررد  قارفررع معصرري  فينباررى 

من الفضاهل أو ورد من األوراد فينبارى أن يؤدبورا بدثديرل األوراد  ييورا وييحمورا فنونرا مرن    يءبةكم الكسل في ش
لمررا فرررر فوكررذا كرران يعمررل  مررال ا  دعررالى فدررد  اقررب  مررر  بررن الخررراب  الوظرراهف جبرررا لمررا فرراع منرر  ودررداركا

رض كانرع لر  قيمدورا ماهدرا ألرف  درهرم وكران ابرن  مرر نفس  ةين فادد  صال  العصر في جما   بأن دصردق برأ
اذا فادد  صال  في جما   أةيا ديك الييي  وأخر ليي  صال  المارب ةدى  ري  كوكبان فرأ دق رقبدرين وفراع ابرن 
أبررى ربيعرر  ركعدررا الفجررر فررا دق رقبرر  وكرران بعضرروم يجعررل   يررى نفسرر  صرروم سررن  أو الةرر  مررا شرريا أو الدصرردق 

 يررى  دررراو نيال  نفسرريمرابررر  ليررنفس ومؤاخررذ   لوررا بمررا فيرر  نجادوررا فررإن قيررع إن كانررع  بجميرر  مالرر  كررل ذلررك
دسرمعوا مرا ورد فري األخبرار مرن  أنالمجاهد  والمواظب   يرى األوراد فمرا  سربيل معالجدورا فرأقول سربييك فري ذلرك 

فري العبراد  فردالةظ  ومن أنف  أسرباب العرالج أن دريرب صرةب   برد مرن  براد ا  مجدورد  )..( فضل المجدودين 
وكان بعضوم يدول كنع إذا ا دردنى فدر  في العباد  نظرع إلى أةوال مةمد  برن واسر  والرى . ب   ودددديأقوال  

قد فدد في  هذا الحمان من يجدود في العبراد   إذ , إال أن هذا العالج قد دعذر. اجدواده فعميع  يى ذلك أسبو ا 
 أخبرارهمانفر  مرن سرماع أةروالوم ومرالعر   شريءالمشراهد  الرى السرماع فرال   يعدل مرن أنولين فينباى اجدواد األ

ميكوم وما  أ ظمباد ال يندر  فما وما كانوا في  من الجود الجويد وقد اندضى  دعبوم وبدى ثوابوم ونعيموم ابد اآل
بينرر  وبررين كررل مررا  بوررم فيمدرر  نفسرر  أيامررا قالهررل بشرروواع مكرردر  ثررم يأديرر  المرروع ويةررال  يددررديأشررد ةسررر  مررن ال  

المجدودين وفضاهيوم ما ةرك  رغب  المريد  أوصافونةن نورد من . يشدوي  أبد اآلباد نعوذ با  دعالى من ذلك 
 والذين يؤتون ما آتوا وقلاوبْم وجلاة : )قال الةسن أجوددوم العباد  قال ا  دعالى  )..( في االجدواد اقدداء بوم

وقررال رسررول ا  . أ مررال البررر ويخررافون أن  ال ينجرريوم ذلررك مررن  ررذاب ا   قررال الةسررن يعميررون مررا  ميرروا مررن( 
ما بال   : )ا  دعالى يدول لمالهكد  أنويروى  ( .. روبي لمن رال  مره  وةسن  مي : ) صيى ا   يي  وسيم 

  دبررارك ودعررالى فاشررداقوا إليرر  فيدررول ا  شرريءخرروفدوم شرريها فخررافوه وشرروقدوم الررى  إلونررا بررادي مجدورردين فيدولررون 
رواهررف مررنوم مررا كررانوا  أدركررع أقوامررا وصررةبع : ) وقررال الةسررن( لكررانوا اشررد اجدوررادا   بررادي رينرريفكيررف لررو 
كانرع أهرون فري أ يرنوم مرن هرذا الدرراب   يمنورا أدبرر ولور شريءمن الدنيا أقبل وال يدأسرفون  يرى  بشيءيفرةون 

وال , مررا ررروى لرر  ثروب وال أمررر أهيرر  بصررنع  رعررام قررر أن كرران اةرردهم ليعريش  مررره  كيرر   بررأرجيكمدرهونرر   الرذي
وأدركردوم  راميين بكدراب ربورم وسرن  نبريوم إذا جرنوم الييرل فديرام  يرى أرررافوم , جعل بين  وبين األرض شيها قر 

إذا  ميرروا الةسررن  فرةرروا  بوررا . يفدرشررون  وجرروهوم دجرررى دمررو وم  يررى خرردودهم ينرراجون ربوررم فرري فكرراك رقررابوم 
ذا  ميروا السرريه  أةرحندوم وسرألوا ا  دعرالى أن  يافرهرا لورم وا  مرا حالرروا  أنرها وسرألوا ا  ودأبروا فري شرك يددبيورا واى

ويةكى أن قوما دخيوا  يرى  مرر برن  برد  ( .بالمافر   إالوا  ما سيموا من الذنوب وال نجوا  كذلك و يى ذلك و
ذاالعحيح يعودون  فري مرضر   بير  برك مرا أرى فدرال يرا  الرذي مرر لر  يرا فدرى مرا  فريوم شراب ناةرل  الجسرم فدرال واى

فدال يا أميرر المرؤمنين ذقرع ةرالو  الردنيا فوجرددوا  ,صدقدني  إالوأمراض فدال  سألدك با   أسدامأمير المؤمنين 
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أنظرررر إلرررى  ررررش ربرررى والنررراس  وكرررأني, واسررردوى  نرررد ذهبورررا وةجرهرررا , حهردورررا وةالودورررا   نررردي وصرررار, مرررر  
نرا فير  فري جنرب ثرواب ا   أوقييل ةديرر كرل مرا , لييى  أسورع  نواريفأظمأع لذلك ,   والنار يساقون إلى  الجن

يشرب الفديع وال يأكل الخبح فديل لر  فري ذلرك فدرال  برين مضر  الخبرح  الراهيوقال أبو نعيم كان داود . و داب  
جررذ ا مكسررورا فدررال يررا ابررن  فرري سرردف بيدررك  إنودخررل رجررل  ييرر  يومررا فدررال . وشرررب الفديررع قررراء  خمسررين ييرر  

وكررانوا  يكرهررون فضررول النظررر كمررا يكرهررون  . فرري البيررع منررذ  شرررين سررن  مررا نظرررع الررى السرردف لرري إن أخرري
جيسنا إلى أةمد  بن رحين من غدو  إلى العصر فما الدفع يمنر  وال  :وقال مةمد بن  بد العحيح. فضول الكالم 

خيق العينين لينظر بوما العبد الرى  ظمر  ا  دعرالى فكرل مرن نظرر ا   ح وجل   إنيسر  فديل ل  في ذلك فدال 
وقالررع امرررأ  مسررروق مررا كرران يوجررد مسررروق إال وسرراقاه مندفخدرران مررن رررول  .بايررر ا دبررار كدبررع  ييرر  خريهرر  

 وقال أبو الدرداء لوال ثال  ما أةببع العيش يومرا . رةم  ل   فأبكىخيف   ألجيسكنع  إنوقالع  وا  . الصال  
واةرردا الظمررأ   بررالوواجر والسررجود   فرري جرروف الييررل ومجالسرر  أقرروام ينددررون أرايررب الكررالم كمررا  ينددررى أرايررب 

وكان األسود بن يحيد يجدود في العباد  ويصروم فرى الةرر ةدرى يخضرر جسرده  ويصرفر فكران  يدمر  برن . الثمر 
يخضرر جسرده ويصريى ةدرى يسردر فردخل  وكان يصروم ةدرى  . قيس يدول ل  لم دعذب نفسك فيدول كرامدوا أريد

فدال إنمرا أنرا  برد مميروك ال أدع مرن : ل  إن ا   ح وجل لم يأمرك بكل هذا    يي  أنس بن مالك والةسن فداال
ركعرر  ةدررى أقعررد مررن رجييرر  فكرران  ألررفوكرران بعررض  المجدورردين يصرريى كررل يرروم . جهررع برر   إالاالسرردكان  شرريها 

لعصررر اةدبررى ثررم قررال  جبررع ليخييدرر  كيررف أرادع بررك برردال منررك  جبررع يصرريى جالسررا ألررف ركعرر  فررإذا  صرريى ا
وكان ثابع البنانى قرد  ةببرع . ليخييد  كيف  أنسع بسواك بل  جبع ليخييد  كيف اسدنارع قيوبوا بذكر سواك 

وقرال .  يكنع أذنع ألةرد أن يصريى لرك فري قبرره فاهرذن لري أن  أصريى فري قبرر  إنإلي  الصال  فكان يدول اليوم 
 . )..(  ييرر  ثمرران ودسررعون سررن  مررا رؤى  مضرررجعا إال فرري  يرر  المرروع  أدررع السرررينيررد مررا رأيررع أ بررد مررن الج

بمكر  سرن  فيرم يرنم ولرم يردكيم ولرم  يسردند إلرى  مرود وال  ىالجرر يرر و ن أبى مةمد المااحلى قال جاور أبو مةمرد 
ا دكافرك    يرا  أبرا مةمرد برم قردرع  يرىفسريم  يير  وقرال لر الكدراني يير  أبرو بكرر  الى ةاهر ولم يمد رجيير  فعبرر

لرو  الرراهيوقيرل لرداود . )..(  فراررق  الكدراني ومشرى مفكررا  ظراهري يرى  فأ رانني برارنيهذا فدال  يم صردق 
ذا , يدول هذه ليي  الركوع فيةيرى الييرل كير  فري ركعر   الدرنيوكان أويس . إذن لفارغ   إنيسرةع لةيدك فدال  واى

وقيرل لمرا دراب  دبر  الارالم كران ال يدونرأ  . هرذه ليير  السرجود فيةيرى الييرل كير  فري سرجد   كانع الييي  اآلدي   قال
وةررر  . بالرعررام والشررراب فدالرررع لرر  أمررر  لررو رفدرررع بنفسررك قرررال الرفررق أريرررب د ينررى أدعرررب قيرريال وأدرررنعم  رررويال 

رى و نرد الممراع يةمرد  ند الصباح يةمرد  الدروم السر:يدول  الثوريوكان سفيان . مسروق فما نام قر إال ساجدا 
. كران ال ينرام ررول الييرل  أيكان أةدهم إذا بي  أربعين  سن  روى فراش  : وقال  بد ا  بن داود . الدوم الددى 

يرا مرأوى كرل شرر فيمرا ضرعف اقدصرر  قروميوكان كومس بن الةسن يصيى كل يروم ألرف  ركعر  ثرم يدرول لنفسر  
ويررروى  ررن رجررل  مررن أصررةاب  يررى بررن أبررى . )..(  ي ميرر يررى خمسررماه  ثررم كرران يبكررى  ويدررول ذهررب نصررف 

ا  دعرالى   نر  الفجرر فيمرا سريم انفدرل  رن يمينر   رضريا  دعالى  ن  أن  قرال صرييع خيرف  يرى  رضيرالب 
وا  لدرد رأيرع أصرةاب مةمرد صريى ا   يير  وسريم  : )و يي  كآب  فمك  ةدى ريعع الشمس ثم قيب يده وقال 

كانوا  يصبةون شعثا غبرا صفرا قد بادوا   سجدا وقيامرا يديرون كدراب ا  يراوةرون , ووم وما أرى اليوم شيها يشب
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هميررع أ يررنوم ةدررى دبررل   وكررانوا إذا ذكررروا ا  مررادوا كمررا يميررد الشررجر فرري يرروم الررريأ و, بررين أقررداموم  وجبرراهوم 
الخوالنى قد  يق سورا في  مسرجد وكان أبو مسيم (  -يعنى من كان ةول   - وكأن الدوم بادوا غافيين, ثيابوم 

بيد  يخوف ب  نفس  وكان يدول لنفس  قومى فروا  ألحةفرن برك حةفرا ةدرى يكرون  الكيرل منرك ال منرى فرإذا دخيرع 
الفدررر  دنرراول سررور  وضرررب برر  سرراق  ويدررول أنررع أولررى بالضرررب  مررن دابدررى وكرران يدررول أيظررن أصررةاب مةمررد 

كال  وا  لنحاةموم  يي  حةاما ةدى يعيموا أنوم قد خيفوا وراءهم رجاال  صيى ا   يي  وسيم أن يسدأثروا ب  دوننا
وكان صفوان بن سييم قد دعددع ساقاه مرن ررول  الديرام وبير  مرن االجدوراد مرا لرو قيرل لر  الديامر  غردا مرا وجرد . 

ذا كان في الصريف اضررج  داخر ل البيروع مدحايدا وكان إذا جاء الشداء  اضرج   يى السرأ ليضر ب  البرد واى
وقرال الداسرم  برن . ليجد الةر  فال ينام وان  ماع وهو ساجد وان  كان يدرول اليورم إنري أةرب لدراءك فأةرب لدراهي 

مةمد غدوع يوما وكنع إذا غدوع بدأع بعاهش  رضي ا   نوا أسيم  ييوا فادوع يوما  إليوا فإذا هرى دصريى 
فدمررع ةدررى . ودبكررى  ودررد و ودررردد اآليرر   ( ب الساامومِماان هللا علينااا ووقانااا عااذا : ) صررال  الضررةى وهررى ددرررأ

مييرع وهرى كمرا هرى فيمرا رأيرع ذلررك ذهبرع إلرى السروق فديرع  أفررغ مرن ةرراجدى ثرم أرجر  ففرغرع مرن ةراجدى ثررم 
وقال مةمد برن إسرةاق لمرا ورد  يينرا  برد الررةمن ابرن األسرود . رجعع وهى كما هى دردد اآلي  ودبكى  ودد و 

وقررال بعضرروم مررا  . فدررام يصريى  يررى قرردم واةررد  ةدررى صرريى الصربأ بوضرروء العشرراء  ةاجرا ا ديررع إةرردى قدميرر 
وقررال  يررى بررن أبررى رالررب كرررم ا  وجورر  سرريما  . وبررين قيررام الييررل  بينرريأخرراف مررن  المرروع إال مررن ةيرر  يةررول 

عين الصالةين صفر  األلروان مرن السرور و مرش العيرون مرن البكراء وذبرول الشرفاه مرن الصروم  يريوم  غبرر  الخاشر
وقيل ليةسن ما بال المدوجدين أةسن الناس وجوها فدال ألنوم خيوا بالرةمن  فألبسوم نورا مرن نروره وكران  رامر 

وخيدع معى  دوا وجعيد  يجرى منى مجررى  دعيمنيوال  يدميدن و ولم دؤامرنى خيددني إلويبن  بد الديس يدول 
فرري الررردنيا الومررروم  إلوررري دمسرركنيأسدمسررك إن لرررم  كيرررف إلورررياسدمسررك   لررريوال أراه ثرررم قيررع  يرانرريالرردم وجعيدررر  

قال كان حمع   يو ن الداسم بن  راشد الشيبان . )..( واألةحان وفي اآلخر   العداب والةساب فأين الراة  والفرح 
ناحال  ندنا بالمةصب وكان ل  أهل وبناع وكان يدوم فيصيى  لريال ررويال فرإذا كران السرةر نرادى برأ يى صرود  

المعرسون أكل هذا الييل درقدون  أفال ددومون فدرةيون فيدواثبون فيسم  من هونا باك ومن هونا داع أيوا الركب 
وقرال . من هونا قارئ ومن هونا  مدوض  فإذا ري  الفجرر نرادى برأ يى صرود   نرد الصرباح يةمرد الدروم السررى 

وكيروا  يير  فسريموا الخيرق واألمررر إن    برادا أنعرم  يريوم فعرفروه وشررح صردورهم فأررا وه ود: ) بعرض الةكمراء 
إلي  فصارع قيوبوم معادن لصرفاء اليدرين وبيودرا ليةكمر  ودوابيرع ليعظمر  وخرحاهن  ليدردر  فورم برين الخيرق مدبيرون 
ومدبرون وقيوبوم دجول في الميكوع وديروذ بمةجروب الايروم ثرم  درجر  ومعورا رواهرف مرن لرراهف الفواهرد ومرا ال 

( بارن أمورهم  كالديباج ةسنا وهم الظاهر مناديل مبذولون لمرن أرادهرم دواضرعا يمكن واصفا أن يصف  فوم في 
نمرا هرو فضرل ا  يؤدير  مرن يشراء .  فعييرك إن كنرع مرن المررابرين   . )..(وهذه رريد  ال يبير  إليورا  برالدكيف واى

يراك أن دنظرر المراقبين لنفسك أن درال  أةوال الرجال والنسراء مرن المجدوردين  لينبعر  نشرارك ويحيرد ةر  صرك واى
إلى أهل  صرك فإنك إن در  أكثر من في  األرض يضيوك  يى سبيل ا  وةكاياع المجدودين غير مةصور  

 .وفيما ذكرناه كفاي  ليمعدبر 
 : المراب ة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها  
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لشررر فرررار  مررن الخيررر وأمرررع أن أ رردى  رردوك نفسررك الدرري بررين جنبيررك وقررد خيدررع أمررار  بالسرروء ميالرر  إلررى ا ا يررم 
بدحكيدوا وددويموا  وقودها بسالسرل الدورر إلرى  براد  ربورا وخالدورا ومنعورا  رن شرووادوا وفرامورا  رن لرذادوا فرإن  
ن الحمدوا بالدوبي  والمعادب  والعذل والمالم   كانع نفسرك هرى  أهميدوا جمةع وشردع ولم دظفر بوا بعد ذلك واى

 بوررا ورجرروع أن دصررير الررنفس المرمهنرر  المررد و  إلررى  أن درردخل فررى حمررر   برراد ا  أقسررم ا  الدرريالررنفس اليوامرر  
راضي  مرضي  قال دافين سا    ن درذكيرها ومعادبدورا وال دشرداين  برو ظ غيررك مرا لرم دشردال أوال برو ظ نفسرك 

دةى منرى وقرال أوةى ا  دعالى إلى  يسى  يي  السالم يا ابن مريم   ظ نفسك فإن ادعظع فعرظ النراس إال فاسر
دعرالى وذكرر فررإن الرذكرى دنفرر   المرؤمنين وسرربييك أن ددبرل  ييورا فددرررر  نردها جويوررا وغباودورا وأنوررا أبردا ددعررحر 

 ).....( بفرندوا وهدايدوا  ويشدد أنفوا واسدنكافوا إذا نسبع إلى الةمق 
نمرا مريرربوم مرن  المنا جرا  االسدرضرراء ومدصردهم مررن فورذه رررق الدرروم فري مناجرا  مرروالهم وفري معادبرر  نفوسروم واى

المعادب  الدنبي  واالسدر اء فمن أهمل المعادب  والمناجا  لم يكن  لنفس  مرا يا ويوشك أن ال يكون ا  دعالى  ن  
 (راضيا والسالم والةمد   وةده وصالد   يى سيدنا مةمد ويل  وصةب  وسالم 

 
 :من الله تعالى  الخوف 

 :رياض الصالةين  في –رةم  ا   –قال النووي 
: وقرال دعرالى. البرروج  إن بطاش رباك لشاديد :وقرال دعرالى  .البدرر  وإياي ِاارهبون  :  ال اهلل تعاالم 
 أخذه أليم شديد إن ِي ذلك لية لمن خااف عاذاب الخارة ذلاك  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن

معدود يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه ِمانْم شاقي   ألجل يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشْود وما نؤخره إال

 . يل  مران  ويحذركم هللا نفسه : دعالى  وقال .  هود  وسعيد ِأما الذين شقوا ِفي النار لْم ِيْا زِير وشْيق
.  يومواذ شاأن يغنياه لكال اماريء مانْم   بنياه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبياه وصااحبته و: ) وقال دعرالى

يااا أيْااا النااااس اتقااوا ربكاام إن زلزلاااة الساااعة شاايء عظاايم ياااوم ترونْااا تااذهل كااال : )  وقررال دعررالى.   رربس

عما أرضعت وتضاع كال ذات حمال حملْاا وتارى النااس ساكارى وماا هام بساكارى ولكان عاذاب هللا  مرضعة 

وأقباال بعضااْم علااى : ) وقررال دعررالى.  الرررةمن(  ولماان خاااف مقااام ربااه جنتااان: ) دعررالى  وقررال . الةرر  ( شااديد

ِي أهلنا مشفقين ِمن هللا علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إناه  بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل 

 .كثير  جدا معيوماع والارض اإلشار  إلى بعضوا وقد ةصل واآلياع في الباب   .الرور(.   هو البر الرحيم
 :ررفا وبا  الدوفيق وأما األةادي  فكثير  جدا فنذكر منوا 

  إن : )  ررن ابررن مسررعود رضرري ا   نرر  قررال ةرردثنا رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم وهررو الصررادق المصرردوق
خيد  في برن أم  أربعين يوما نرف  ثم يكون  يد  مثرل ذلرك ثرم يكرون مضرا  مثرل ذلرك ثرم يرسرل  أةدكم يجم  

وأجيرر  و ميرر  وشرردي أو سررعيد  فوالررذي ال إلرر  غيررره إن   قررويررؤمر بررأرب  كيمرراع بكدررب رح  الميررك فيررنف  فيرر  الررروح 
ةدرى مرا يكرون بينر  وبينورا إال ذراع فيسربق  يير  الكدراب فيعمرل بعمرل أهرل النرار  أةدكم ليعمل  مرل أهرل الجنر  

ن أةدكم ليعمل بعمل أهل النار, فيدخيوا  ةدى ما يكون بين  وبينوا إال ذراع فيسبق  يي  الكداب فيعمل بعمرل  واى
 . مدفق  يي (.  الجن  فيدخيوا أهل
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   يررؤدى بجوررنم يومهررذ لوررا سرربعون ألررف حمررام مرر  كررل حمررام : ) ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  و نرر  قررال قررال رسررول
 .رواه مسيم ( سبعون ألف ميك يجرونوا 

  إن أهرون أهرل : ) و ن النعمان بن بشرير رضري ا   نومرا قرال سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم يدرول
يرروم الديامر  لرجررل يوضر  فرري أخمرم قدميرر  جمردران يايري منومررا دماغر  مررا يررى أن أةرردا أشرد منرر   لنرار  رذابا ا

ن  ألهونوم  ذابا  .مدفق  يي (.   ذابا واى

  

 :بعض ما جاء في الباب مما قال  ابن الديم رةم  ا  في كداب  مدارج السالكين( باخدصار)ونندل 
 : من لة الخوا

ِاال تخااِوهم : ) قرال ا  دعرالى .  وهي فرض  يى كل أةد. الرريق وأنفعوا ليديب   لوهى من أجل مناح  

ِااال تخشااوا الناااس : ) وقررال .  يل  مررران (.  ِااارهبون يِإيااا: ) وقررال دعررالى (.  خاااِون إن كنااتم مااؤمنين و

م مشفقون الى قولاه إن الذين هم من خشية ربْ: ) أهي  فى كداب  وأثنى  ييوم فدال  ومدح.   الماهد (  واخشون

وفي المسند والدرمرذي  رن  اهشر  رضري ا   نورا :  المؤمنون ( سابقون أولوك يسارعون ِي الخيرات وهم لْا 
أهررو الررذي يحنرري .  المؤمنررون   (مااا آتااوا وقلااوبْم وجلااة والااذين يؤتااون ) قيررع يررا رسررول ا  قررول ا  :]  قالررع 

[  يصوم ويصيي ويدصدق ويخاف أن ال يدبرل منر  ولكن  الرجل  ال يا ابن  الصديق: ويشرب الخمر ويسرق قال 
إن المررؤمن جمرر  إةسررانا وخشرري  ,  ميرروا وا  بالرا رراع واجدورردوا فيوررا وخررافوا أن درررد  يرريوم : " قررال الةسررن . 

سرم غيرر مدرادفر  قرال أبرو الدا و الوجل و الخوف و الخشري  و الرهبر  ألفراظ مدداربر  ". والمنافق جم  إساء  وأمنا 
مررن دررذكر  الخرروف اضرررراب الديررب وةركدرر  : ) وقيررل ( الخرروف دوقرر  العدوبرر   يررى مجررارى األنفرراس : ) الجنيررد 

الخررروف : ) وهرررذا سررربب الخررروف ال أنررر  نفسررر  وقيرررل ( الخررروف قرررو  العيرررم بمجررراري األةكرررام : ) وقيرررل (  المخررروف
ن الخشري  ليعيمراء برا   قرال ا  و الخشري  أخرم مرن الخروف فرإ( الديب من ةيول المكروه  ند اسدشرعاره  هرب 
وقرال النبري صريى ا   يير  . فوري خروف مدررون بمعرفر  . فرارر (  يخشى هللا من عباده العلمااء إنما : ) دعرالى 
فإن الذي يررى . والخشي  انجماع واندباض وسكون , فالخوف ةرك  (  ل  خشي  إني أدداكم   وأشدكم : ) وسيم 

سركون  وقرراره : والثانير  . ةركر  ليوررب منر  وهري ةالر  الخروف : إةرداهما  ل  ةالدران  :العدو والسيل ونةو ذلك 
مرن المكرروه وهري ضرد الرغبر   وأمرا الرهبر  فوري اإلمعران فري الوررب   . في مكان ال يصل إلي  فير  وهري الخشري 

يجمعومرا االشردداق وبين الرهب والورب دناسب في اليفظ والمعنى .   الدي هي سفر الديب في ريب المرغوب في 
وأمررا الوجررل فرجفرران الديررب وانصرردا   لررذكر مررن يخرراف  األوسررر الررذي هررو  دررد دداليررب الكيمرر   يررى معنررى جررام  

. واإلجالل وأكثر ما يكون م  المةب  والمعرف   فخوف مدارن ليدعظيم : وأما الويب  . سيران  و دوبد  أو لرؤيد  
, والويبرر  ليمةبررين , ليعيمرراء العررارفين  والخشرري  , امرر  المررؤمنين فررالخوف لع. دعظرريم مدرررون بالةررب : واإلجررالل 

إني : ) النبي صيى ا   يي  وسيم  و يى قدر العيم والمعرف  يكون الخوف والخشي  كما قال, واإلجالل ليمدربين 
بكيردم كثيررا قيريال ول لرو دعيمرون مرا أ يرم لضرةكدم : ) وقرال . وفرى رواير  خوفرا ( أل يمكم برا  وأشردكم لر  خشري  

فصراةب الخروف  ييدجرىء إلرى (  ولما ديذذدم بالنساء  يى الفرش ولخرجدم إلى الصعداع دجأرون إلى ا  دعرالى
ومثرل  , ييدجىء إلى اال دصام بالعيم ومثيوما مثل من ال  يم ل  بالررب : وصاةب الخشي  , الورب واإلمساك 
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قررال أبررو . لربيررب ييدجررىء إلررى معرفدرر  باألدويرر  واألدواء الربيررب الةرراذق فرراألول ييدجررىء إلررى الةميرر  والورررب وا
الخوف سراج في الديب ب  يبصر مرا فير  مرن : ) وقال ( الخوف سور ا  يدوم ب  الشاردين  ن باب  : ) ةفم 

وكل أةد إذا خفد  هربع من  إال ا   ح وجرل فإنرك إذ خفدر  هربرع إلير  فالخراهف هرارب مرن ربر  ( الخير والشر 
إذا سرركن الخرروف : ) وقررال إبررراهيم بررن سررفيان ( مررا فررارق الخرروف قيبررا إال خرررب: ) قررال أبررو سررييمان ( . إلررى ربرر  

النرراس  يررى الرريررق مررا لررم يررحل  ررنوم :  نوررا وقررال ذو النررون  الديرروب أةرررق مواضرر  الشرروواع منوررا وررررد الرردنيا 
درررر بمكررران صرررالأ فرررال مكررران ال دا: ) وقرررال ةرررادم األصرررم ( الخررروف فرررإذا حال  رررنوم الخررروف ضررريوا  رررن الرريرررق 

وال دادرر ,  لدريمرا  لدريوال دادر بكثر  العباد  فإن إبييس بعرد ررول العبراد  ,  لديفيوا يدم ما  ولديالجن   أصيأ 
وال دادرر بيدراء الصرالةين ورؤيردوم فرال , وكان يعرف االسم األ ظم  لديما  لديبن با ورا  بكثر  العيم فإن بيعام 

والخوف ليس مدصرودا لذادر  , ( ا   يي  وسيم ولم يندف  بيداه  أ داؤه والمنافدون شخم أصيأ من النبي صيى 
. ولوذا يحول بحوال المخوف فإن أهل الجن  ال خوف  ييوم وال هم يةحنرون  بل هو مدصود لايره قصد الوساهل 

لرربوم إذا دخيروا دار  ولورذا ددضرا ف مةبر  المرؤمنين, بالذاع والصرفاع  والخوف يدعيق باألفعال والمةب  ددعيق 
والخروف , المةب  ومدامورا أ يرى وأرفر  مرن منحلر  الخروف ومدامر   النعيم وال ييةدوم فيوا خوف ولوذا كانع منحل 

, فإذا دجاوح ذلك خيف من  اليأس والدنور , ا   ح وجل  ما ةال بين صاةب  وبين مةارم : المةمود الصادق 
وبارنرا وسرمعع شري  اإلسرالم ابرن ديمير  قردس ا   ع  رن اآلثرام ظراهراصدق الخوف هو الور : ) قال أبو  ثمان 

مرن  االنخرالعهرو : الخروف : صراةب المنراحل  ما ةجحك  ن مةرارم ا  وقرال : الخوف المةمود : روة  يدول 
 . ما أخبر ا  ب  من الو د والو يد  يعني الخروج  ن سكون األمن باسدةضار( رمأنين  األمن بمرالع  الخبر 

 
    :  الرجاء

 : قال ابن الديم رةم  ا   
أولوك الذين يدعون يبتغون إلى ربْم الوسيلة أيْم أقرب ويرجون رحمته ويخاِون  : قال ا  دعالى   

فذكر مداماع اإليمان . ريب الدرب من  بالعبودي  والمةب  :  فابدااء الوسيي  إلي   . 11  اإلسراء  عذابه
  من كان يرجو لقاء هللا ِإن أجل هللا لت  :  الةب والخوف والرجاء قال دعالى:  بناؤه ييوا  الديالثالث  

  . 550 الكوف   ِمن كان يرجو لقاء ربه ِليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا :  وقال  . 1  العنكبوع
 .  459  در الب(.   أولوك الذين يرجون رحمة هللا  وهللا غفور رحيم: )  وقال دعالى

ال يمودن  سمعع رسول ا  يدول قبل مود  بثال : )  وفي صةيأ مسيم  ن جابر رضي ا   ن  قال* 
أنا  ند ظن  بدي بي فييظن   يدول ا   ح وجل: )   وفي الصةيأ  ن ( .  أةدكم إال وهو يةسن الظن برب 

 ( .  بي ما شاء
هو اإلسدبشار  ويريب لوا السير وقيل, ا  والدار اآلخر  الرجاء ةاد يةدو الديوب إلى بالد المةبوب وهو 

. بجود الرب دعالى  الثد هو :  وقيل. واالردياح لمرالع  كرم  سبةان  , بجود وفضل الرب دبارك ودعالى 
و الرجاء يكون . والفرق بين  وبين الدمني أن الدمني يكون م  الكسل وال يسيك بصاةب  رريق الجد واالجدواد 

كةال   كةال من يدمنى أن يكون ل  أرض يبذرها ويأخذ حر وا والثاني  فاألول. ل الجود وةسن الدوكل م  بذ
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ولوذا أجم  العارفون  يى أن الرجاء ال يصأ إال م  . من يشق أرض  ويفيةوا ويبذرها ويرجو ريوع الحرع 
,   نو ان مةمودان  ثالث  أنواع والرجاء(.   ةسن الرا     الم  صة  الرجاء: ) قال شاه الكرماني.   العمل

ورجل أذنب , رجاء رجل  مل برا   ا   يى نور من ا  فوو راج لثواب    فاألوالن  . ونوع غرور مذموم
ةسان  وجوده وةيم  وكرم  رجل مدماد في  والثال .   ذنوبا ثم داب منوا فوو راج لمافر  ا  دعالى و فوه واى

 .   بال  مل فوذا هو الارور والدمني والرجاء الكاذبالدفرير والخرايا يرجو رةم  ا 
إلى سع  فضل رب   ونظر.   نظر إلى نفس  و يوب  ويفاع  مي  يفدأ  يي  باب الخوف  وليسالك نظران

وقال أبو  يي .  ولوذا قيل في ةد الرجاء هو النظر إلى سع  رةم  ا .  وكرم  وبره  يفدأ  يي  باب الرجاء
ذا ندم أةدهما وق  في  , لخوف والرجاء كجناةي الراهر إذا اسدويا اسدوى الرير ودم ريران  ا: ) الروذباري واى

ذا ذهبا صار الراهر في ةد الموع أن  ما  الم  الرجاء في العبد فدال: )  وسهل أةمد بن  اصم.   (الندم واى
الدنيا واآلخر  ودمام  فوه  ن  في يكون إذا أةار ب  اإلةسان ألوم الشكر راجيا لدمام النعم  من ا   يي  في 

.   ر  رب  و فوهافالداهب م يءرجاء المةسن ثواب إةسان  أو رجاء المس  واخديفوا أي الرجاهين أكمل  ( . اآلخر 
وراهف  رجةع رجاء المذنب ألن رجاءه مجرد  ن  ي  , فراهف  رجةع رجاء المةسن لدو  أسباب الرجاء مع  

يكاد رجاهي لك م  الذنوب يايب رجاهي لك م  : )   قال يةيى بن معاذ.   الذنب رؤي  العمل مدرون بذل  رؤي
وأجدني , األ مال ألني أجدني أ دمد في األ مال  يى اإلخالم وكيف أصفيوا وأةرحها وأنا باآلفاع معروف 

لعرايا في أةيى ا إلوي: )  وقال أيضا  .( ف ال دافرها وأنع بالجود موصوففي الذنوب أ دمد  يى  فوك وكي
 . ( قيبي رجاؤك وأ ذب الكالم  يى لساني ثناؤك  وأةب السا اع إلي سا   يكون  فيوا لداؤك

 
 :التوبة

 :قال النووي في رياض الصالةين  
 

العبررد وبررين ا  دعررالى ال ددعيررق بةررق  فررإن كانررع المعصرري  بررين .  قررال العيمرراء الدوبرر  واجبرر  مررن كررل ذنررب 
أن يعحم أال يعرود  والثال  , والثاني أن يندم  يى فعيوا , ها أن يدي   ن المعصي  فيوا ثالث  شرور   أةد يدمي

 .فإن فدد أةد الثالث  لم دصأ دوبد  . إليوا أبدا 
ن كانع المعصي  ددعيق  فرإن كانرع مراال , وأن يبررأ مرن صراةبوا , الثالثر   فشروروا أربع    هرذه  بآدميواى

ن كانع ةد قذف , أو نةوه رده إلي   ن , وه أو ريب  ف, ونةوه مكن  من  واى ويجرب , كانع غيب  اسدةي  منوا واى
الررذنب وبدررى  ييرر   فررإن درراب مررن بعضرروا صررةع دوبدرر   نررد أهررل الةررق مررن ذلررك , أن يدرروب مررن جميرر  الررذنوب 

 . الباقي 
جماع األم   يى وجوب الدوب  قال ا  دعالى   وتوبوا إلى هللا: ) وقد دظاهرع دالهل الكداب والسن  واى

وقال دعالى . هود (  استغفروا ربكم ُم توبوا إليه: ) وقال دعالى   .النور(  جميعا أيْا المؤمنون لعلكم تفلحون
 .الدةريم (   آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحا يا أيْا الذين : ) 
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 نري ألسردافر وا  إ:) يدرول  سرمعع رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  : ) و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قرال
  .رواه البخاري ( ا  وأدوب إلي  في اليوم أكثر من سبعين مر  

 يا أيورا النراس دوبروا : ) ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  و ن األغر بن يسار المحني رضي
 .  رواه مسيم (  مر  إلى ا  واسدافروه فإني أدوب في اليوم ماه  

 الك األنصاري خادم رسول ا  صيى ا   يي  وسيم رضي ا   ن  قال قال رسول و ن أبي ةمح  أنس بن م
مدفرق (   أفررح بدوبر   برده مرن أةردكم سردر  يرى بعيرره وقرد أضري  فري أرض فرال : )  يير  وسريم  ا  صيى ا  

اةيدر  برأرض فرال  أشد فرةا بدوب   برده ةرين يدروب إلير  مرن أةردكم كران  يرى ر     : ) وفي رواي  لمسيم.   يي 
يرس مرن راةيدر  فبينمرا هرو يمنورا فرأدى شرجر  فاضررج  فري ظيورا وقرد  يس آفانفيدع من  و ييورا رعامر  وشرراب  فر

من شد  الفرح اليوم أنع  بدي وأنا ربك أخرأ من شد  الفرح  كذلك إذ هو بوا قاهم   نده فأخذ بخراموا ثم قال 
. ) 
  إن ا  : )  ن   رن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال  ضي ا  و ن أبي موسى  بد ا  بن قيس األشعري ر

مسرريء الييررل ةدررى دريرر  الشررمس مررن  دعررالى يبسررر يررده بالييررل ليدرروب مسرريء النوررار ويبسررر يررده بالنوررار ليدرروب 
 .رواه مسيم (  ماربوا

   رير  الشرمس مرن دراب قبرل أن د: )  يير  وسريم  و ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا  صيى ا
 .رواه مسيم (  من ماربوا داب ا   يي 

 بن الخراب رضي ا   نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسريم قرال  و ن أبي  بد الرةمن  بد ا  بن  مر :
 . الدرمذي  رواه (  لم يارغر إن ا   ح وجل يدبل دوب  العبد ما) 

  
 : باخدصارجاء في مدارج السالكين ما نندل من  

 

 : بالعبد جهلها منها  ذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها وال يليقون 
داب  أن المبادر  إلى الدوب  من الذنب فرض  يى الفور وال يجوح دأخيرها فمدى أخرها  صى بالدأخير فإذا 

أنر  إذا : برل  نرده من الذنب بدي  يي  دوب  أخرى وهي دوبد  من دأخير الدوبر  وقرل أن دخررر هرذه ببرال الداهرب 
 . من الذنب لم يبق  يي  شيء يخر وقد بدي  يي  الدوب  من دأخير الدوب    داب

وال ينجي من هذا إال دوب   ام  مما يعيم من ذنوب  ومما ال يعيم فإن ما ال يعيم  العبد من ذنوب  أكثر ممرا 
م فإنر   رام بدررك العيرم والعمرل فالمعصري  في  دم المؤاخذ  بوا جوير  إذا كران مدمكنرا مرن العير يعيم  وال ينفع  

 . في ةد  أشد 
الشرررك فرري هررذه األمرر  أخفررى مررن دبيررب : ) أن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال : ابررن ةبرران  وفرري صررةيأ 

اليورم إنري أ روذ برك أن أشررك برك : " أن ددرول : منر  يرا رسرول ا  قرال  فدال أبو بكرر فكيرف الخرالم ,  النمل 
وفري الصرةيأ . مما يعيم  ا  أن  ذنرب وال يعيمر  العبرد  فوذا ريب االسدافار" (  رك لما ال أ يموأنا أ يم وأسداف
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سررافي فرى أمرري  اليورم : ) أنر  كران يرد و فري صرالد  :  ن  صيى ا   يير  وسريم  اغفرر لري خريهدري وجويري واى
 وما أنع أ يم ب  مني اليوم اغفر لي جدي وهحلي وخرأي و مدي وكل 

اليوم اغفر لي ما قدمع وما أخرع وما أسررع وما أ ينع وما أنع أ يم ب  مني أنع إلوي ال ذلك  ندي  
.  اليوم اغفر لي ذنبي كي  دق  وجي  خرأه و مده سره و النيد  أول  ويخره : وفي الةدي  اآلخر  ( . إل  إال أنع

 . ا لم يعيم  الشمول لدأدي الدوب   يى ما  يم  العبد من ذنوب  وم فوذا الدعميم وهذا 
يا أيْا الذين آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحا : )  وهذا يتبين بذكر التوبة النصوو وحقيقتها  ال اهلل تعالم

فجعل وقاي  شر السيهاع .  الدةريم ( عسى ربكم أن يكفر عنكم سيواتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتْا األنْار
و . بةصول الدوب  النصوح  لجناع وهو ةصول ما يةب العبد منورا وهو دكفيرها بحوال ما يكره العبد ودخول ا

ماد  نصوح  وأصل , المعدول ب   ن فا ل قصدا ليمبالا  كالشكور والصبور. النصوح  يى وحن فعول 
في  فالنصأ . وهو مالق في االشدداق األكبر لنصأ إذا خيم , لخالم الشيء من الاش والشواهب الاريب  

يدا وا  يى أكمل الوجوه والنصأ ضد الاش : والمشور  الدوب  والعباد   دخييصوا من كل غش وندم وفساد واى
وقد اخديفع  باراع السيف  نوا ومرجعوا إلى شيء واةد فدال  مر بن الخراب وأبي بن كعب رضي ا  

 :  نوما 
وقال الةسن (  ع أن يدوب من الذنب ثم ال يعود إلي  كما ال يعود اليبن إلى الضر : الدوب  النصوح )  

أن يسدافر : العبد نادما  يى ما مضى مجمعا  يى أن ال يعود في  وقال الكيبي  هي أن يكون: ) البصري 
 .  (باليسان ويندم بالديب ويمسك بالبدن 

  
 : الورع

 :قال ابن الديم رةم  ا  
 

 . 15  المؤمنون ا تعملون عليميا أيْا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بم: قال ا  دعالى   
نفسك فرور من الذنب فكنى  ن النفس   قال قداد  و مجاهد  .2المدثر ( .وُيابك ِطْر :  وقال دعالى

ال : وهذا قول إبراهيم النخعي والضةاك والشعبي والحهري والمةددين من أهل الدفسير قال ابن  باس. بالثوب 
   :ا سمعع قول غيالن بن سيم  الثدفيأم  ديبسوا  يى معصي  وال غدر ثم قال

ني  لبسع وال من غدر  أددن            بةمد ا  ال ثوب غادر واى

. وددول لياادر والفاجر  دنس الثياب , راهر الثياب   والعرب ددول في وصف الرجل بالصدق والوفاء 
 ميك :وقال الضةاك.  ر راهروأنع ب ألبسواال ديبسوا  يى الادر والظيم واإلثم ولكن :  وقال أبي بن كعب

وقد جم  . أن الورع يرور دنس الديب ونجاسد  كما يرور الماء دنس الثوب ونجاسد    والمدصود)..( فأصيأ 
فوذا يعم الدرك لما ال ( . من ةسن إسالم المرء درك  ما ال يعني : )  النبي الورع كي  في كيم  واةد  فدال

البرش والمشي والفكر وساهر الةركاع الظاهر  والبارن  فوذه الكيم  كافي  من الكالم والنظر واالسدماع و   يعني
 .شافي  في الورع
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وفى الدرمذي ( . الورع درك كل شبو  ودرك ما ال يعنيك هو درك الفضالع : ) قال إبراهيم بن أدهم 
الورع أن : )  قال الشبيي ( .  يا أبا هرير  كن ور ا دكن أ بد الناس)   :مرفو ا إلى النبي صيى ا   يي  وسيم 

الورع في المنرق أشد من  في الذهب والفض  والحهد في   يدورع  ن كل ما سوى ا  وقال إسةاق بن خيف
الورع أول : )  وقال أبو سييمان الداراني. أشد من  في الذهب والفض  ألنوما يبذالن في ريب الرياس    الرياس 

( . الورع الوقوف  يى ةد العيم من غير دأويل : )  وقال يةيى بن معاذ( . الحهد كما أن الدنا   أول الرضى 
الورع  يى وجوين ورع فى الظاهر وورع فى البارن فورع الظاهر أن ال يدةرك إال   وورع : )  وقال

من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجييل من : )  وقال( أن ال يدخل قيبك سواه  هو  البارن
من دق في الدنيا ور   أو نظره : )  وقيل( . الورع الخروج من الشوواع ودرك السيهاع   : )وقيل( .  العراء

الورع الخروج من كل شبو  ومةاسب  النفس في كل ررف  : )  وقال يونس بن  بيد( . جل في الديام  خرره 
الةالل : ) وقال سول( . درك  ما رأيع أسول من الورع ما ةاك في نفسك فا: )  وقال سفيان الثوري( .  ين 

ما مالك   وسأل الةسن غالما فدال ل ( .  ) هو الذي ال يعصي ا  في  والصافي من  الذي ال ينسى ا  في  
مثدال ذر  من الورع : ) وقال الةسن( .   فعجب الةسن من . الرم  : قال  فما يفد  قال, الورع  :   الدين قال

وقال ( . جيساء ا  غدا أهل الورع والحهد : )   وقال أبو هرير ( .  والصال خير من ألف مثدال من الصوم 
:  وقال بعض الصةاب ( . ال يبي  العبد ةديد  الددوى ةدى يدع ما ال بأس ب  ةذرا مما ب  بأس: ) بعض السيف

 ( .كنا ندع سبعين بابا من الةالل مخاف  أن ند  في باب من الةرام ) 
. والمعرف  دثمر المةب  .دثمر الحهد   وقو  اإليمان باليداء. واالسدعان  وقصر األمل  .الخوف يثمر الورع  

ودوام دأمل . واإليمان بالددر يثمر الدوكل . والذكر يثمر ةيا  الديب . والخوف والرجاء والدنا   دثمر الرضاء 
ودوام الذكر يثمرها . لمةب  أيضا والدوب  دثمر ا. والورع يثمر الحهد أيضا . األسماء والصفاع يثمر المعرف  

واإلخالم والصدق كل منوما يثمر .  والعحيم  والصبر يثمران جمي  األةوال والمداماع.  والرضا يثمر الشكر
والةياء . والمراقب  دثمر  مار  الوقع وةفظ األيام . والمعرف  دثمر الخيق والفكر يثمر العحيم  .  اآلخر ويددضي 

ذاللوا وكسرهاوالخشي  واإلناب  واى  ومعرف  النفس ومددوا يوجب . يوجب ةيا  الديب و حه وجبره   ماد  النفس واى
واسدكثار ما من  واسددالل ما منك من الرا اع ومةو أثر الد وى من الديب واليسان . الةياء من ا   ح وجل 

 .لمديو  يثمر صة  البصير ا وةسن الدأمل لما درى دسم  من اآلياع المشوود  و. وصة  البصير  دثمر اليدين 
أن دندل قيبك من ورن الدنيا فدسكن  في ورن اآلخر  ثم ددبل ب  كي    أمران أةدهما  ومالك ذلك كي  

 يى معاني الدرين واسدجالهوا وددبرها وفوم ما يراد من  وما نحل ألجي  وأخذ نصيبك وةظك من كل يي  من 
قريب  سوي  موصي  إلى الرفيق األ يى يمن  ال ييةق سالكوا  يياد  دنحلوا  يى داء قيبك فوذه رريق مخدصر 

و ييوا من ا  ةارس وةافظ , لبد  اخوف وال  رب وال جوع وال  رش وال فيوا يف  من يفاع ساهر الرريق 
يكأل السالكين فيوا ويةميوم ويدف   نوم وال يعرف قدر هذه الرريق إال من  رف ررق الناس وغواهيوا ويفادوا 

 .وا وا  المسدعان وقرا 
  

 :الخشوع
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قال ابن   .الةديد   ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبْم لذكر هللا وما نزل من الحق : قال ا  دعالى   
وقال ابن ( . ما كان بين إسالمنا وبين أن  ادبنا ا  بوذه اآلي  إال أرب  سنين : )  مسعود رضي ا   ن  

: وقال دعالى . فعادبوم  يى رأس ثال   شر  سن  من نحول الدرين  قيوب المؤمنين  إن ا  اسدبرأ: )  باس 
 قد أِلح المؤمنون الذين هم ِي صالتْم خاشعون  اإلنخفاض والذل : والخشوع في أصل اليا  .  المؤمنون

أي سكنع وذلع وخضعع ومن  وصف األرض  .ر  وخشعت األصوات للرحمن: والسكون قال دعالى 
ومن آياته أنك ترى األرض  : خشوع وهو يبسوا وانخفاضوا و دم اردفا وا بالري والنباع قال  دعالى بال

   .فصيع(  خاشعة ِإذا أنزلنا عليْما الماء اهتزت وربت

وهذا . وقيل الخشوع االندياد ليةق . و الخشوع قيام الديب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعي   يي    
وقيل . أن العبد إذا خولف ورد  يي  بالةق اسددبل ذلك بالدبول واالندياد: فمن  الماد   وع من موجباع الخش

شراق نور الدعظيم في الديب  الخشوع خمود نيران الشوو   الخشوع : ) وقال الجنيد. وسكون دخان الصدور واى
.  يى الجوارح وهي دظوره  وأجم  العارفون  يى أن الخشوع مةي  الديب وثمرد ( . دذلل الديوب لعالم الايوب
( .  لو خش  قيب هدا لخشعع جوارة : ) في الصال  فدال  رجال يعب  بيةيد  النبيرأى صيى ا   يي  وسيم 

: ) وقال بعض العارفين ( .  ثال  مراع  الددوى هونا وأشار إلى صدره : ) النبي ا   يي  وسيم  وقال صيى
يا فالن الخشوع : فدال  ورأى بعضوم رجال خاش  المنكبين والبدن )  ( .ةسن أدب الظاهر  نوان أدب البارن 

: ةذيف  يدول ا   نوم وهو  رضيوكان بعض الصةاب   ( .هونا وأشار إلى صدره ال هونا وأشار إلى منكبي  
( . ) أن درى الجسد خاشعا والديب ليس بخاش  : وما خشوع النفاق قال : إياكم وخشوع النفاق فديل ل  ) 
 مر بن الخراب رضي ا   ن  رجال رأرأ رقبد  فى الصال  فدال يا صاةب الرقب  ارف  رقبدك ليس  رأى و 

ا   نوا شبابا يمشون ويدماودون في  يورأع  اهش  رض( . ) الرقاب إنما الخشوع في الديوب  الخشوع في 
ذا قال كان  مر بن : نساك فدالع : من هؤالء فدالوا :  مشيدوم فدالع ألصةابوا  : الخراب إذا مشى أسرع واى

ذا ضرب  ذا أرعم  أوج  : أسم  واى كان يكره أن : ) وقال الفضيل بن  ياض   (و الناسك ةدا أشب  وكان ه: واى
أول ما دفددون من دينكم الخشوع : )  فى قيب  وقال ةذيف  رضي ا   ن  يرى الرجل من الخشوع أكثر مما 

رب مصل ال خير في  ويوشك أن ددخل مسجد الجما   فال درى فيوم ويخر ما دفددون من دينكم الصال  و 
 ( . من خش  قيب  لم يدرب من  الشيران : ) وقال سول ( .  خاشعا 

  
 :الزهد 

 : 2/3 قال اإلمام ابن الديم في مدارج السالكين
ياك نسدعين  فصل ومن مناحل إياك نعبد واى

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولْو وزينة  وقال دعالى   اقما عندكم ينفد وما عند هللا ب  قال ا  دعالى

 وتفاخر بينكم وتكاُر ِي األموال واألوالد كمُل غيث أعجب الكفار نباته ُم يْيج ِتراه مصفرا ُم يكون حطاما

 )...(  وِي الخرة عذاب شديد ومغفرة من هللا ورضوان وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور
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وء من الدحهيد فى الدنيا واإلخبار بخسدوا وقيدوا واندرا وا وسر   فناهوا والدرغيب فى اآلخر  والدرين ممي
واإلخبار بشرفوا ودواموا فإذا أراد ا  بعبد خيرا أقام فى قيب  شاهدا يعاين ب  ةديد  الدنيا واآلخر  ويؤثر منوما ما 

ال  وشاهده فإن غالب ةأشار إلى ذوق  ونرق  ن  هو أولى باإليثار وقد أكثر الناس من الكالم في الحهد وكل
أوس  من الكالم بيسان الذوق وأقرب إلى الةج     باراع الدوم  ن أذواقوم وأةوالوم والكالم بيسان العيم

درك   اآلخر  والورع الحهد درك ماال ينف  في:)  وسمعع شي  اإلسالم ابن ديمي  قدس ا  روة  يدول.   والبرهان
وقال سفيان . وهذه العبار  من أةسن ما قيل في الحهد والورع وأجمعوا     ( ه في اآلخر ما دخاف ضرر 

إن   سمعع سريا يدول)   وقال الجنيد   ( الحهد في الدنيا قصر األمل ليس بأكل الاييظ وال لبس العباء)  الثوري
ل وداده ألن  لم يرضوا لوم ا   ح وجل سيب الدنيا  ن أولياه  وةماها  ن أصفياه  وأخرجوا من قيوب أه

 لكيال تأسوا على ما ِاتكم وال تفرحوا بما آتاكم وهللا ال يحب كل مختال ِخور   ) :  الحهد في قول  دعالى  وقال
   ( . فالحاهد ال يفرح من الدنيا بموجود وال يأسف منوا  يى مفدود( 

)   وقال ابن الجالء  (  سخاء بالروحالحهد يور  السخاء بالميك والةب يور  ال)  وقال يةيى بن معاذ 
)  وقال ابن خفيف(   الحهد هو النظر إلى الدنيا بعين الحوال فدصار في  ينك فيسول  ييك اإل راض  نوا

الحهد سيو الديب  ن األسباب ونفض األيدي من )  وقال أيضا(  الحهد وجود الراة  في الخروج من الميك
الحهد خيو الديب  ما خيع من  )  وقال الجنيد     (  ن الدنيا بال دكيف هو  حوف الديب)وقيل     (  األمالك

أن   دم فرة  بإقبالوا وال ةحن   يى   الحهد في الدنيا قصر األمل و ن  رواي  أخرى)وقال اإلمام أةمد   (اليد
يفرح إذا حادع نعم  يى شرير  أن ال   إدبارها فإن  سهل  ن الرجل يكون مع  ألف دينار هل يكون حاهدا فدال

وهذا قول شديق ويوسف بن ( هو الثد  با  م  ةب الفدر)  وقال  بد ا  بن المبارك(.   وال يةحن إذا ندصع
درك ما )   وقال أبو سييمان الداراني(.  الحهد في الدينار والدرهم..  الحهد)الواةد بن حيد  وقال  بد.  أسبار

اسدصاار الدنيا ومةو يثارها من الديب )  م الجنيد  ن الحهد فدالوسأل روي  وهو قول الشبيي( يشال  ن ا 
ال يبي  أةد ةديد  الحهد ةدى يكون )  وقال يةيى بن معاذ( هو خيو اليد  ن الميك والديب  ن الددب    وقال مر 

ردل الحاهد يسعرك الخل والخ)  وقال أيضا(  مل بال  الق  وقول بال رم  و ح بال رياس    في  ثال  خصال
الحهد )  وقيل وهذا قول ذي النون المصري(هو الحهد في النفس )ةديدد    وقيل( والعارف يشمك المسك والعنبر

" ويؤثرون  يى أنفسوم ولو كان بوم خصاص "  والفدو  اإليثار  ند الةاج  قال ا  دعالى ءاالسدانااإليثار  ند 
.) 

إذا صرع   ل وألبس رداء الحاهدين وأقعد معوم فدالمدى أدخل ةانوع الدوك  وقال رجل ليةيى بن معاذ) 
من رياضدك لنفسك إلى ةد لو قر  ا  الرحق  نك ثالث  أيام لم دضعف نفسك فأما ما لم دبي  إلى هذه الدرج  

الحهد  يى )  وقد قال اإلمام أةمد بن ةنبل(.   فجيوسك  يى بسار الحاهدين جول ثم ال يمن  ييك أن دفدضأ
درك   درك الفضول من الةالل وهو حهد الخوام والثال   درك الةرام وهو حهد العوام والثاني  ألولثالث  أوج  ا

وهذا الكالم من اإلمام أةمد يأدي  يى جمي  ما دددم من كالم     (.  ما يشال  ن ا  وهو حهد العارفين
أن  رضي ا   ن  من هذا العيم المشاي  م  حياد  دفصيي  ودبيين درجاد  وهو من أجم  الكالم وهو يدل  يى 

والذي أجم   يي  ,  بالمةل األ يى وقد شود الشافعي رةم  ا  بإمامد  في ثماني  أشياء أةدها الحهد
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أن الحهد سفر الديب من ورن الدنيا وأخذه في مناحل اآلخر  و يى هذا صنف المدددمون كدب الحهد   العارفون
مدعيد  سد  أشياء ال يسدةق  لوناد بن السري ولايرهم و لوكي  و ام أةمد وكالحهد لعبد ا  ابن المبارك ولإلم

وليس المراد .  العبد اسم الحهد ةدى يحهد فيوا وهي المال والصور والرياس  والناس والنفس وكل ما دون ا 
الميك والنساء لوما من المال و  رفضوا من الميك فدد كان سييمان وداود  ييوما السالم من أحهد أهل حمانوما و

الرةمن بن  ما لوما وكان نبينا من أحهد البشر  يى اإلرالق ول  دس  نسو  وكان  يي بن أبي رالب و بد
 وف والحبير و ثمان رضي ا   نوم من الحهاد م  ما كان لوم من األموال وكان الةسن بن  يي رضي ا  

ا  بن المبارك من  كاةا لون وأغناهم وكان  بد ن  من الحهاد م  أن  كان من أكثر األم  مةب  لينساء ون
لوال هو لدمندل بنا   األهم  الحهاد م  مال كثير وكذلك اليي  بن سعد من أهم  الحهاد وكان ل  رأس مال يدول

ليس الحهد في الدنيا بدةريم الةالل وال إضا   المال )   هؤالء ومن أةسن ما قيل في الحهد كالم الةسن أو غيره
دكون بما في يد ا  أوثق منك بما في يدك وأن دكون في ثواب المصيب  إذا أصبع بوا أرغب منك  ولكن أن

 . من أجم  كالم في الحهد وأةسن  وقد روي مرفو ا( . فيوا لو لم دصبك فوذا 
الحهد ال يكون إال في ) ال فدال أبو ةفم  وقد اخديف الناس فى الحهد هل هو ممكن في هذه األحمن  أم 

بل الةالل موجود فيوا وفيوا الةرام كثيرا   وخالف  الناس في هذا وقالوا(   الل وال ةالل في الدنيا فال حهدالة
أن ال يكون فيوا الةالل فوذا أد ى إلى الحهد فيوا ودناول ما يدناول  المضرر منوا كدناول  ليميد    و يى دددير

اني أن رجال بي  في الحهد منحل  أبي ذر وأبي الدرداء لو بي)  وقال يوسف بن أسبار  .  والدم ولةم الخنحير
يكون إال في الةالل  وسيمان والمدداد وأشباهوم من الصةاب  رضي ا   نوم ما قيع ل  حاهد ألن الحهد ال

 (وجلفإن اردكبد   ذبك ا   ح   لةرامالمةض والةالل المةض ال يوجد في حماننا هذا وأما ا

 
 (: درجات ال هد )  

الحهد في الشبو  بعد درك الةرام بالةذر من المعدب  واألنف  من المندص  وكراه  )  :  جة االولمالدر 
هل هو ةالل أو ةرام كما في ةدي    فوو درك ما يشدب   يى العبد  أما الحهد في الشبو (  مشارك  الفساق 

ذلك أمور مشدبواع ال يعيمون كثير الةالل بين والةرام بين وبين   النعمان بن بشير رضي ا   نوما  ن النبي
من الناس فمن اددى الشبواع اددى الةرام ومن وق  في الشبواع وق  في الةرام كالرا ي ير ى ةول الةمى 
ن في الجسد مضا  إذا صيةع صيأ  ن ةمى ا  مةارم  أال واى ن لكل ميك ةمى أال واى يوشك أن يرد  في  أال واى

ذا فسدع فسد لوا س  )...( فالشبواع برحخ بين الةالل والةرام     اهر الجسد أال وهي الديبلوا ساهر الجسد واى
بالةذر من المعدب  يعني أن   وقول .  بعد درك الةرام أي درك الشبو  ال يكون إال بعد درك الةرام  وقول  

س  من واألنف  من المندص  أي يأنف لنف  وقول .   الةذر من دوج   دب ا   يي   يكون سبب درك  ليشبو 
ن كان ذلك ليس  ندص   ند رب  وسدور  من  ين   يني  ال أنفد  من ندص   ند الناس وسدور  من  يونوم واى
وقول  وكراه  .   أن دكون أنفد  كيوا من الناس وال يأنف من ا   مذموما بل هو مةمود أيضا ولكن المذموم

الدنيا ولديك المواقف بوم كظيظ من الحةام مشارك  الفساق يعنى أن الفساق يحدةمون  يى مواض  الرغب  في 
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ما الذي   كما قيل لبعضوم) فالحاهد يأنف من مشاركدوم في ديك المواقف ويرف  نفس   نوا لخس  شركاه  فيوا 
 : إذا لم أدرك الماء ادداء دركع لكثر  الشركاء في . قي  وفاهوا وكثر  جفاهوا وخس  شركاهوا  حهدك في الدنيا قال

 رفعع يدي ونفسي دشدوي            ذباب  يى رعامإذا وق  ال
 إذا كان الكالب ييان في            ودجدنب األسود ورود ماء
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   :الدرجة الةانية

الحهد في الفضول وهو ما حاد  يى المسك  والبالغ من الدوع باغدنام الدفرغ إلى  مار  الوقع وةسم ) 
الفضول ما يفضل  ن قدر الةاج  و المسك  ما يمسك النفس   . ( الجأش والدةيي بةيي  األنبياء والصديدين

من الدوع والشراب واليباس والمسكن والمنكأ إذا اةداج إلي  و البالغ هو البيا  من ذلك الذي يدبي  ب  المسافر 
خوفا   ولىولما كان الحهد ألهل الدرج  األ      في مناحل السفر فيحهد فيما وراء ذلك اغدناما لدفرغ  لعمار  وقد 

كان الحهد ألهل هذه الدرج  أ يى وأرف  وهو اغدنام الفراغ لعمار  أوقادوم م  ا    من المعدب  وةذرا من المندص 
إال  ألن  إذا اشدال بفضول الدنيا فاد  نصيب  من اندواح فرص  الوقع فالوقع سيف إن لم ددرع  و

رب إلى ا  أو يعين  يى ذلك من مأكل أو مشرب أو االشداال في جمي  يناه  بما يد  و مار  الوقع  قرعك
 (..( منكأ أو منام أو 

فال . وأما ةسم الجأش فوو قر  اضرراب الديب المدعيق بأسباب الدنيا رغب  ورهب  وةبا وباضا وسعيا 
لوا  يصأ الحهد ليعبد ةدى يدر  هذا االضرراب من قيب  بأن ال ييدفع إليوا وال يدعيق بوا في ةالدي مباشرد 

.  الدرك من اليد وساهر األ ضاء فوو دخيي الديب  نوا ال خيو اليد منوا فإن الحهد حهد الديب ال حهد, ودرك  
بةيي  األنبياء والصديدين فإنوم أهل الحهد في الدنيا ةدا إذ هم مشمرون إلى  يم قد رف  لوم غيرها  الدةييوأما 

ن كانوا لوا مباشرين  .  فوم حاهدون واى
اسدةدار ما حهدع في  واسدواء الةاالع في   ندك :  الحهد في الحهد وهو بثالث  أشياء)   : الةالةةالدرجة  

وقد فسر الشي  مراده بالحهد في الحهد بثالث   ( والذهاب  ن شوود االكدساب ناظرا إلى وادي الةداهق , 
ال يرى أن ما درك  ألجي  من الدنيا  اةدداره ما حهد في  فإن من امدأل قيب  بمةب  ا  ودعظيم   أةدها أشياء

فالعارف ال يرى حهده فيوا كبير , يسدةق أن يجعل قربانا ألن الدنيا بةذافيرها ال دساوي  ند ا  جناح بعوض  
بل يفنى  ن ,  فيسدةي من صأ ل  الحهد أن يجعل لما درك    قدرا يالةظ حهده في , أمر يعدد ب  ويةدفل ل  

فوو أن يرى درك   وأما اسدواء الةاالع في   نده.  ن  ويسدةي من ذكره بيسان  وشووده بديب   يحهده في  كما فن
وهذا من دقاهق فد  الحهد فيكون حاهدا في ةال أخذه .  مدساويين  نده إذ ليس ل   نده قدر  ما حهد في  وأخذه

وأما الذهاب  ن شوود .  ن كما هو حاهد في ةال درك  إذ همد  أ يى  ن مالةظد  أخذا ودركا لصاره في  ي
لم ير أن  اكدسب   أن من اسدصار الدنيا بديب  واسدوع الةاالع في أخذها ودركوا  نده  االكدساب فمعناه

وهو   وفي  معنى يخر  لبد  ألنوا أصار في  ين  من أن يرى أن  اكدسب بدركوا الدرجاعابدركوا  ند ا  درج  
والمن  فال يرى أن  درك شيها وال أخذ شيها بل ا  وةده هو المعري المان  أن يشاهد دفرد ا   ح وجل بالعراء 

فا  سبةان  ودعالى هو الذي منع  , فما أخذه فوو مجري لعراء ا  إياه كمجرى الماء في النور وما درك    
سيك في وادي من  فيذهب بمشاهد  الفعال وةده  ن شوود كسب  ودرك  فإذا نظر إلى األشياء بعين الجم  و 

ين بكالم  فوذا حهد يوهذا أليق المعن. ناظرا إلى وادي الةداهق   الةديد  غاب  ن شوود اكدساب  وهو معنى قول 
 : الخاص  قال الشا ر

 جيع لي  ن وج  يحهد في الحهد                إذا حهددني في الووى خشي  الردى
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 :وفضل الفقر التقلل منها   الحث على فضل الزهد في الدنيا و 

                                                                    
 :جاء في رياض الصالةين 

 .مدفق  يي  ( اليوم ال  يش إال  يش اآلخر  : )  ن أنس رضي ا   ن  أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال 
  ثالث  أهي  ومال  و مي  فيرج  اثنان ويبدى  يدب  الميع) و ن   ن رسول  ا  صيى ا   يي  وسيم قال

 .مدفق  يي  ( يرج  أهي  ومال  ويبدى  مي  ,  واةد 
  يؤدي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم الديام  فيصب   : ) و ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

فيدول ال وا  يارب ويؤدى بأشد  في النار صبا  ثم يدال يا ابن يدم هل رأيع خيرا قر هل مر بك نعيم قر
الناس بؤسا  في الدنيا من أهل الجن  فيصب  صبا  في الجن  فيدال ل  يا ابن يدم هل رأيع بؤسا قر هل مر بك 

 .رواه مسيم( شد  قر فيدول ال  وا  ما مر بي بؤس قر وال رأيع شد  قر 

 انظروا إلى من هو أسفل منكم وال : ) ي  وسيم ن أبي هرير  رضي ا   ن   قال قال رسول ا  صيى ا   ي
وفرري روايرر  . وهررذا لفررظ مسرريم . مدفررق  ييرر  (  دنظررروا  إلررى مررن فرروقكم فوررو أجرردر أن ال دررحدروا نعمرر  ا   يرريكم

 .( إذا نظر أةدكم  إلى من فضل  يي  في المال والخيق فيينظر إلى من هو أسفل من : ) البخاري

   الخميصرر  إن أ ررري  دعررس  بررد الرردينار والرردرهم والدريفرر  و: ) وسرريم قررال و نرر   ررن النبرري صرريى ا   ييرر
ن لم يعر لم يرض   .رواه البخاري ( رضي واى

  مرا كسراء : ) و ن  رضي ا   ن   قال لدد رأيع سبعين من أهل الصف  مرا مرنوم رجرل  يير  رداء إمرا إحار واى
(  بي  الكعبين فيجمعر  بيرده كراهير  أن دررى  وردر قد ربروا في أ ناقوم فمنوا ما يبي   نصف الساقين ومنوا ما ي

 .رواه البخاري

   رواه مسيم ( الدنيا سجن المؤمن وجن  الكافر : ) و ن  قال قال رسول ا  صيى  ا   يي  وسيم . 

أخذ رسول ا  صريى  ا   يير  وسريم بمنكبري فدرال كرن فري الردنيا كأنرك : ) و ن ابن  مر رضي ا   نوما قال 
ذا أصربةع ) وكران ابرن  مرر رضري ا   نومرا يدرول ( أو  ابر سربيل  غريب إذا أمسريع  فرال دندظرر الصرباح واى

 .رواه البخاري ( فال دندظر المساء وخذ من صةدك لمرضك ومن ةيادك لمودك
ال قررالوا  فرري شرررح هررذا الةرردي  معنرراه ال دررركن إلررى الرردنيا وال ددخررذها ورنررا وال دةررد  نفسررك برررول البدرراء فيوررا و  

باال دناء بوا  وال ددعيق منوا إال بمرا يدعيرق بر  الاريرب فري غيرر ورنر  وال دشردال فيورا بمرا ال يشردال بر  الاريرب 
 .الذي يريد الذهاب إلى أهي  وبا  الدوفيق 

  جراء رجرل إلرى النبري صريى ا   يير  وسريم : )  ن أبي العباس سول بن سعد السرا دي رضري ا   نر  قرال
  دلني  يى  مل إذا  ميد  أةبني ا  وأةبني الناس فدال احهد فري الردنيا يةبرك ا  واحهرد فيمرا فدال يا رسول ا 

 .ةدي  ةسن رواه ابن ماج  وغيره بأسانيد ةسن  (    ند الناس يةبك الناس
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   ذكرر  مرر برن الخرراب  رضري ا   نر  مرا أصراب النراس : ) و ن النعمان بن بشير رضي ا   نوما قال
( نيا فدال لدد رأيع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يظل اليوم ييدروي مرا يجرد  مرن الردقل مرا يمرأل بر  برنر  من الد

 .الدمر يءالدقل بفدأ الدال المومي  والداف رد. رواه مسيم 

  هاجرنررا مرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم نيرردمس وجرر  ا  : ) و ررن خبرراب بررن األرع رضرري ا   نرر  قررال
   أجرنا  يى ا  فمنا مرن مراع ولرم يأكرل مرن أجرره شريها مرنوم مصرعب برن  ميرر رضري ا   نر  قدرل دعالى فوق

ذا غرينرا بورا رجيير  بردا رأسر  فأمرنرا رسرول ا  صريى  يوم أةد ودرك نمر   فكنا إذا غرينا بوا رأس  بدع رجراله واى
مدفق (  من أينعع ل  ثمرد  فوو يودبواا   يي  وسيم أن ناري  رأس  ونجعل  يى رجيي  شيها من اإلذخر ومنا 

 . يي  

  لررو كانررع الرردنيا : )  ررن سررول بررن سررعد السررا دي رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
 .رواه الدرمذي (  دعدل  ند ا  جناح  بعوض  ما سدى كافرا منوا شرب  ماء

   أال إن الردنيا ميعونر  : ) ا   يير  وسريم يدرولو رن أبري هريرر  رضري ا   نر  قرال  سرمعع رسرول ا  صريى
 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن ( ميعون ما فيوا إال ذكر ا  دعالى وما وااله و الما  ومدعيما 

  أديررع النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم وهررو  يدرررأ ألورراكم : )  ررن  بررد  ا  بررن الشهررِخير  رضرري ا   نرر  أنرر  قررال
يدم مررالي مررالي وهررل لررك يررا ابررن يدم مررن مالررك إال مررا أكيررع فأفنيررع أو لبسررع فأبييررع أو  يدررول ابررن : الدكرراثر قررال 

 .رواه مسيم ( دصدقع فأمضيع 

  رسرول ا  وا  إنري  يرا: قال رجل لينبري صريى ا   يير  وسريم : )  ن  بد ا  بن مافل رضي ا   ن  قال
مراع فدال إن كنع دةبني فأ د ليفدرر دجفافرا فرإن الفدرر ألةبك  فدال انظر ماذا ددول قال وا  إني ألةبك ثال  

 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن ( أسرع إلى من  يةبني من السيل إلى مندواه 

  نرام رسرول ا  صريى ا   يير   وسريم  يرى ةصرير فدرام وقرد : )  ن  بد ا  بن مسعود رضي ا   نر  قرال
ورراء فدرال مرالي وليردنيا مرا أنرا فري الردنيا إال  كراكرب اسردظل دةرع  أثر في جنب  قينا يا رسول ال  لرو ادخرذنا لرك

 .رواه الدرمذي وقال ةدي  ةسن صةيأ ( شجر  ثم راح ودركوا 

  يدخل الفدراء الجن  قبرل األغنيراء : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال  قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 .صةيأ وقال ةدي . رواه الدرمذي ( بخمسماه   ام 

   فري  اريعرع: ) و ن ابن  باس و مران بن الةصين رضي ا   نوم  ن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال
 . مدفق  يي  ( الجن  فرأيع أكثر أهيوا الفدراء واريعع في النار فرأيع أكثر أهيوا النساء 

   يرى براب  الجنر  فكران قمرع : ) و ن أسام  بن حيد رضي ا   نوما  ن النبي صريى ا   يير  وسريم قرال 
  مدفق  يي (   ام  من دخيوا المساكين وأصةاب الجد مةبوسون غير أن أصةاب النار قد أمر بوم إلى النار
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فضل الجوع وخشونة العيش واالقتصار على القليل من المأكول والمشروب  والملبوس وميرها من حظوظ 
 :النفس وترك الشهوات 

بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشْوات  ِسوف يلقون غيا إال من تاب ِخلف من : قال ا  دعالى 

ِخرأ  على قومه ِي  : وقال دعالى  . مريم وآمن وعمل صالحا ِأولوك يدخلون الجنة وال يظلمون شيوا 

توا  العلم ليت لنا مُل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أو زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا

وقال  .الدكاثر  ُم لتسألن يؤموذ عن النعيم  : وقال دعالى  . الدصم ويلكم ُواب هللا خير لمن آمن وعمل صالحا
  من كان يريد العاجلة عجلنا له ِيْا ما نشاء لمن نريد ُم جعلنا له جْنم يصالها مذموما مدحورا : دعالى 

 . واآلياع  في الباب كثير  معيوم .اإلسراء
  وا  يرا ابرن أخدري إن كنرا لننظرر إلرى الورالل ثرم : )  ن  رو   رن  اهشر  رضري ا   نورا أنورا كانرع ددرول

الوالل ثم الوالل  ثالث  أهي  في شورين وما أوقد في أبياع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم نار قيع يا خال  فما 
لرسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم جيررران مررن األنصررار كرران يعيشرركم قالررع األسررودان الدمررر والمرراء إال أنرر  قررد كرران 

 .مدفق  يي  (  وكانع لوم منايأ وكانوا  يرسيون إلى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من ألبانوا فيسدينا
  خررج رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم ذاع يروم أو ليير  فرإذا هرو : ) و ن أبي هريرر  رضري ا   نر  قرال

  نومررا فدررال مررا أخرجكمررا مررن بيودكمررا هررذه السررا   قرراال الجرروع يررا رسررول ا  قررال وأنررا بررأبي بكررر و مررر رضرري ا 
والذي نفسي بيده ألخرجني  الذي أخرجكما قومرا فدامرا معر  فرأدى رجرال مرن األنصرار فرإذا هرو لريس فري بيدر  فيمرا 

قالع ذهب يسدعذب لنا المراء إذ رأد  المرأ  قالع مرةبا وأهال  فدال لوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أين فالن 
جاء األنصاري فنظر إلى رسول  ا  صيى ا   يي  وسيم وصاةبي  ثم قال الةمد   مرا أةرد اليروم أكررم أضريافا 
مني فانريق فجاءهم بعذق في  بسر  ودمر وررب فدال كيوا وأخذ المدي  فدال ل  رسول ا  صيى ا   يير  وسريم 

أكيوا من الشا   ومن ذلك العذق وشرربوا فيمرا أن شربعوا ورووا قرال رسرول ا  صريى ا  إياك والةيوب فذبأ لوم  ف
 يي  وسيم ألبي بكر و مر رضي ا   نوما  والرذي نفسري بيرده لدسرألن  رن هرذا النعريم يروم الديامر  أخررجكم مرن 

 .رواه مسيم (   بيودكم الجوع ثم لم درجعوا ةدى أصابكم هذا النعيم

 خربنررا  دبرر  بررن غررحوان وكرران أميرررا  يررى البصررر  فةمررد ا  وأثنررى : ) ر العرردوي قررال و ررن خالررد بررن  مرر
 ييرر  ثررم قررال أمررا بعررد فررإن  الرردنيا يذنررع بصرررم وولررع ةررذاء ولررم يبررق منوررا إال صررباب  كصررباب  اإلنرراء يدصررابوا 

نكرم مندديرون منورا إلرى دار ال  حوال لورا فراندديوا بخيرر مرا بةضرردكم فإنر  قرد ذكرر  لنرا أن الةجرر ييدرى صراةبوا واى
مرررن شرررفير جورررنم فيوررروى فيورررا سررربعين  امرررا ال يررردرك  لورررا قعررررا وا  لررردمألن أفعجبررردم ولدرررد ذكرررر لنرررا أن مرررا برررين 
مصررا ين مرن مصراري  الجنرر  مسرير  أربعرين  امررا وليرأدين  ييورا  يروم وهررو كظريظ مرن الحةررام ولدرد رأيدنري سرراب  

عرام إال ورق الشرجر ةدرى قرةرع أشرداقنا فالددررع بررد  فشردددوا سبع  م  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم مالنا ر
بيني وبين سعد برن مالرك  فرادحرع بنصرفوا وادرحر سرعد بنصرفوا فمرا أصربأ  اليروم منرا أةرد إال أصربأ أميررا  يرى 

ني أ وذ با  أن أكون في نفسي  ظيما و ند ا  صايرا   .رواه  مسيم( مصر من األمصار واى
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  ن  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من أصابد  فاق  فأنحلوا بالنراس و ن ابن مسعود رضي ا  
 .رواه أبو داود والدرمذي وقال ةدي  ةسن ( لم دسد فاقد  ومن  أنحلوا با  فيوشك ا  ل  برحق  اجل أو يجل 

 

 أمراض القلوب وشفائها
 :قال شي  اإلسالم ابن ديمي  في كداب أمراض الديوب

وقال دعالى في سور  ( ِي قلوبْم مرض ِزادهم هللا مرضا )  دعالى  ن المنافدين في سور  البدر   قال ا  
لون ) وقال في سور  األةحاب ( . ِي قلوبْم مرض والقاسية قلوبْم  ليجعل ما يلقى الشيطان ِتنة للذين ) الة  

( .  ينك بْم ُم ال يجاورونك ِيْا إال قلياللم ينته المناِقون والذين ِي قلوبْم مرض والمرجفون ِي المدينة لنغر
وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين ِي قلوبْم مرض والكاِرون ) وقال في سور  المدثر 

  قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ِي الصدور) وقال دعالى في سور  يونس ( . راد هللا بْذا مُال أ ماذا

هو شفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد  وننزل من القرآن ما) وقال في اإلسراء (  منينورحمة للمؤ  وهدى

 ( .   ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبْم) وقال في الدوب  ( الظالمين إال خسارا
في  يفسد ب  إدراك  وةركد  الربيعي  فإدراك  إما  و مرض البدن اخدالل صةد  وصالة  وهو فساد يكون 

ما أن يدرك األشياء  يى خالف ما هي أن يذه  يي  كما يدرك الةيو مرا وكما يخيل إلي   ب كالعمى والصمم واى
قود   ن الوضم أو مثل أن يباض  أشياء ال ةديد  لوا في الخارج وأما فساد ةركد  الربيعي  فمثل أن دضعف 

بةسب ذلك ولكن م  ذلك المرض   اآلالمالدي دضره ويةصل ل  من  األشياءاألغذي  الدي يةداج إليوا ويةب 
ألم يةصل في البدن  في الجمي  فيدولد من ذلك  اإلرادي لم يمع ولم يويك بل في  نوع  قو   يى إدراك الةرك  

ما بسب حياددوا فيةداج  إلى  إما بسبب فساد الكمي  أو الكيفي  فاألول إما لندم الماد  فيةداج إلى غذاء واى
رار  والبرود  خارج  ن اال ددال فيداوى وكذلك مرض الديب هو نوع فساد اسدفراغ والثاني كدو  في الة

رادد  فدصوره بالشبواع الدي دعرض ل  ةدى ال يرى الةق أو يراه  يى خالف ما  يةصل  ل  يفسد ب  دصوره واى
رادد  بةي  يباض الةق الناف  ويةب البارل الضار فيوذا يفسر المرض دار  بالشك والريب كم هو  يي   ا واى

  يفسر بشوو  الحنا كما فسر ب  قول  األةحاب ادر اى قول  البدر  في قيوبوم مرض أي شك و  فسر مجاهد وقداد  
من  و المرض دون الموع فالديب يموع بالجول المريق ويمرض بنوع )...(  فيرم  الذي في قيب  مرض 

ا  البدن ومود  ومرض  الجول في  موع ومرض وةيا  وشفاء وةياد  ومود  ومرض  وشفاؤه أ ظم من ةي
ن ةصيع ل  ةكم  ومو ظ  كانع من   فيوذا مرض الديب إذا ورد  يي  شبو  أو شوو  وشفاه   قوع مرض  واى

ليذين في قيوبوم مرض ألن ذلك أور   أسباب صالة  وشفاءه قال دعالى الة  ليجعل ما ييدى الشيران فدن  
ما ألدى الشيران فدن  لوم وهؤالء  ضعيف  بالمرض فصار شبو   ندهم والداسي  قيوبوم ليبسوا فأولهك قيوبوم 

والذين في قيوبوم مرض  فصار فدن  لوم وقال األةحاب لهن لم يند  المنافدون  اإليمانكانع قيوبوم قاسي   ن 
كموع قيوب الكفار  والمرجفون في المدين  كما قال المدثر وليدول الذين في قيوبوم مرض لم دمع قيوبوم 

األةحاب  مرض شبو  وشوواع وكذلك  وليسع صةية  صالة  كصالأ قيوب المؤمنين بل فيوا والمنافدين
الصةيأ لو دعرضع ل  المرأ  لم ييدفع إليوا  فيرم  الذي في قيب  مرض وهو مرض الشوو  فإن الديب
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ا الديب المريض بالشوو  فإن  لضعف  يميل إلى ما يعرض ل  من ذلك بةسب قو  لمرض وضعف  فإذ بخالف 
رم  الذي في قيب  مرض و الدرين شفاء لما في الصدور ومن في قيب  أمراض الشبواع  خضعن بالدول 

 اإلدراك ما يحيل الةق من البارل فيحيل أمراض الشبو  المفسد  ليعيم والدصور و والشوواع ففي  من البيناع 
لدرغيب والدرهيب والدصم الدي  يي  وفي  من الةكم  والمو ظ  الةسن  با  يى ما هي  األشياءبةي  يرى 

الديب فيما ينفع  ويرغب  ما يضره فيبدى الديب مةبا ليرشاد مباضا  فيوا  بر  ما يوجب صالح الديب فيرغب 
فالدرين محيل لألمراض الموجب  لإلراداع الفاسد  ةدى يصيأ الديب  لياي بعد أن كان مريدا لياي مباضا ليرشاد 

 اإليمانيادذي الديب من  كما يعود البدن إلى الةال الربيعي و الدي فرر  ييوا  فدصيأ إرادد  ويعود إلى فررد 
يوقم  فإن حكا  الديب مثل نماء البدن و الحكا  في اليا   و والدرين بما يحكي  ويؤيده كما يداذى البدن بما ينمي  

يدربى فينمو ويحيد ةدى يكمل  أنالصالح فالديب يةداج  النماء والحياد  في الصالح يدال حكا الشيء إذا نما في 
م  ذلك من من  ما يضره فال ينمو البدن إال  ويصيأ كما يةداج البدن أن يربى باألغذي  المصية  ل  وال بد 

إال بةصول ما ينفع  ودف  ما يضره  ما ينفع  ومن  ما يضره وكذلك الديب ال يحكو فينمو ويدم صالة   بإ راء
النار صار الديب يحكو بوا  و الصدق  لما كانع درف  الخريه  كما يرف  الماء وكذلك الحرع ال يحكو إال بوذا

من أموالوم صدق  درورهم ودحكيوم بوا  وحكاد  معنى حاهد  يى روارد  من الذنب قال ا  دعالى الدوب  خذ
ن ومثل الدغل الرديه  في البد  األخالروكذلك درك الفواةش يحكو ب  الديب وكذلك درك المعاصي فإنوا بمنحل  

الربيعي  واسدراةع فينمو  الرديه  كاسدخراج الدم الحاهد دخيصع الدو   األخالرفي الحرع فإذا اسدفرغ البدن من 
ويخر شيها فإذا  داب من الذنوب كان اسدفراغا من دخييراد  ةي  خير  مال صالةا  البدن وكذلك الديب إذا

راداد  لأل  الدي  مال الصالة  واسدراح الديب من ديك الةواد  الفاسد  داب من الذنوب دخيصع قو  الديب واى
ولوال ِضل هللا عليكم ورحمته ما زكى منكم من كانع في  فحكا  الديب بةي  ينمو ويكمل قال دعالى 

قل للمؤمنين يغضوا  وقال  النور وإن قيل لكم ارجعوا ِارجعوا هو أزكى لكم  وقال دعالى  النور أبدا احد 

ِلح من أقد  وقال دعالى . النور  عوننِروجْم ذلك أزكى لْم إن هللا خبير بما يص هم ويحفظوا من أبصار

   .الشمس  قد أِلح من زكاها وقد خاب من دساها دعالى   يى وقال  إال  تزكى وذكر اسم ربه ِصلى
ن كرران أصرريوا النمرراء والبركرر  وحيرراد  الخيررر فإنمررا  فيوررذا صررار الدحكرري يجمرر  دةصررل بإحالرر  الشررر  فالدحكيرر  واى

واإليمان الذي ب  يحكو الديرب  وهي الدوةيد  فصيع  وويل للمشركين الذين ال يؤتون الزكاة) هذا وهذا وقال 
ثبرراع إلو ةديدرر  ال إلرر  إال ا  وهررذا    الةررق فرري الديررب وهررويررفإنرر  يدضررمن نفرري إلويرر  مررا سرروى الةررق مررن الديررب واى

 )..( أصل ما دحكو ب  الديوب
 وذكر سبةان  يي  النور ويي  الظيم  فدرال  األنعرام  صم وبكم ِي الظلمات والذين كذبوا ب ياتنا  الى قال دع

  ِيْا مصبام المصبام ِي زجاجة الزجاجة كأنْا كوكب دري  هللا نور السماوات واألرض مُل نوره كمشكاة

النور (  على نور لو لم تمسسه نار نوريكاد زيتْا يضيء و يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية 
كفروا أعماالْم كساراب بقيعاة يحسابه الظما ن مااء  والذين ) في قيوب المؤمنين ثم قال  اإليمانفوذا مثل نور . 

ساريع الحسااب أو كظلماات ِاي بحار لجاي يغشااه  حتى إذا جاءه لم يجده شيوا ووجد هللا عنده ِوِاه حسابه وهللا 
أخرأ يده لم يكد يراها ومن لم يجعل هللا له  قه سحاب ظلمات بعضْا ِوق بعض إذا موأ من ِوقه موأ من ِو

يةسربوا صراةبوا شريها ينفعر   فاألول مثل اال دداداع الفاسد  واأل مال الدابعر  لورا   .النور( نورا ِما له من نور
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 اإليمرانو ردم  ليجورل البسرير فإذا جاءها لم يجردها شريها ينفعر  فوفراه ا  ةسراب   يرى ديرك األ مرال والثراني مثرل 
قرال  والعيم فإن صاةبوا في ظيماع بعضوا فوق بعض ال يبصر شيها فإن البصر إنما هرو بنرور اإليمران والعيرم 

ولقاد ) وقرال دعرالى . األ رراف(  إن الذين اتقوا إذا مسْم طاوف من الشيطان تذكروا ِإذا هم مبصارون : )دعالى

وهو برهان اإليمران الرذي ةصرل فري قيبر  فصررف ا  بر  مرا  يوسف( ربه  همت به وهم بْا لوال أن رأى برهان
 . )..(.ل  ةسن  كامي  ولم يكدب  يي  خريه  إذ فعل خيرا ولم يفعل سيه   كان هم ب  وكدب 

أسباب ذلك د اؤهم  أ ظموالذين هداهم ا  من هذه األم  ةدى صاروا من أولياء ا  المددين كان من   
في كل صال  م   يموم بةاجدوم وفاقدوم إلى ا  داهما في أن يوديوم الصرار المسدديم فبدوام  اء ا  بوذا الد 

صاروا من أولياء ا  المددين قال سول بن  بد ا  الدسدري ليس بين العبد وبين رب  رريق  هذا الد اء واالفددار
ج إلى ةصول الودى في  في المسددبل وهذا وما ةصل في  الودى في الماضي فوو مةدا أقرب إلي  من االفددار 

واهدنا لحوم الصرار وقول من قال حدنا هدى يدناول ما دددم لكن هذا كي  هدى من   ةديد  قول من يدول ثبدنا 
فإن العمل في المسددبل بالعيم لم يةصل بعد وال يكون مودديا ةدى يعمل  في المسددبل إلى الصرار المسدديم 

ن ةصل فدد ال يةصل العمل  وقد ال يةصل العيم في المسددبل بالعيم  في المسددبل بل يحول  ن الديب واى
ا   ييوم في كل صال  فييسوا إلى شيء من الد اء أةوج  فالناس كيوم مضررون إلى هذا الد اء ولوذا فرض  

ذا ةصل الودى إلى الصرار المسدديم ةصل  من السعاد  النصر والرحق وساهر ما دريب النفوس  منوم إلي  واى
 .وا  أ يم

 
تكلم اتمام أبو حامد الغ الي في كتابه إحياء للوم الدين لن مسألة القلاوب وأمراضاها ولالجهاا ماا ننقال مناه 

 :-باختصار  –
 
 : { مكانة القلب} 

فشرف  اإلنسان وفضييد  الدي فاق بوا جمي  من أصناف الخيق باسدعداده لمعرف  ا  سبةان  الدي هي )   
نما اسدعد ليمعرف  بديب  ال بجارة  من  جوارة  فالديب في   الدنيا جمال  وكمال  وفخره وفي اآلخر   دد  وذخره واى

نما  هو العالم با  وهو المددرب إلى ا  وهو العامل   وهو السا ي إلى ا  وهو المكاشف بما  ند ا  ولدي  واى
ميوا اسدعمال المالك ليعبد واسدخدام الرا ي لير ي  والصان  الجوارح أدباع وخدم ويالع يسدخدموا الديب ويسدع

لخل  فالديب هو المدبول  ند ا  إذا  سيم من غير ا  وهو المةجوب  ن ا  إذا صار مسدارقا باير ا  وهو 
ى المرالب وهو المخارب  وهو المعادب وهو الذي يسعد بالدرب من ا  فيفيأ إذا حكاه وهو الذي يخيب ويشد

نما الذي يندشر  يى الجوارح من العباداع أنواره  وهو  إذا  دنس  ودساه وهو المري  بالةديد    دعالى واى
نما الساري إلى األ ضاء من الفواةش يثاره وبإظالم    العاصي المدمرد  يى ا  دعالى واى

ا  رف  اإلنسان  فدد   إذ كل إناء ينضأ بما في  وهو الذي إذهمساو  واسدنارد  دظور مةاسن الظاهر و 
ذا جول نفس  فدد جول  ذا  رف نفس  فدد  رف رب  وهو الذي إذا جوي  اإلنسان فدد جول نفس   واى  رف نفس  واى
رب  ومن جول قيب  فوو بايره أجول إذ أكثر الخيق جاهيون بديوبوم  وأنفسوم وقد ةيل بينوم وبين أنفسوم فإن ا  
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يمنع   ن  مشاهدد  ومراقبد  ومعرف  صفاد  وكيفي  دديب  بين أصبعين م  يةول بين المرء وقيب  وةييولد  بأن 
أصاب  الرةمن وأن  كيف يووي  مر  إلى أسفل السافيين وينخفض إلى أفق الشيارين وكيف يردف  أخرى إلى 

من خحاهن أ يى  ييين ويرددي  إلى  الم المالهك  المدربين ومن لم يعرف قيب  ليراقب  ويرا ي  ويدرصد لما ييوح 
فمعرف    (  نسوا ا  فأنساهم أنفسوم أولهك هم الفاسدون: ) الميكوع   يي  وفي  فوو ممن قال ا  دعالى في  

 ( .أصل الدين وأساس رريق السالكين  الديب وةديد  أوصاف 
  

  {القلب االبي  والقلب االسود} 
ى ا   يي  وسيم  يدول وقال  يي رضي فإذا راب الميك رابع جنوده فدالع هكذا سمعع رسول ا  صي) 

ا   ن  في دمثيل الديوب إن   دعالى في أرض  يني  وهي الديوب فأةبوا  إلي  دعالى أرقوا وأصفاها وأصيبوا ثم 
فسره فدال أصيبوا في الدين وأصفاها في اليدين وأرقوا   يى اإلخوان وهو إشار  إلى قول  دعالى أشداء  يى 

نوم وقول  دعالى مثل نوره  كمشكا  فيوا مصباح قال أبي بن كعب رضي ا   ن  معناه مثل نور الكفار رةماء بي
المؤمن وقيب  وقول  دعالى  أو كظيماع في بةر لجي مثل قيب المنافق وقال حيد بن أسيم في قول  دعالى في لوح 

 )...( ه أمثي  الديب مةفوظ وهو  قيب المؤمن وقال سول مثل الديب والصدر مثل العرش والكرسي فوذ
دةع سياس  الصف   الرباني  ( جمي  الصفاع والاراهح في اإلنسان ) ولو  كس األمر وقور الجمي  

اإلةار  بةداهق األشياء  ومعرف  األمور  يى ما  السددر في الديب من الصفاع الرباني  العيم والةكم  واليدين و
السدانى  صير  واسدةداق الدددم   يى الخيق لكمال العيم وجالل  وهي  يي  واالسديالء  يى الكل بدو  العيم والب

من ضبر خنحير الشوو  ورده إلى ةد اال ددال صفاع شريف  مثل  الندشر إلي   ن  باد  الشوو  والاضب و
  العف  والدنا   والحهد والورع والددوى واالنبسار وةسن الويه  والةياء والظرف والمسا د  وأمثالوا ويةصل  في

من ضبر قو  الاضب وقورها وردها إلى ةد الواجب صف  الشجا   والكرم والنجد  وضبر النفس والصبر والةيم 
واالةدمال والعفو والثباع والنبل والشوام  والوقار وغيرها فالديب في ةكم مري  قد اكدنفد  هذه األمور المؤثر  في  

ار المةمود  الدي ذكرناها فإنوا دحيد مري  الديب جالء وهذه اآلثار  يى الدواصل واصي  إلى  الديب أما اآلث
شراقا ونورا وضياء ةدى  يدألأل في  جيي  الةق وينكشف في  ةديد  األمر المريوب في الدين  وهذا الديب   )..(واى

مظيم  هو الذي يسددر في  الذكر قال ا  دعالى أال بذكر ا  درمهن الديوب وأما اآلثار المذموم  فإنوا مثل دخان
يدصا د إلى مري  الديب وال يحال يدراكم  يي  مر  بعد أخرى  إلى أن يسود ويظيم ويصير بالكيي  مةجوبا  ن ا  
دعالى وهو الرب  وهو الرين قال ا  دعالى  كال بل ران  يى قيوبوم ما كانوا يكسبون وقال  ح وجل أن لو نشاء 

معون فربر  دم السماع بالرب  بالذنوب كما ربر السماع  أصبناهم بذنبوهم  ونرب   يى قيوبوم فوم ال يس
بالددوى فدال دعالى واددوا ا  واسمعوا واددوا ا  ويعيمكم ا  وموما دراكمع الذنوب رب    يى الديوب و ند ذلك 
يعمى الديب  ن إدراك الةق وصالح الدين ويسدوين بأمر اآلخر   ويسدعظم أمر الدنيا ويصير مدصور الوم 

ييوا فإذا قرع سمع  أمر اآلخر  وما فيوا من األخرار  دخل من أذن وخرج من أذن ولم يسددر في الديب ولم  
يةرك  إلى الدوب  والددارك أولهك يهسوا  من اآلخر  كما يهس الكفار من أصةاب الدبور وهذا هو معنى اسوداد 

إذا أذنب العبد ذنبا نكع في قيب  نكد  سوداء الديب بالذنوب كما  نرق ب  الدرين والسن  قال ميمون بن موران 
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ن  اد حيد فيوا ةدى يعيو قيب  فوو الران وقد قال النبي صيى ا    يي  وسيم قيب  فإذا  هو نحع وداب صدل واى
المؤمن أجرد في  سراج يحهر وقيب الكافر أسود منكوس ةدي  قيب  المؤمن أجرد في  سراج يحهر الةدي  

في الصاير من ةدي  أبي سعيد  وهو بعض الةدي  الذي ييي  فرا   ا  سبةان   أخرج  أةمد والربراني
بمخالف  الشوواع مصدي  ليديب ومعاصي   مسوداع ل  فمن أقبل  يى المعاصي اسود قيب  ومن أدب  السيه  

دمسأ فإنوا ال الةسن  ومةا أثرها لم يظيم قيب   ولكن يندم نوره كالمري  الدي يدنفس فيوا ثم دمسأ ويدنفس ثم د
دخيو  ن كدور   وقد قال صيى ا   يي  وسيم الديوب أربع  قيب أجرد في  سراج يحهر فذلك قيب المؤمن  وقيب 
أسود منكوس فذلك قيب الكافر وقيب أغيف مربور  يى غالف  فذلك قيب المنافق  وقيب مصفأ في  إيمان 

ي  أخرج   أةمد والربراني في الصاير من ةدي  ونفاق ةدي  الديوب أربع  قيب أجرد في  سراج يحهر الةد
أبي سعيد الخدري وقد دددم فمثل اإليمان في  كمثل البدي   يمدها الماء الريب ومثل النفاق في  كمثل الدرة  
يمدها الديأ والصديد فأي الماددين غيبع  يي   ةكم ل  بوا وفي رواي  ذهبع ب  قال ا  دعالى إن الذين اددوا إذا 

بصاره يةصل بالذكر وأن  ال مسوم  راهف من الشيران  دذكروا فإذا هم مبصرون فأخبر أن جالء الديب واى
يدمكن من  إال  الذين اددوا فالددوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوح األكبر وهو الفوح  بيداء 

 .ا  دعالى
  

 {وأةر ذلك بيان تفصيل مداخل الشي ان إلم القلب } 
م أن مثال الديب مثال ةصن والشيران  دو يريد أن يدخل الةصن فيميك  ويسدولي  يي   وال يددر ا ي 

 يى ةفظ الةصن من العدو إال بةراس  أبواب الةصن ومداخي  ومواض  ثيم  وال  يددر  يى ةراس  أبواب  من 
د مكيف وما ال يدوصل ال يدري أبواب  فةماي  الديب  ن وسواس الشيران واجب  وهو  فرض  ين  يى كل  ب

إلى الواجب إال ب  فوو أيضا واجب وال يدوصل  إلى دف  الشيران إال بمعرف  مداخي  فصارع معرف  مداخي  
واجب  ومداخل الشيران وأبواب   صفاع العبد وهي كثير  ولكنا نشير إلى األبواب العظيم  الجاري  مجرى الدروب 

ذا  الدي ال دضيق   ن كثر  جنود الشيران فمن  أبواب  العظيم  الاضب والشوو  فإن الاضب هو غول العدل واى
 ضعف جند العدل هجم جند الشيران وموما غضب اإلنسان لعب الشيران ب  كما ييعب  
 الصبي بالكر  فدد روي أن موسى  يي  السالم لدي  إبييس فدال ل  يا موسى أنع الذي  
ن خيق ا  أذنبع وأريد أن أدوب فاشف  لي  إلى ربي أن اصرفاك ا  برسالد  وكيمك دكييما وأنا خيق م 

يدوب  يي فدال موسى نعم فيما صعد موسى الجبل وكيم رب   ح وجل وأراد  النحول قال ل  رب  أد األمان  فدال 
موسى يا رب  بدك إبييس يريد أن ددوب  يي  فأوةى ا   دعالى إلى موسى يا موسى قد قضيع ةاجدك مره أن 

ر يدم ةدى يداب  يي  فيدي  موسى إبييس فدال ل  قد قضيع ةاجدك أمرع أن دسجد لدبر يدم ةدى يسجد لدب
يداب  ييك فاضب  واسدكبر وقال لم أسجد ل  ةيا أسجد ل  ميدا ثم قال ل  يا موسى إن لك  يي ةدا بما 

بك  و يني في شفعع  لي إلى ربك فاذكرني  ند ثال  ال أهيكك فيون اذكرني ةين داضب فإن روةي في قي
 ينك وأجري منك مجرى الدم اذكرني إذا غضبع فإن  إذا غضب اإلنسان نفخع في   أنف  فما يدري ما يصن  
ياك أن  واذكرني ةين ديدي الحةف فإني يدى ابن يدم ةين ييدى الحةف  فأذكره حوجد  وولده وأهي  ةدى يولى واى
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سولك إليوا فال أحال ةدى أفدنك بوا وأفدنوا بك فدد أشار دجيس إلى امرأ  ليسع بذاع مةرم فإني رسولوا  إليك ور 
بوذا إلى الشوو  والاضب  والةرم فإن الفرار من الحةف ةرم  يى الدنيا وامدنا   من السجود آلدم ميدا هو 

وهو أ ظم مداخي  وقد ذكر أن بعض األولياء قال إلبييس أرني كيف دايب ابن يدم فدال  يخذه  ند  .الةسد 
ند الووى فدد ةكى أن إبييس ظور لراهب فدال ل  الراهب أي أخالق  بني يدم أ ون لك قال الةد  الاضب و 

ذا رضي  فإن العبد إذا كان ةديدا قيبناه كما يديب الصبيان الكر  وقيل  إن الشيران يدول كيف يايبني ابن يدم واى
ذا غضب ررع   جهع ةدى أكون في قيب  واى

لعظيم  الةسد والةرم فموما كان العبد ةريصا  يى كل  شيء أ ماه ةدى أكون في رأس  ومن أبواب  ا 
ةرص  وأصم  إذ قال صيى ا   يي  وسيم ةبك ليشيء يعمي ويصم ةدي   ةبك ليشيء يعمي ويصم أخرج  
أبو داود من ةدي  أبي الدرداء بإسناد ضعيف ونور  البصير  هو الذي يعرف مداخل الشيران فإذا غراء 

ن كان  الةسد والةرم لم يبصر فةينهذ يجد  الشيران فرص  فيةسن  ند الةريم كل ما يوصي  إلى شوود  واى
منكرا وفاةشا فدد  روي أن نوةا  يي  السالم لما ركب السفين  ةمل فيوا من كل حوجين اثنين كما أمره ا  

أصةابك  فدكون دعالى  فرأى في السفين  شيخا لم يعرف  فدال ل  نوح ما أدخيك فدال دخيع ألصيب قيوب 
قيوبوم معي وأبدانوم معك فدال ل  نوح أخرج منوا يا  دو ا  فإنك لعين فدال ل   إبييس خمس أهيك بون الناس 
وسأةدثك منوم بثال  وال أةدثك باثندين فأوةى ا  دعالى إلى  نوح أن  ال ةاج  لك بالثال  فييةدثك باالثنين 

ان ال دكذباني هما اليدان ال دخيفاني بوما أهيك الناس الةرم والةسد  ما االثندان فدال هما اليد فدال ل  نوح
فبالةسد لعنع وجعيع شيرانا رجيما وأما الةرم فإن  أبيأ آلدم الجن  كيوا إال الشجر   فأصبع ةاجدي من  

ن كان ةالال صافيا فإن  الشب  يدوي الشوواع والشووا ع بالةرم ومن أبواب  العظيم  الشب  من الرعام واى
أسية  الشيران فدد روي أن إبييس ظور ليةيى بن حكريا   ييوما السالم فرأى  يي  معاليق من كل شيء فدال 
ل  يا إبييس ما هذه المعاليق قال هذه  الشوواع الدي أصبع بوا ابن يدم فدال فول فيوا من شيء قال ربما 

   يي أن ال أمأل برني من الرعام أبدا  شبعع فثديناك  ن الصال   و ن الذكر قال فول غير ذلك قال ال قال
ويدال في كثر  األكل سع خصال مذموم  أولوا أن  يذهب . فدال ل   إبييس و   يي أن ال أنصأ مسيما أبدا 

خوف ا  من قيب  الثاني أن يذهب رةم  الخيق من قيب  ألن  يظن أنوم كيوم شباع  والثال  أن  يثدل  ن 
سم  كالم الةكم  ال يجد ل  رق  والخامس أن  إذا  دكيم بالمو ظ  والةكم  ال يد  في  الرا   والراب  أن  إذا

قيوب الناس والسادس أن يوي  في  األمراض ومن أبواب   ةب الدحين من األثا  والثياب والدار فإن الشيران إذا 
ودحيين سدوفوا وةيرانوا  رأى ذلك غالبا  يى قيب اإلنسان  باض في  وفرخ فال يحال يد وه إلى  مار  الدار

ذا أوقع  في ذلك فدد   ودوسي  أبنيدوا  ويد وه إلى الدحين بالثياب والدواب ويسدسخره فيوا رول  مره واى
اسدانى أن يعود إلي  ثاني  فإن بعض ذلك يجره إلى البعض فال يحال يؤدي  من شيء إلى شيء إلى  أن  

باع الووى ويخشى من ذلك سوء العاقب   بالكفر نعوذ با  من  يساق إلي  أجي  فيموع وهو في سبيل الشيران واد
ومن أبواب  العظيم  الرم  في الناس ألن  إذا غيب الرم   يى الديب لم  يحل الشيران يةبب إلي  الدصن  
والدحين لمن رم  في  بأنواع الرياء والديبيس ةدى المرموع في   كأن  معبوده فال يحال يدفكر في ةيي  الدودد 
والدةبب إلي  ويدخل كل مدخل ليوصول إلى  ذلك وأقل أةوال  الثناء  يي  بما ليس في  والمداهن  ل  بدرك األمر 
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بالمعروف والنوي  ن المنكر  فدد روى صفوان بن سييم أن إبييس دمثل لعبد ا  بن ةنظي  فدال ل  يا ابن 
ن كان شرا رددع يا  ةنظي  اةفظ  ني  شيها أ يمك ب  فدال ال ةاج  لي ب  قال انظ ر فإن كان خيرا أخذع واى

ابن ةنظي  ال دسأل أةدا غير ا  سؤال رغب  وانظر كيف دكون إذا غضبع فإني أميكك إذا  غضبع ومن 
أبواب  العظيم  العجي  ودرك الدثبع في األمور وقال صيى ا   يي  وسيم  العجي  من الشيران والدأني من ا  

الشيران والدأني من ا  أخرج   الدرمذي من ةدي  سول بن سعد بيفظ األنا  وقال دعالى ةدي  العجي  من 
ةسن وقال  ح وجل خيق اإلنسان من   جل وقال دعالى وكان اإلنسان  جوال وقال لنبي  صيى ا   يي  وسيم 

 والمعرف   و وال دعجل  بالدرين من قبل أن يدضي إليك وةي  وهذا ألن األ مال ينباي أن دكون بعد الدبصر 
الدبصر  دةداج إلى دأمل ودمول والعجي  دمن  من ذلك و ند االسدعجال يروج الشيران شره  يى اإلنسان من 

الشيارين إبييس فدالوا أصبةع األصنام   ةي  ال يدري فدد روي أن  لما ولد  يسى بن مريم  يي  السالم أدع 
خافدي األرض فيم يجد شيها ثم وجد  يسى  يي   قد نكسع رءوسوا فدال هذا ةاد  مكانكم فرار ةدى أدى

ذا المالهك  ةافين ب  فرج  إليوم فدال إن نبيا قد ولد البارة  ما ةميع أنثى قر وال وضعع إال  السالم قد ولد واى
وأنا ةاضرها إال  هذا فأيسوا من أن دعبد األصنام بعد هذه الييي  ولكن اهدوا بني يدم من قبل العجي  والخف  ومن  

 يى قدر  بواب  العظيم  الدراهم والدنانير وساهر أصناف األموال من العروض والدواب والعدار فإن كل  ما يحيدأ
الدوع والةاج  فوو مسددر الشيران فإن من مع  قود  فوو فارغ الديب فيو وجد  ماه  دينار مثال  يى رريق 

ى  فال يكفي  ما وجد بل يةداج إلى دسعماه  انبع  من قيب  شوواع دةداج كل شوو  منوا إلى ماه  دينار أخر 
مسدانيا فاآلن لما  وجد ماه  ظن أن  صار بوا غنيا وقد صار مةداجا إلى  المه أخرى وقد كان قبل وجود 

دسعماه  ليشدري دارا يعمرها وليشدري  جاري  وليشدري أثا  البيع ويشدري الثياب الفاخر  وكل شيء من ذلك 
قال ثابع  ب  وذلك ال يخر ل  فيد  في هاوي  يخرها  مق جونم فال يخر لوا سواهيسدد ي شيها يخر  يييق 

البناني  لما بع  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال إبييس لشيارين  لدد ةد  أمر فانظروا ما هو فانريدوا 
 مةمدا صيى ا   يي  ةدى أ يوا ثم جاءوا وقالوا ما ندري قال أنا يديكم بالخبر فذهب ثم جاء وقال قد  بع  ا 

وسيم قال فجعل يرسل شيارين  إلى أصةاب النبي صيى ا   يي  وسيم فينصرفون خاهبين ويدولون ما صةبنا 
ذلك فدال لوم إبييس رويدا بوم  سى ا  أن  فيمةىقوما قر مثل هؤالء نصيب منوم ثم  يدومون إلى صالدوم 

بع لما بع  صيى ا   يي  وسيم قال إبييس لشيارين  لدد  ةد  يفدأ لوم الدنيا  فنصيب منوم ةاجدنا ةدي  ثا
أمر الةدي  أخرج  ابن أبي الدنيا في مكايد الشيران هكذا مرسال وروي أن  يسى   يي  الصال  والسالم دوسد 
يوما ةجرا فمر ب  إبييس فدال يا  يسى رغبع في الدنيا فأخذه   يسى صيى ا   يي  وسيم فرمى ب  من دةع 

س  وقال هذا لك م  الدنيا و يى الةديد   من يميك ةجرا يدوسد ب   ند النوم فدد ميك من الدنيا ما يمكن أن رأ
يكون  د  ليشيران  يي   فإن الداهم بالييل مثال ليصال  موما كان بالدرب من  ةجر يمكن أن يدوسده فال يحال 

لى أن يدوسده ولو لم يكن ذلك لكان ال  يخرر ل  ذلك ببال وال ددةرك رغبد  إلى  النوم هذا يد وه  إلى النوم واى
في ةجر فكيف بمن يميك المخاد الميثر  والفرش الوريه  والمدنحهاع الريب  فمدى  ينشر لعباد  ا  دعالى ومن 
أبواب  العظيم  البخل وخوف الفدر فإن ذلك هو الذي يمن  اإلنفاق  والدصدق ويد و إلى االدخار والكنح 

ليم وهو المو ود ليمكاثرين كما نرق ب   الدرين العحيح قال خيثم  بن  بد الرةمن إن الشيران يدول والعذاب األ
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نفاق  في غير ةد  ومنع  من  ما غيبني ابن غيب  فين يايبني  يى  ثال  أن يمره أن يأخذ المال من غير ةد  واى
أخذ في البارل ومن  من الةق ودكيم ةد  وقال سفيان  ليس ليشيران سالح مثل خوف الفدر فإذا قبل ذلك من  

بالووى وظن برب  ظن السوء ومن يفاع البخل الةرم  يى مالحم  األسواق لجم  المال  واألسواق هي معشش 
ومن أبواب  العظيم   الدوصل الدعصب ليمذاهب واألهواء والةدد  يى الخصوم والنظر إليوم )...( الشيارين 

ما يويك العباد والفساق جميعا فإن الرعن في الناس واالشداال بذكر  ندصوم واالسدةدار وذلك م  االحدراءبعين 
الرب  من الصفاع السبعي  فإذا خيل إلي  الشيران أن ذلك هو الةق وكان موافدا لربع  غيبع   صف  مجبول  في

في ادباع ةالود   يى قيب  فاشدال ب  بكل همد  وهو بذلك فرةان مسرور يظن أن  يسعى في الدين وهو  ساع 
الشيارين فدرى الواةد منوم يدعصب ألبي بكر الصديق رضي ا   ن  وهو يكل  الةرام ومريق اليسان 
بالفضول والكذب ومدعار ألنواع الفساد ولو ريه أبو بكر لكان أول   دو ل  إذ موالي أبي بكر من أخذ سبيي  

أن يض  ةصا  في فم  ليكف لسان   ن وسار بسيرد  وةفظ ما بين لةيي  وكان من سيرد   رضي ا   ن  
الكالم فيما ال يعني  فأنى لوذا الفضولي  أن يد ى والءه وةب  وال يسير بسيرد  ودرى فضوليا يخر يدعصب لعيي 
رضي ا   ن  وكان  من حهد  يي وسيرد  أن  لبس في خالفد  ثوبا اشدراه بثالث  دراهم وقر  رأس الكمين إلى  

بسا الثياب الةرير ومدجمال بأموال اكدسبوا من ةرام وهو يدعارى ةب  يي رضي ا  الرس  ونرى الفاسق ال
 ن  ويد ي  وهو أول خصماه  يوم الديام  وليع شعري من أخذ ولدا  حيحا إلنسان هو قر   ين  وةيا  قيب  فأخذ 

كون ةال   نده يضرب  و يمحق  ويندف شعره ويدرع  بالمدراض وهو م   ذلك يد ي ةب أبي  ووالءه فكيف ي
ومعيوم أن الدين والشرع كانا أةب إال  أبي بكر و مر و ثمان و يى وساهر الصةاب  رضي ا   نوم من 
األهل والولد بل من أنفسوم  والمددةمون لمعاصي الشرع هم الذين يمحقون الشرع ويدرعون  بمداريض الشوواع 

يف يكون ةالوم يوم الديام   ند الصةاب  و ند  أولياء ويدوددون  ب  إلى  دو ا  إبييس و دو أولياه  فدرى ك
ا  دعالى ال بل لو كشف الاراء و رف هؤالء ما دةب  الصةاب  في أم  رسول ا  صيى  ا   يي  وسيم 
السدةيوا أن يجروا  يى اليسان ذكرهم م  قبأ أفعالوم ثم إن الشيران يخيل  إليوم أن من ماع مةبا ألبي بكر 

ر ال دةوم ةول  ويخيل إلى اآلخر أن  إذا ماع مةبا  لعيي لم يكن  يي  خوف وهذا رسول ا  صيى و مر فالنا
ا   يي  وسيم يدول لفارم  رضي ا    نوا وهي بضع  من  ةدي  فارم  بضع  مني مدفق  يي  من ةدي  

ن ا  شيها قال  لفارم  فإني ال أغني  نك من ا  شيها ةدي  إني ال أغني  نك م ا مييالمسور بن مخرم  
مدفق  يي  من  ةدي  أبي هرير  وهذا مثال أوردناه من جمي  األهواء وهكذا ةكم المدعصبين ليشافعي وأبي  
ةنيف  ومالك وأةمد وغيرهم من األهم  فكل من اد ى مذهب إمام وهو ليس يسير بسيرد   فذلك اإلمام هو 

ل دون الةدي  باليسان وكان  الةدي  باليسان ألجل العمل ال خصم  يوم الديام  إذ يدول ل  كان مذهبي العم
ألجل الوذيان فما بالك خالفدني في العمل والسير  الدي هي  مذهبي ومسيكي الذي سيكد  وذهبع في  إلى ا  
دعالى ثم اد يع مذهبي كاذبا وهذا مدخل   ظيم من مداخل الشيران قد أهيك ب  أكثر العالم وقد سيمع 

قوام قل من ا   خوفوم وضعفع في الدين بصيردوم وقويع في الدنيا رغبدوم واشدد  يى االسددباع المدارس أل
قام  الجاه إال بالدعصب فةبسوا ذلك في صدورهم ولم ينبووهم   يى مكايد  ةرصوم  ولم يدمكنوا من االسددباع واى

ونسوا  أمواع دينوم فدد هيكوا وأهيكوا  الشيران في  بل نابوا  ن الشيران في دنفيذ مكيدد  فاسدمر الناس  يي 
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فا  دعالى يدوب  يينا و ييوم وقال الةسن بيانا أن إبييس  قال سولع ألم  مةمد صيى ا   يي  وسيم 
المعاصي فدصموا ظوري باالسدافار فسولع  لوم ذنوبا ال يسدافرون ا  دعالى منوا وهي األهواء وقد صدق 

ذلك من األسباب الدي دجر إلى المعاصي فكيف يسدافرون منوا ومن  ظيم ةيل  الميعون فإنوم ال يعيمون أن 
الشيران أن  يشال اإلنسان  ن نفس  باالخدالفاع الواقع  بين الناس في المذاهب والخصوماع قال  بد ا   

  فأدى رفد  بن مسعود جيس قوم يذكرون ا  دعالى فأداهم الشيران ليديموم  ن مجيسوم ويفرق بينوم  فيم يسدر
أخرى يدةدثون بةدي  الدنيا فأفسد بينوم فداموا يددديون وليس إياهم  يريد فدام الذين يذكرون ا   فاشدايوا بوم 
يفصيون بينوم فدفرقوا  ن مجيسوم وذلك مراد الشيران منوم ومن أبواب  ةمل  العوام الذين لم يمارسوا العيم ولم 

 دعالى وصفاد  وفي أمور ال  يبياوا ةد  دولوم ةدى يشككوم في أصل يدبةروا في   يى الدفكر في ذاع ا 
الدين أو يخيل إليوم في ا  دعالى خياالع يدعالى ا    نوا يصير أةدهم بوا كافرا أو مبدد ا وهو ب  فرح 

  فأشد مسرور مبدو  بما وق  في صدره يظن ذلك  هو المعرف  والبصير  وأن  انكشف ل  ذلك بذكاه  وحياد   دي
الناس ةماق  أقواهم ا ددادا  في  دل نفس  وأثبع الناس  دال أشدهم ادواما لنفس  وأكثرهم سؤاال من العيماء 

إن الشيران يأدي أةدكم فيدول من  خيدك : ) قالع  اهش  رضي ا   نوا قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
 جد أةدكم ذلك فييدل يمنع با   ورسول  فإن ذلك يذهب  ن فيدول ا  دبارك ودعالى فيدول فمن خيق ا  فإذا و 

أخرج  أةمد والبحار وأبو يعيى في مسانيدهم ورجال  ثداع وهو مدفق  يي  من  ةدي  أبي هرير  والنبي صيى (
نما  ا   يي  وسيم لم يأمر بالبة  في  الج هذا الوسواس فإن  هذا وسواس يجده  وام الناس دون العيماء واى

لعوام أن يؤمنوا ويسيموا ويشدايوا  بعباددوم ومعايشوم ويدركوا العيم ليعيماء فالعامي لو يحني ويسرق كان ةق ا
خيرا ل  من أن يدكيم  في العيم فإن  من دكيم في ا  وفي دين  من غير إددان العيم وق  في الكفر من ةي  ال 

شيران فيما يدعيق بالعداهد والمذاهب  ال دةصر يدري  كمن يركب لج  البةر وهو ال يعرف السباة  ومكايد ال
نما أردنا بما أوردناه المثال ومن أبواب  سوء الظن بالمسيمين قال ا  دعالى يا أيوا الذين  يمنوا اجدنبوا كثيرا من  واى
الظن إن بعض الظن إثم فمن يةكم بشر  يى غيره بالظن بعث  الشيران   يى أن يرول في  اليسان بالايب  

ك أو يدصر في الديام بةدوق  أو يدوانى في إكرام  وينظر إلي  بعين االةددار ويرى نفس  خيرا من  وكل ذلك فيوي
أن  صفي  بنع ةيى بن : )روي  ن  يي بن ةسين. من المويكاع وألجل ذلك من  الشرع من  الدعرض ليدوم 

ع فأديد  فدةدثع  نده فيما أمسيع أخرب أخبرد  أن النبي صيى ا   يي  وسيم كان معدكفا في المسجد  قال
 يانصرفع فدام يمشي معي فمر ب  رجالن من األنصار  فسيما ثم انصرفا فناداهما وقال إنوا صف  بنع ةي

ني خشيع  فداال يا رسول ا  ما نظن بك إال خيرا  فدال إن الشيران يجرى من ابن يدم مجرى الدم من الجسد واى
ظر كيف أشفق صيى  ا   يي  وسيم  يى دينوما فةرسوما وكيف أشفق فان. مدفق  يي ( أن يدخل  ييكما 

 يى أمد  فعيموم رريق االةدراح من  الدوم  ةدى ال يدساهل العالم الورع المعروف بالدين في أةوال  فيدول 
بعين  إ جابا من  بنفس  فإن أورع الناس وأدداهم وأ يموم ال ينظر الناس كيوم إلي  مثيي ال يظن ب  إال الخير

 : واةد  بل  بعين الرضا بعضوم وبعين السخر بعضوم ولذلك قال الشا ر
 ولكن  ين السخر دبدي المساويا        و ين الرضا  ن كل  يب كييي  
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فيجب االةدراح  ن ظن السوء و ن دوم  األشرار فإن  األشرار ال يظنون بالناس كيوم إال الشر فموما  
نما رأى غيره رأيع إنسانا يسيء الظن بالناس  رالبا ليعيوب  فا يم أن  خبي  البارن وأن ذلك خبث  يدرشأ من  واى

فإن المؤمن  يريب المعاذير والمنافق يريب العيوب والمؤمن سييم الصدر في ةق كاف  الخيق  . من ةي  هو
ينب   يى   فوذه بعض  مداخل الشيران إلى الديب ولو أردع اسددصاء جميعوا لم أقدر  يي  وفي هذا الددر ما

مذموم  إال وهي سالح الشيران ومدخل من مداخي  فإن قيع فما العالج في دف   غيره فييس في اآلدمي صف 
الشيران  وهل يكفي في ذلك ذكر ا  دعالى وقول اإلنسان ال ةول وال قو  إال با  فا يم أن  الج  الديب في 

ذموم  وذلك مما يرول  ذكره وغرضنا في هذا الرب  ذلك سد هذه المداخل بدروير الديب من هذه الصفاع الم
نعم إذا . من الكداب بيان  الج الصفاع المويكاع ودةداج كل صف  إلى  كداب منفرد  يى ما سيأدي شرة  

قرعع من الديب أصول هذه الصفاع كان  ليشيران بالديب اجدياحاع وخرراع ولم يكن ل  اسددرار ويمنع  من 
ألن ةديد  الذكر ال ددمكن من الديب إال بعد  مار  الديب بالددوى ودرويره من  ,لى االجدياح ذكر ا  دعا
إال فيكون الذكر ةدي  نفس ال سيران ل   يى الديب فال يدف  سيران الشيران  ولذلك  الصفاع  المذموم  و

 :قال ا  دعالى 
   إن الذين اتقوا إذا مسْم طاوف من الشيطان تذكروا ِإذا هم مبصرون   خصم بذلك المددى فمثل

الشيران كمثل كيب جاه  يدرب منك فإن لم يكن بين يديك خبح أو لةم فإن  ينحجر بأن ددول ل  اخسأ فمجرد 
الصوع يدفع  فإن كان بين يديك لةم وهو جاه   فإن  يوجم  يى اليةم وال يندف  بمجرد الكالم فالديب الخالي 

ر فأما الشوو  إذا غيبع  يى الديب دفعع ةديد  الذكر إلى ةواشي  ن قوع الشيران ينحجر  ن   بمجرد الذك
الديب فيم  يدمكن من سويداه  فيسددر الشيران في سويداء الديب وأما قيوب المددين الخالي  من الووى  والصفاع 

شيران المذموم  فإن  يررقوا الشيران ال ليشوواع بل لخيوها بالافي   ن الذكر فإذا  اد إلى  الذكر خنس ال
: واآلياع الوارد  في الذكر قال أبو هرير   األخبار ودليل ذلك قول  دعالى فاسدعذ با  من الشيران الرجيم وساهر

الددى شيران المؤمن وشيران الكافر فإذا شيران  الكافر دهين سمين كاس وشيران المؤمن موحول أشع  ) 
ول قال أنا م  رجل إذا أكل سمى ا  فأظل جاهعا أغبر  ار فدال شيران الكافر لشيران  المؤمن مالك موح 

ذا أدهن سمى ا  فأظل شعثا فدال لكني  ذا لبس سمى ا  فأظل  ريانا واى ذا شرب سمى ا  فأظل  رشانا واى واى
وكان مةمد بن واس  يدول كل يوم   ( .م  رجل ال  يفعل شيها من ذلك فأنا أشارك  في رعام  وشراب  ولباس 

اليوم إنك سيرع  يينا  دوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيي  من ةي  ال  نراهم اليوم فآيس  : )  بعد صال  الصبأ
منا كما ييسد  من رةمدك وقنر  منا كما قنرد  من  فوك وبا د بيننا وبين   كما با دع بين  وبين رةمدك إنك 

يا ابن واس  هل دعرفني قال ومن  قال فدمثل ل  إبييس يوما في رريق  المسجد فدال ل  ,(  يى كل شيء قدير
 . )..( دعيم أةدا هذه الرقي  أنع قال أنا إبييس فدال وما دريد قال أريد أن ال 

فموما رمعع في أن يندف  الشيران  نك بمجرد الذكر كما  اندف   ن  مر رضي ا   ن  كان مةاال 
األرعم  ويرم  أن ينفع  كما نف  الذي  وكنع كمن يرم  أن يشرب دواء قبل االةدماء  والمعد  مشاول  باييظ

دخيي   المعد  والذكر الدواء والددوى اةدماء وهي دخيي الديب  ن الشوواع فإذا نحل الذكر  شرب  بعد االةدماء و
قيبا  فارغا  ن غير الذكر اندف  الشيران كما دندف  العي  بنحول الدواء في المعد  الخالي   ن  األرعم  قال ا  
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كتب عليه أنه من تواله  ِأنه يضله ويْديه إلى : ) وقال دعالى (  إن ِي ذلك لذكرى لمن كان له قلب : )دعالى

ن كنع ددول الةدي  قد ورد  ( . عذاب السعير ن ذكر ا  بيسان   واى ومن سا د الشيران بعمي  فوو موالي  واى
الشيران دددم ولم دفوم أن أكثر  موماع مريدا بأن الذكر يررد الشيران الةدي  الوارد بأن الذكر يا  مر يررد 

فأنظر إلى نفسك فييس الخبر كالعيان ودأمل أن مندوى ذكرك ,  الشرع مخصوص  بشرور نديوا  يماء  الدين
و باددك الصال  فراقب  قيبك إذا كنع في صالدك كيف يجاذب  الشيران إلى األسواق وةساب العالمين وجواب 

دي  الدنيا وموالكوا ةدى إنك ال دذكر ما قد نسيد  من فضول  الدنيا إال في وكيف يمر بك في أو , المعاندين 
مساويوا  صالدك وال يحدةم الشيران  يى قيبك إال إذا صييع فالصال  مةك الديوب فبوا  يظور مةاسنوا و

يد  ييك فال جرم ال  ينررد  نك الشيران بل ربما يح , فالصال  ال ددبل من الديوب المشةون  بشوواع الدنيا 
الوسواس كما أن الدواء قبل االةدماء ربما يحيد   ييك الضرر فإن أردع الخالم من الشيران فددم االةدماء 

: ) ولذلك قال وهب بن منب  . بالددوى ثم أردف  بدواء الذكر  يفر الشيران منك كما فر من  مر رضي ا   ن  
يا  جبا : ) أي أنع مري  ل  وقال بعضوم  (في السرادق ا  وال دسب  الشيران في العالني  وأنع صديد  

: ) وكما أن ا  دعالى قال ( لمن يعصى  المةسن بعد معرفد  بإةسان  ويري  اليعين بعد معرفد  برايان 
فكذلك دذكر ا  وال يورب الشيران منك لفدد  شرور , وأنع دد وه وال يسدجيب لك ( اد وني أسدجب لكم 

( اد وني اسدجب لكم : ) إلبراهيم بن أدهم ما بالنا ند و فال يسدجاب لنا وقد قال دعالى  قيل . الذكر والد اء
وقرأدم الدرين ,  رفدم ةق  ا  ولم ددوموا بةد   : ألن قيوبكم ميد  قيل وما الذي أمادوا قال ثمان خصال : قال

وقيدم نخشى الموع ولم , ميوا بسند  وقيدم نةب رسول ا  صيى ا   يي   وسيم ولم دع ,  ولم دعميوا بةدوده
وقيدم نخاف النار , وقال دعالى إن الشيران لكم  دوا  فادخذوه  دوا فوارأدموه  يى المعاصي , دسدعدوا ل  

ذا قمدم من فرشكم رميدم  يوبكم وراء ظووركم  , وقيدم نةب الجن   ولم دعميوا لوا, وأرهددم أبدانكم فيوا  واى
 . (فأسخردم ربكم فكيف يسدجيب لكم  , مامكموافدرشدم  يوب الناس  أ

 
  ( :بيان سرلة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والةبات ) 

ا يم أن الديب كما ذكرناه دكدنف  الصفاع الدي ذكرناها ودنصب إلي  اآلثار واألةوال من األبواب الدي  
يء يدأثر ب   أصاب  من جانب يخر ما وصفناها فكأن  هدف يصاب  يى الدوام من كل جانب فإذا أصاب  ش

ن جذب  شيران إلى  يضاده فدداير صفد  فإن نحل ب  الشيران فد اه إلى الووى نحل ب   الميك وصرف   ن  واى
ن جذب  ميك إلى  خير جذب  يخر إلى غيره فدار  يكون مدناح ا بين ميكين  شر جذب  شيران يخر إلى غيره واى

لي  اإلشار  بدول  دعالىودار  بين شيرانين ودار  بين مي  :ك  وشيران ال يكون قر مومال واى
  ونقلب أِودتْم وأبصارهم   والرالع  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  يى  جيب صن  ا  دعالى في

يا : ) وكان كثيرا ما يدول  . أخرج  البخاري  (ال ومديب الديوب : ) ب  فيدول  جاهب الديب ودديب  كان يةيف
وما يؤمنني والديب بين أصبعين من : يوب ثبع قيبي  يى دينك قالوا أو دخاف يا رسول ا  قال مديب الد

اليوم  : )ولمسيم من ةدي   بد ا  ابن  مرو. أخرج  الدرمذي والةاكم  ( . أصاب  الرةمن يديب  كيف يشاء
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 : ) النواس بن سمعان ينساهي و ابن ماج  والةاكم من ةدي لو (. مصرف الديوب صرف قيوبنا  يى را دك 
ن شاء أحاغ   ( .  ما من قيب إال بين أصبعين من أصاب  الرةمن إن شاء أقام  واى

وهذه الدديباع و جاهب  صن  ا  دعالى في دديبوا من ةي  ال دودي إلي  المعرف  ال يعرفوا إال المراقبون 
 :والشر والدردد بينوما ثالث  والديوب في الثباع  يى الخير . والمرا ون  ألةوالوم م  ا  دعالى

دنددح في  خوارر الخير من خحاهن الايب   و كا بالرياضة و هر لن خبائس االخالق  لب لمر بالتقو  
ومداخل الميكوع فينصرف العدل إلى الدفكر فيما خرر ل  ليعرف دقاهق الخير في  ويري   يى أسرار فواهده 

 بد من فعي  فيسدةث   يي  ويد وه إلى العمل ب  وينظر الميك إلى فينكشف ل  بنور البصير  وجو  فيةكم بأن  ال
الديب فيجده ريبا في جوهره راهرا بددواه مسدنيرا بضياء العدل معمورا بأنوار المعرف  فيراه صالةا ألن يكون ل  

كذلك  يى مسددرا وموبرا فعند ذلك يمده بجنود ال درى ويودي  إلى خيراع أخرى ةدى ينجر الخير إلى الخير و 
لي  اإلشار  بدول  دعالى  فأما من أ رى : ) الدوام وال يدناهى إمداده  بالدرغيب بالخير وديسير األمر  يي  واى

وفي مثل هذا الديب يشرق نور المصباح من مكشا  الربوبي  ةدى ( . واددى وصدق  بالةسنى فسنيسره لييسرى 
مي  السوداء في الييي  الظيماء فال يخفى  يى هذا النور ال يخفى في  الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب الن

فال ييدفع إلي   خافي  وال يروج  يي  شيء من مكايد الشيران بل يدف الشيران ويوةي  حخرف الدول غرورا 
وهذا الديب بعد روارد  من المويكاع يصير  يى الدرب معمورا بالمنجياع الدي سنذكرها من الشكر والصبر 

اء والفدر والحهد والمةب  والرضا والشوق والدوكل والدفكر والمةاسب  وغير ذلك وهو الديب الذي والخوف والرج
أقبل ا   ح وجل  بوجو   يي  وهو الديب المرمهن المراد بدول  دعالى أال بذكر ا  درمهن الديوب وبدول   ح 

 . وجل  يا أيدوا النفس المرمهن 
 

حون بالهو  المدنس باالخالق المذمومة والخبائس المفتوو فيه أبواب القلب المخذول المش القلب الةاني 
  الشيا ين المسدود لنه أبواب المالئكة

ومبدأ الشر في  أن ينددح  في  خارر من الووى ويوجس في  فينظر الديب إلى ةاكم العدل ليسدفدي من  
سدمر  يى اسدنبار الةيل ل  و يى  ويسدكشف وج   الصواب في  فيكون العدل قد ألف خدم  الووى وأنس ب  وا

ظيماد  النةباس جند العدل   مسا د  الووى فدسدولي النفس ودسا د  يي  فينشرح الصدر بالووى ودنبسر في 
لووى فيدبل  يي  بالدحيين والارور واألماني ا ن مدافعد  فيدوى سيران الشيران الدساع مكان  بسبب اندشار 

را فيضعف سيران اإليمان بالو د والو يد ويخبو نور اليدين لخوف اآلخر  إذ ويوةي بذلك حخرفا من الدول غرو 
أنواره فيصير العدل كالعين الدي مأل الدخان   يدصا د  ن الووى دخان مظيم إلى الديب يمأل جوانب  ةدى دنرف

وقف  واالسدبصار أجفانوا فال يددر  يى أن ينظر وهكذا دفعل غيب  الشوو  بالديب ةدى ال يبدى ليديب إمكان الد
ولو بصره وا ظ وأسمع  ما هو الةق في   مى  ن الفوم وصم  ن السم  وهاجع الشوو  في  وسرا الشيران 
ودةركع الجوارح  يى وفق الووى فظورع المعصي  إلى  الم الشواد  من  الم الايب بدضاء من ا  دعالى 

لى مثل هذا الديب اإلشار  بدول  دعالى  من اتخذ إلْه هواه أِأنت تكون عليه وكيال أم تحسب  أرأيت  :وقدره واى

لقد حق القول على  : )وبدول   ح وجل  أن أكُرهم يسمعون أو يعقلون إن  هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال
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ورب قيب هذا ةال    سواء عليْم أأنذرتْم أم لم تنذرهم ال يؤمنون   وبدول  (    أكُرهم ِْم ال  يؤمنون
إلى بعض الشوواع كالذي يدورع  ن بعض األشياء ولكن  إذا رأى وجوا ةسنا لم يميك  ين  وقيب  باإلضاف  

وال يبدى مع  مسك  ليدثبع  وراش  دي  وسدر مساك قيب  أو كالذي ال يميك نفس  فيما في  الجاه والرياس  والكبر
يب من  يوب  أو كالذي ال يميك  ند ظوور أسباب  أو كالذي ال يميك نفس   ند الاضب موما  اسدةدر وذكر  

نفس   ند الددر   يى أخذ درهم أو دينار بل يدوالك  يي  دوالك الوال  المسدودر فينسى في  المروء  والددوى فكل 
نور الةياء والمروء  واإليمان ويسعى   من  أنواره فينرف  ذلك لدصا د دخان الووى إلى الديب ةدى يظيم ودنرف

 . في دةصيل مراد الشيران
قيب دبدو في  خوارر الووى فدد وه إلى الشر فييةد  خارر اإليمان فيد وه إلى الخير فدنبع   القلب الةالس

النفس بشوودوا إلى نصر  خارر الشر فددوى الشوو  ودةسن الدمد  والدنعم فينبع  العدل إلى خارر الخير ويدف  
لبويم  والسب  في دوجموا  يى الشر وقي  اكدراثوا في وج  الشوو  ويدبأ فعيوا وينسبوا إلى الجول ويشبووا با

بالعواقب  فدميل النفس إلى نصأ العدل فيةمل الشيران ةمي   يى العدل فيدوي دا ي الووى ويدول ما هذا 
الدةرج البارد ولم دمدن   ن هواك فدؤذي نفسك وهل درى أةدا من أهل  صرك يخالف هواه أو يدرك غرض  

يدمدعون بوا ودةجر  يى نفسك ةدى دبدى مةروما شديا مدعوبا يضةك  ييك أهل الحمان  أفددرك لوم مالذ الدنيا
أفدريد أن يحيد منصبك  يى فالن وفالن وقد فعيوا  مثل ما اشدويع ولم يمدنعوا أما درى العالم الفالني ليس 

فيةمل الميك ةمي   يةدرح من مثل ذلك ولو كان ذلك شرا المدن  من  فدميل النفس إلى الشيران ودنديب إلي 
 يى الشيران ويدول هل  لك إال من أدب  لذ  الةال ونسي العاقب  أفددن  بيذ  يسير  وددرك لذ  الجن  ونعيموا أبد 
اآلباد أم دسدثدل ألم الصبر  ن شوودك وال دسدثدل ألم النار أدادر بافي  الناس  ن أنفسوم وادبا وم هواهم 

ار ال يخفف   نك معصي  غيرك أرأيع لو كنع في يوم صاهف شديد الةر ومسا ددوم الشيران م  أن  ذاب الن
ووقف الناس كيوم في الشمس وكان لك بيع بارد أكنع دسا د الناس أو دريب لنفسك الخالم فكيف دخالف 
الناس خوفا من ةر الشمس وال دخالفوم خوفا من ةر النار فعند ذلك دمدثل النفس إلى قول الميك فال يحال يدردد 

ين الجندين مدجاذبا بين الةحبين إلى أن يايب  يى الديب ما هو أولى ب  فإن كانع الصفاع الدي في الديب ب
الاالب  ييوا الصفاع الشيراني  الدي ذكرناها غيب الشيران ومال الديب إلى جنس  من أةحاب الشيران معرضا 

 يى جوارة  بسابق الددر ما هو سبب  ن ةحب ا  دعالى وأولياه  ومسا دا لةحب الشيران وأ داه  وجرى 
ن كان األغيب  يى الديب الصفاع الميكي  لم  يص  الديب إلى إغواء الشيران ودةريض   بعده  ن ا  دعالى واى

إياه  يى العاجي  ودووين  أمر اآلخر  بل مال إلى ةحب ا  دعالى وظورع الرا    بموجب ما سبق من الدضاء 
ن أصبعين من أصاب  الرةمن أي بين  دجاذب هذين الجندين وهو الاالب أ ني  يى جوارة  فديب المؤمن بي

الددييب واالنددال من ةحب إلى ةحب أما الثباع  يى الدوام م  ةحب المالهك  أو م  ةحب الشيران فنادر من 
ن  من الجانبين وهذه الرا اع والمعاصي  دظور من خحاهن الايب إلى  الم الشواد  بواسر  خحان  الديب فإ

خحاهن الميكوع وهي أيضا إذا ظورع كانع  الماع دعرف أرباب الديوب سابق الدضاء فمن خيق ليجن  يسرع 
 ل   أسباب الرا اع ومن خيق لينار يسرع ل  أسباب المعاصي وسير  يي  أقران السوء وألدى في 

ن الناس قيب  ةكم الشيران فإن  بأنواع الةكم يار الةمدى بدول  إن ا  رةيم فال د   بال واى
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ن العمر رويل فاصبر ةدى ددوب غدا يعدهم ويمنيوم وما يعدهم   كيوم ما يخافون ا  فال دخالفوم واى
الشيران إال غرورا يعدهم الدوب  ويمنيوم المافر  فيويكوم بإذن ا  دعالى بوذه الةيل وما يجري مجراها فيوس  

ِمن يرد هللا أن يْديه يشرم  . )بدضاء من ا  وقدرقيب  لدبول الارور ويضيد   ن قبول الةق وكل ذلك 

إن ينصركم هللا ِال  ( )صدره للسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ِي السماء

 ( .غالب لكم وإن يخذلكم ِمن ذا الذي ينصركم من بعده 
عدب لدضاه  خيق الجن  وخيق لوا فوو الوادي والمضل يفعل ما يشاء ويةكم ما يريد ال راد لةكم  وال م 

أهال فاسدعميوم بالرا   وخيق النار وخيق لوا أهال فاسدعمي  بالمعاصي و رف الخيق  الم  أهل الجن  وأهل 
ثم قال دعالى فيما روى  ن نبي  صيى ا   يي  ( إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم : ) النار فدال 

أخرج  أةمد وابن ةبان فدعالى ا  الميك الةق (. أبالي وهؤالء في النار وال أبالي  هؤالء في الجن  وال: ) وسيم 
 ( .  لونأل عما يفعل وهم يسأال يس. ) 

 
 
 ( :رياضة النفس وتهذيب االخالق ومعالجة أمرا  القلب ) 

جاهد  فالخيق الةسن صف  سيد المرسيين وأفضل أ مال الصديدين وهو  يى الدةديق شرر الدين وثمر  م
المددين ورياض  المدعبدين واألخالق السيه  هي السموم الدادي  والمويكاع الداما  والمخاحي الفاضة  والرذاهل 
الواضة  والخباه  المبعد   ن جوار رب العالمين المنخرر  بصاةبوا في سيك الشيارين وهي األبواب 

  كما أن األخالق الجميي  هي األبواب المفدوة  من المفدوة  إلى  نار ا  دعالى الموقد  الدي دري   يى األفهد
الديب إلى نعيم الجنان وجوار الرةمن واألخالق الخبيث  أمراض الديوب وأسدام النفوس إال أن  مرض يفوع ةيا  
األبد وأين من  المرض الذي ال يفوع إال ةيا  الجسد وموما اشددع  ناي   األرباء بضبر قوانين العالج لألبدان 

في مرضوا إال فوع الةيا  الفاني  فالعناي  بضبر  قوانين العالج ألمراض الديوب وفي مرضوا فوع ةيا   وليس
باقي  أولى وهذا النوع من الرب واجب  دعيم   يى كل ذي لب إذ ال يخيو قيب من الديوب  ن أسدام لو أهميع 

وا وأسبابوا ثم إلى دشمير في  الجوا  دراكمع ودرادفع العيل ودظاهرع فيةداج العبد إلى دأنق في معرف   يم
همالوا هو المراد بدول  وقد خاب  من دساها  صالةوا فمعالجدوا هو المراد بدول  دعالى قد أفيأ من حكاها واى  (واى

  
 بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق للم الجملة  

لى ا    ددال قو  قد  رفع أن ةسن الخيق يرج  إلى ا ددال قو  العدل وكمال الةكم  واى
الاضب والشوو  وكونوا ليعدل مريع  وليشرع أيضا وهذا اال ددال يةصل  يى وجوين  أةدهما بجود  

إلوي وكمال فرري بةي  يخيق اإلنسان ويولد كامل العدل ةسن الخيق قد كفى  سيران الشوو  والاضب بل 
ا باير دأديب كعيسى بن مريم ويةيى بن خيددا معددلدين منداددين ليعدل والشرع فيصير  الما باير دعييم  ومؤدب

حكريا  ييوما السالم وكذا ساهر األنبياء صيواع  ا   ييوم أجمعين وال يبعد أن يكون في الرب  والفرر  ما قد 
ينال باالكدساب فرب صبي خيق  صادق اليوج  سخيا جريا وربما يخيق بخالف  فيةصل ذلك في  باال دياد 
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األخالق وربما يةصل بالدعيم والوج  الثاني اكدساب هذه األخالق بالمجاهد  والرياض  ومخالر  المدخيدين بوذه  
وأ ني ب   ةمل النفس  يى األ مال الدي يددضيوا الخيق المريوب فمن أراد مثال أن يةصل لنفس  خيق  الجود 

 فرريد  أن يدكيف دعاري فعل الجواد وهو بذل المال فال يحال يرالب نفس  ويواظب 
  دكيفا مجاهدا نفس  في  ةدى يصير ذلك ربعا ل  ويديسر  يي  فيصير ب  جوادا وكذا من  أراد أن  يي 

يةصل لنفس  خيق الدواض  وقد غيب  يي  الكبر فرريد  أن يواظب  يى أفعال  المدواضعين مد  مديد  وهو 
ألخالق المةمود  شر ا فيوا مجاهد نفس  ومدكيف إلى أن يصير ذلك خيدا ل  وربعا فيديسر   يي  وجمي  ا

دةصل بوذا الرريق وغايد  أن يصير الفعل الصادر من  لذيذا  فالسخي هو الذي يسديذ بذل المال الذي يبذل  
دون الذي يبذل   ن كراه  و المدواض  هو  الذي يسديذ الدواض  ولن درس  األخالق الديني  في النفس ما لم 

ددرك جمي  األفعال السيه  وما لم دواظب  يي  مواظب  من يشداق  ددعود النفس جمي  العاداع  الةسن  وما لم
إلى األفعال  الجميي  ويدنعم بوا ويكره األفعال الدبية  ويدألم بوا كما قال صيى ا   يي  وسيم وجعيع  قر   يني 

لعباداع في الصال  ةدي  وجعيع قر   يني في الصال  أخرج  النساهي من ةدي  أنس وقد  دددم وموما كانع ا
ودرك المةظوراع م  كراه  واسدثدال فوو الندصان وال ينال  كمال السعاد  ب  نعم المواظب   ييوا بالمجاهد  
نوا لكبير  إال  يى  خير ولكن باإلضاف  إلى دركوا ال باإلضاف  إلى  فعيوا  ن روع ولذلك قال ا  دعالى واى

لرضا فإن لم دسدر  ففي الصبر  يى ما دكره خير كثير الخاشعين وقال صيى ا   يي   وسيم ا بد ا  في ا
ةدي  ا بد ا  في  الرضا فإن لم دسدر  ففي الصبر  يى ما دكره خير كثير أخرج  الربراني ثم ال يكن في 

 نيل 
السعاد  المو ود   يى ةسن الخيق اسديذاذ الرا   واسدكراه المعصي  في حمان دون حمان بل  ينباي أن  

ى الدوام وفي جمي  العمر وكيما كان العمر أرول كانع الفضيي   أرس  وأكمل ولذلك لما سهل يكون ذلك  ي
صيى ا   يي  وسيم  ن السعاد  فدال رول العمر في را    ا  دعالى ةدي  سهل  ن السعاد  فدال رول 

فردوس من ةدي  ابن في مسند  الشواب وأبو منصور الدييمي في مسند ال يالعمر في  باد  ا  رواه الدضا 
 مر بإسناد ضعيف  وليدرمذي من ةدي  أبي بكر  وصةة  أي الناس خير قال من رال  مره وةسن  مي  
ولذلك كره األنبياء واألولياء الموع فإن الدنيا محر   اآلخر  وكيما كانع العباداع أكثر  برول العمر كان الثواب 

نما يدأكد دأثيرها أجحل والنفس أحكى وأرور واألخالق أقوى وأرس   نما مدصود  العباداع دأثيرها في الديب واى واى
بكثر  المواظب   يى العباداع وغاي  هذه األخالق  أن يندر   ن النفس ةب الدنيا ويرس  فيوا ةب ا  دعالى 

شيء أةب إلي  من لداء ا  دعالى  ح وجل فال يسدعمل جمي  مال  إال  يى الوج  الذي يوصي     فال يكون
لي  وغضب  وشوود  من المسخراع ل  فال يسدعميوما إال  يى الوج  الذي يوصي  إلى ا  دعالى  وذلك بأن إ

يكون موحونا بميحان الشرع والعدل ثم يكون بعد ذلك فرةا ب  مسديذا ل  وال ينباي  أن يسدبعد مصير الصال  إلى 
ي  في النفس  جاهب أغرب من ذلك فإنا قد ةد دصير هي قر  العين ومصير العباداع لذيذ  فإن العاد  دددض

 نرى الميوك والمنعمين في أةحان داهم  ونرى المدامر 
قد يايب  يي  من الفرح واليذ  بدماره وما هو في  ما يسدثدل مع  فرح الناس باير قمار م  أن  الدمار ربما  

إلف   ل  وصرف نفس  إلي  مد   سيب  مال  وخرب بيد  ودرك  مفيسا وم  ذلك فوو يةب  وييدذ ب  وذلك لرول
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وكذلك الال ب بالةمام قد يدف رول النوار في ةر الشمس قاهما   يى رجيي  وهو ال يةس بألموا لفرة  
بالريور وةركادوا وريرانوا ودةييدوا في جو السماء بل  نرى الفاجر العيار يفدخر بما ييداه من الضرب والدر  

   ليصيب وهو م  ذلك مدبجأ بنفس  وبدود  بالصبر  يى ذلك ةدى يرى والصبر  يى السيار و يى أن يدددم ب
ذلك فخرا لنفس   ويدر  الواةد منوم إربا إربا  يى أن يدر بما دعاراه أو دعاراه غيره فيصر  يى اإلنكار وال 

قر   ين  يبالي  بالعدوباع فرةا بما يعددده كماال وشجا   ورجولي  فدد صارع أةوال  م  ما فيوا من النكال  
وسبب افدخاره بل ال ةال  أخس وأقبأ من ةال المخن  في دشبو  باإلنا  في ندف  الشعر ووشم الوج  
ومخالر  النساء فدرى المخن  في فرح بةال  وافدخار بكمال  في دخنث  يدباهى  ب  م  المخنثين ةدى يجري بين 

والعيماء فكل ذلك نديج  العاد  والمواظب   يى  الةجامين والكناسين الدفاخر والمباها  كما يجري بين الميوك 
نمر واةد  يى الدوام مد  مديد  ومشاهد   ذلك في المخالرين والمعارف فإذا كانع النفس بالعاد  دسديذ البارل 
لى المدابأ  فكيف ال دسديذ الةق لو ردع إلي  مد  والدحمع المواظب   يي  بل ميل النفس إلى هذه  ودميل إلي  واى

الشنيع  خارج  ن الرب  يضاهي الميل إلى أكل الرين فدد يايب  يى بعض الناس ذلك بالعاد   فأما   األمور
ميي  إلى الةكم  وةب ا  دعالى ومعرفد  و بادد  فوو كالميل إلى الرعام والشراب فإن   مددضى رب  الديب 

نما غذاء الديب الةكم  فإن  أمر رباني وميي  إلى مددضياع الشوو  غريب من ذاد  و ارض  يى  رب ع  واى
والمعرف  وةب ا   ح وجل ولكن انصرف  ن مددضى ربع   لمرض قد ةل ب  كما قد يةل المرض بالمعد  

فكل قيب مال إلى ةب شيء سوى ا  دعالى فال ينفك  ن   فال دشدوي الرعام والشراب وهما سببان لةيادوا
ن  معينا ل   يى ةب ا  دعالى و يى دين  فعند ذلك ال يدل مرض بددر ميي  إال إذا كان أةب  ذلك الشيء لكو 

 ذلك  يى المرض 
 فإذن قد  رفع بوذا قرعا أن هذه األخالق الجميي  يمكن اكدسابوا بالرياض  وهي دكيف  
األفعال الصادر   نوا ابدداء لدصير ربعا اندواء وهذا من  جيب العالق  بين الديب والجوارح  أ ني  

فإن كل صف  دظور في الديب يفيض أثرها  يى الجوارح ةدى ال ددةرك إال   يى وفدوا ال مةال   النفس والبدن
وكل فعل يجري  يى الجوارح فإن  قد يردف  من  أثر إلى الديب واألمر في   دور ويعرف ذلك بمثال وهو أن من 

ريق ل  إال أن يدعارى بجارة  أراد أن يصير الةذق في الكداب  ل  صف  نفسي  ةدى يصير  كادبا بالرب  فال ر
اليد ما يدعاراه الكادب الةاذق ويواظب  يي   مد  رويي  يةاكي الخر الةسن فإن فعل الكادب هو الخر الةسن 
فيدشب  بالكادب دكيفا ثم ال  يحال يواظب  يي  ةدى يصير صف  راسخ  في نفس  فيصدر من  في اآلخر الخر 

بدداء دكيفا فكان الخر الةسن هو الذي جعل خر  ةسنا ولكن األول  الةسن ربعا كما  كان يصدر من  في اال
  بدكيف إال أن  اردف  من  أثر إلى الديب ثم انخفض من الديب إلى الجارة  فصار يكدب الخر  الةسن بالرب 

 وكذلك من أراد أن يصير فدي  النفس فال رريق ل  إال أن يدعارى أفعال الفدواء وهو الدكرار 
دنعرف من   يى قيب  صف  الفد  فيصير فدي  النفس وكذلك من أراد أن يصير سخيا   فيف  ليفد  ةدى 

النفس ةييما مدواضعا فييحم  أن يدعارى أفعال هؤالء دكيفا ةدى يصير ذلك ربعا ل  فال   الج ل  إال ذلك 
ليي  فكذلك رالب دحكي   وكما أن رالب فد  النفس ال ييأس من نيل هذه الردب  بدعريل ليي  وال ينالوا  بدكرار

النفس ودكمييوا ودةييدوا باأل مال الةسن  ال ينالوا بعباد  يوم  وال يةرم  نوا بعصيان يوم وهو معنى قولنا إن 
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الكبير  الواةد  ال دوجب الشداء المؤبد ولكن  العري  في يوم واةد دد و إلى مثيوا ثم دددا ى قييال قييال ةدى 
الدةصيل رأسا فيفودوا فضيي  الفد  وكذلك صااهر المعاصي يجر بعضوا إلى دأنس النفس بالكسل ودوجر 

بعض ةدى يفوع  أصل السعاد  بودم أصل اإليمان  ند الخادم  وكما أن دكرار ليي  ال يةس دأثيره في فد  
اةد  ال النفس  بل يظور فد  النفس شيها فشيها  يى الددري  مثل نمو البدن واردفاع الدام  فكذلك الرا    الو 

يةس دأثيرها في دحكي  النفس ودرويرها في الةال ولكن ال ينباي أن يسدوان بدييل  الرا   فإن الجمي  الكثير  
ن خفي في   نما اجدمعع الجمي  من اآلةاد فيكل واةد منوا دأثير  فما من را   إال ولوا أثر واى منوا مؤثر  واى

 عصي  ثواب ال مةال  فإن الثواب بإحاء األثر وكذلك الم
وكم من فدي  يسدوين بدعريل يوم وليي  وهكذا  يى الدوالي يسوف نفس  يوما فيوما إلى أن  يخرج ربع   

 ن قبول الفد  فكذا من يسدوين صااهر المعاصي ويسوف نفس  بالدوب   يى الدوالي  إلى أن يخدرف  الموع 
ييل يد و إلى الكثير فيصير الديب مديدا باد  أو ددراكم ظيم  الذنوب  يى قيب  وددعذر  يي  الدوب  إذ الد

بسالسل شوواع ال يمكن دخييص  من مخالبوا وهو المعني بانسداد  باب الدوب  وهو المراد بدول  دعالى وجعينا 
من بين أيديوم سدا ومن خيفوم سدا اآلي  ولذلك  قال رضي ا  دعالى  ن  إن اإليمان ليبدو في الديب نكد  

ن النفاق ليبدو في بيضاء كيما احداد اإل يمان احداد ذلك  البياض فإذا اسدكمل العبد اإليمان ابيض الديب كي  واى
الديب نكد  سوداء  كيما احداد النفاق احداد ذلك السواد فإذا اسدكمل النفاق أسود الديب كي  فإذا  رفع أن  

ميي  ودار  بمشاهد   أرباب الفعال األخالق الةسن  دار  دكون بالرب  والفرر  ودار  دكون با دياد األفعال الج
خوان الصالح إذ الرب  يسرق من الرب   الشر والخير جميعا فمن  الجميي  ومصاةبدوم وهم قرناء الخير واى
دظاهرع في ةد  الجواع الثالث  ةدى صار ذا فضيي  ربعا وا ديادا  ودعيما فوو في غاي  الفضيي  ومن كان 

 فدعيم منوم وديسرع رذال بالرب  وادفق ل  قرناء السوء 
ل  أسباب الشر ةدى ا دادها فوو في غاي  البعد من ا   ح وجل وبين الردبدين من اخديفع في   من هذه  

الجواع ولكل درج  في الدرب والبعد بةسب ما دددضي  صورد  وةالد  فمن يعمل  مثدال ذر  خيرا يره ومن 
 .ا أنفسوم  يظيمون يعمل مثدال ذر  شرا يره وما ظيموم ا  ولكن كانو 

  
 (:بيان تفصيل ال ريق إلم تهذيب االخالق  )

قد  رفع من قبل أن اال ددال في األخالق هو صة  النفس والميل  ن اال ددال سدم ومرض  فيوا كما 
أن اال ددال في محاج البدن هو صة  ل  والميل  ن اال ددال مرض في  فيندخذ البدن  مثاال فندول مثال النفس 

جوا بمةو الرذاهل واألخالق الرديه   نوا وجيب الفضاهل  واألخالق الجميي  إليوا مثال البدن في  الج  في  ال
نما دعدري المعد   بمةو العيل  ن  وكسب الصة  ل  وجيبوا إلي   وكما أن الاالب  يى أصل المحاج اال ددال واى

نما أبواه يوودان  أو  معددال صةيأ الفرر  المضر  بعوارض األغذي  واألهوي  واألةوال فكذلك كل مولود يولد واى
نما يكمل  ينصران  أو يمجسان  أي باال دياد والدعييم دكدسب الرذاهل وكما أن البدن  في االبدداء ال يخيق كامال واى
نما دكمل بالدربي  ودوذيب األخالق  ويدوى بالنشو والدربي  بالاذاء فكذلك النفس دخيق  ناقص  قابي  ليكمال واى

ن كان مريضا والد اذي  بالعيم وكما أن البدن إن  كان صةيةا فشأن الربيب دمويد الدانون الةافظ ليصة  واى
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فشأن  جيب الصة  إلي  فكذلك النفس منك إن كانع حكي  راهر  موذب  فينباي أن دسعى لةفظوا وجيب محيد 
ن كانع  ديم  الكمال والصفاء فينباي أ ن دسعى لجيب  ذلك إليوا وكما أن قو  إليوا واكدساب حياد  صفاهوا واى

ن كانع من  العي  الماير  ال ددال البدن الموجب  المرض ال دعال  إال بضدها فإن كانع  من ةرار  فبالبرود  واى
 برود  فبالةرار  فكذلك الرذيي  الدي هي مرض الديب 

اض   ومرض  الجوا بضدها فيعال  مرض الجول بالدعيم ومرض البخل بالدسخي ومرض الكبر بالدو  
الشره بالكف  ن المشدوى دكيفا وكما أن  ال بد من االةدمال لمرار  الدواء وشد   الصبر  ن المشدوياع لعالج 
األبدان المريض  فكذلك ال بد من اةدمال مرار  المجاهد  والصبر  لمداوا  مرض الديب بل أولى فإن مرض 

الى مرض يدوم بعد الموع أبد اآلباد وكما أن كل مبرد البدن يخيم من  بالموع ومرض الديب والعياذ با   دع
ال يصيأ لعي  سببوا الةرار  إال إذا  كان  يى ةد مخصوم ويخديف ذلك بالشد  والضعف والدوام و دم  
وبالكثر  والدي  وال بد  ل  من معيار يعرف ب  مددار الناف  من  فإن  إن لم يةفظ معياره حاد الفساد فكذلك النداهض 

دعال  بوا األخالق ال بد لوا من معيار وكما أن معيار الدواء مأخوذ من معيار العي  ةدى إن  الربيب ال  الدي 
 يعال  ما لم يعرف أن العي  من ةرار  أو برود  فإن كانع من ةرار  فيعرف درجدوا 

وسن   أهي ضعيف  أم قوي  فإذا  رف ذلك الدفع إلى أةوال البدن وأةوال الحمان وصنا   المريض  
وساهر أةوال  ثم يعال  بةسبوا فكذلك الشي  المدبوع الذي يربب نفوس المريدين ويعال   قيوب المسدرشدين 
ينباي أن ال يوجم  ييوم بالرياض  والدكاليف في فن مخصوم وفي رريق  مخصوم ما لم يعرف أخالقوم 

هم فكذلك الشي  لو أشار  يى وأمراضوم وكما أن الربيب لو  ال  جمي  المرضى بعالج واةد  قدل أكثر 
المريدين بنمر واةد من الرياض  أهيكوم وأماع  قيوبوم بل ينباي أن ينظر في مرض المريد وفي ةال  وسن  
ومحاج  وما دةدمي  بنيد  من الرياض   ويبني  يى ذلك رياضد  فإن كان المريد مبددها جاهال بةدود الشرع 

ن كان مشاوال بمال ةرام أو مدارفا لمعصي  فيأمره أوال بدركوا  فيعيم  أوال الروار   والصال  وظواهر  العباداع واى
فإذا دحين ظاهره بالعباداع ورور  ن المعاصي الظاهر  جوارة  نظر بدراهن األةوال إلى بارن   ليدفرن 

 ألخالق  وأمراض قيب  فإن رأى مع  ماال فاضال  ن قدر ضرورد  أخذه من  وصرف  إلى 
ن رأى الر ون  والكبر و ح  النفس غالب   يي   فيأمره أن الخيراع وفرغ   قيب  من  ةدى ال ييدفع إلي  واى

يخرج إلى األسواق ليكدي  والسؤال فإن  ح  النفس والرياس  ال دنكسر إال بالذل  وال ذل أ ظم من ذل السؤال 
ن  فيكيف  المواظب   يى ذلك مد  ةدى ينكسر كبره و ح نفس  فإن  الكبر من األمراض المويك  وكذلك الر ون  واى

رأى الاالب  يي  النظاف  في البدن والثياب  ورأى قيب  ماهال إلى ذلك فرةا ب  ميدفدا إلي  اسدخدم  في دعود بيع 
الماء ودنظيف  وكنس  المواض  الدذر  ومالحم  المرب  ومواض  الدخان ةدى ددشوش  يي  ر وند  في النظاف  

يحينونوا ويريبون المرقعاع النظيف  والسجاداع الميون  ال فرق بينوم وبين  العروس فإن  الذين ينظفون ثيابوم و 
الدي دحين نفسوا رول النوار فال فرق بين أن يعبد اإلنسان نفس  أو يعبد صنما فموما   بد غير ا  دعالى فدد 

 قيب  فوو مشاول بنفس  ةجب  ن ا  ومن را ى في ثوب  شيها سوى كون  ةالال وراهرا  مرا ا  ييدفع إليوا
ومن لراهف الرياض  إذا كان المريد ال يخسو بدرك الر ون  رأسا أو بدرك صف  أخرى ولم يسمأ  بضدها دفع  
فينباي أن يندي  من الخيق المذموم إلى خيق مذموم يخر أخف من  كالذي ياسل  الدم بالبول ثم ياسل البول 
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غب الصبي في المكدب  باليعب بالكر  والصولجان وما أشبو  ثم يندل بالماء إذا كان الماء ال يحيل الدم كما ير 
من اليعب إلى الحين  وفاخر الثياب ثم يندل من  ذلك بالدرغيب في الرياس  وريب الجاه ثم يندل من الجاه 

ع بالدرغيب في اآلخر  فكذلك من لم  دسمأ نفس  بدرك الجاه دفع  فييندل إلى جاه أخف من  وكذلك ساهر الصفا
األرعم  اليذيذ  ويددموا  يأ وكذلك إذا رأى  شره الرعام غالبا  يي  ألحم  الصوم وددييل الرعام ثم يكيف  أن يو

إلى غيره وهو ال يأكل منوا ةدى يدوى بذلك نفس  فيدعود الصبر وينكسر شره  وكذلك إذا ريه شابا مدشوقا إلى 
سكن شوود  بذلك  فيأمره أن يفرر ليي   يى الماء دون النكاح وهو  اجح  ن الرول فيأمره بالصوم وربما ال د

 الخبح وليي   يى الخبح دون الماء ويمنع  اليةم واألدم رأسا 
ن رأى الاضب  غالبا  يي    ةدى دذل نفس  ودنكسر شوود  فال  الج في مبدأ اإلراد  أنف  من الجوع واى

ييحم  خدم  من  ساء خيد  ةدى يمرن نفس  ألحم  الةيم والسكوع وسير  يي  من يصبة  ممن في  سوء خيق و 
 يى االةدمال مع  كما ةكي  ن بعضوم أن  كان يعود نفس  الةيم  ويحيل  ن نفس  شد  الاضب فكان 
يسدأجر من يشدم   يى مأل من الناس ويكيف نفس   الصبر ويكظم غيظ  ةدى صار الةيم  اد  ل  بةي  كان 

س  الجبن وضعف الديب فأراد أن يةصل لنفس  خيق الشجا   يضرب ب  المثل وبعضوم كان يسدشعر في نف
فكان يركب البةر في  الشداء  ند اضرراب األمواج و باد الوند يعالجون الكسل  ن العباد  بالديام رول الييل 
 يى  نصب  واةد  وبعض الشيوخ في ابدداء إرادد  كان يكسل  ن الديام فألحم نفس  الديام  يى  رأس  رول الييل 

يسمأ بالديام  يى الرجل  ن روع و ال  بعضوم ةب المال بأن باع جمي   مال  ورمى ب  في البةر إذ خاف ل
من دفرقد   يى الناس ر ون  الجود والرياء بالبذل فوذه األمثي   دعرفك رريق معالج  الديوب وليس غرضنا ذكر 

نما غرضنا اآلن الد نبي   يى أن الرريق الكيي في  سيوك دواء كل مرض فإن ذلك سيأدي في بدي   الكدب واى
مسيك المضاد لكل ما دوواه  النفس ودميل إلي  وقد جم  ا  ذلك كي  في كداب  العحيح في كمي  واةد  فدال 
دعالى وأما من  خاف مدام رب  ونوى النفس  ن الووى فإن الجن  هي المأوى واألصل الموم في لمجاهد  الوفاء  

شوو  فدد ديسرع أسبابوا ويكون ذلك ابدالء من ا  دعالى واخدبارا  فينباي أن يصبر  بالعحم فإذا  حم  يى درك
ذا ادفق من  ندض   حم فينباي أن ييحم نفس   دوب   ويسدمر فإن  إن  ود نفس  درك العحم ألفع ذلك ففسدع واى

ذا لم يخوف النفس   يي  كما ذكرناه في معاقب  النفس في كداب المةاسب  والمراقب  بعدوب  غيبد  وةسنع  واى
 . نده دناول الشوو  فدفسد بوا الرياض  بالكيي 

 
************* 
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 ووصايا للمجاهدمقترح  برنامج تربوي  
 النسك والسلوك واألخالق ِي ميدان العبادة و

 

 .العمل  يى دجديد اإليمان  ودصةيأ الني  واإلخالم   دعالى في كل ةين  - (1)
 –والةررم  يرى أداهورا فري جما ر  . م  الصال  بالدحام الصيواع فري أول أوقادورا الةرم  يى ةسن إقا – (2)

دمررام ركو وررا وسررجودها والدررحام سررننوا الدبييرر  و البعديرر   –إن أمكررن  دماموررا  يررى . واى واسدةضررار الخشرروع فيوررا واى
 .أكمل وج  وبذل الجود في دةسين أداهوا باسدمرار 

. روف  دبر كل صال  و دم اإلنصراف من مجيس الصال  إال بعرد أداهورا الدحام األذكار و الدسبيةاع المع – (3)
 .ود اء ا  وسؤال  من خير الدنيا واآلخر  بعد أداء الدسبيةاع 

ودةرري إةصراء الةرق فيورا وأداهورا  رن  –لمن كين لر  مرال دجرب الحكرا  فير   –الةرم  يى إيداء الحكا   – (4)
ومن األسر الدي , وخاص  من ذوي األرةام والدراب  , لمسدةدين لوا ودةري الصالةين المةداجين ا, ريب نفس 

وال سيما أسر الشوداء والمعدديرين األسررى لردى , أصيبع في سبيل ا  من المجاهدين والمواجرين في سبيل ا   
 .األ داء 

 اع في  وال سيما واإلكثار من الرا, والدشوق إلي  , دةري صوم رمضان إيمانا واةدسابا  يى خير وج   – (5)
 .و قراء  الدرين وكثر  الصدقاع لمن وجد , ( صال  الدراويأ ) قيام  , 
 .ومةاول  أداهوا في سن الشباب . أداء فريض  الة  فور االسدرا   الشر ي   – (6)
مرررابين صرررال  ) , و أذكرررار المسررراء ( مرررابين صرررال  الفجرررر وريررروع الشرررمس ) إلدرررحام أداء أذكرررار الصرررباح  – (5)
ودةررري أن . والدررحام أذكررار النرروم . مررر   يوميررا  500ودضررمينوا وردا مررن  اإلسرردافار ( . عصررر إلررى المارررب ال

مرن اردفراع الشرمس إلرى قبيرل ) إلدرحام سرن  صرال  الضرةى  – (3). يكون يخر الكالم قبل النوم درديرد الشرواددين 
 .ركعدان أو أربعا أو ثماني  ركعاع , ( الحوال

والدرحام قرراء  . وخدمر  فري كرل شرور قمرري مرر   يرى األقرل , ومي من الدرين بدرراء  جرحء يوميرا إلدحام ورد ي – (8)
 .مابين الفجر إلى قبيل المارب , سور  الكوف كل يوم جمع  

, يصييوا في الثي  األخير مرن الييرل  إن قردر , بورد يددره األخ بةسب قدرد  , إلدحام قيام الييل يوميا   – (11)
ال فييصل م واإلكثار مرن اإلسردافار وقرع . والسن  النبوي  في  أةد  شر ركع   . ا قدر  يي  قبل النوم ثم يودر واى

 .السةر 
من (  51-52-51) وهي األيام البيض , وأقي  ثالث  أيام من كل شور , إلدحام ورد من صيام النافي    - (11)

صررريام يررروم , صررريام داوود  ييررر  السرررالم وأفضرررل الصررريام , وأوسرررر  صررريام االثنرررين والخمررريس . كرررل شرررور قمرررري 
فرار يوم   . واى

 .إلدحام قدر من الصدق  المالي  أسبو يا أو شوريا بةسب الددر   – (12)
.   ةصراد اإلةسران واإلسراء  اليومير ومراجعر, إلدحام جيس  ليدفكر والمةاسب  في يخرر النورار قبرل النروم  – (13)

ورد الةدروق , س في مصادر الكسب ودةري أن يكون ةرالال خالصرا ودشديد مةاسب  النف, ودعاهدها باإلسدافار 
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واسرردةالل مررن أصرراب  األخ بررأي شرركل مررن أشرركال . ودصرردق بمررا رقررى إليرر  الشررك مررن الكسررب المةرررم , ألهيوررا 
 . ودعود مراقب  ا  في السر والعين . األذي  

, موادرررا برررالة   نومرررا إن لرررم يةجرررا وأ, دةرررري رضرررا الوالررردين وبرهمرررا أةيررراءا بةسرررن الصررري  والمعاميررر   – (14)
 .وبكثر  اإلسدافار وريب الرةم  لوما , وبصي  أصدقاهوما بعد رةييوما , وبالصدق  لوما 

وبالصدقاع إن كانوا .  ودعاهدهم بالصي  والودي  , دةري صي  األرةام وحياردوم وبرهم واإلةسان إليوم  - (15)
 .في ةاج  

واإلةسان إلريوم والصربر  يرى إسراءدوم واألسردافار لورم والرد اء , الناس  دةري ةسن الخيق في معاشر  – (16)
 . ليمسيمين بظور الايب 

ومرا , ودةرري أقوالر  وأفعالر  , دةري سن  رسول ا  صيى ا   يير  وسريم فري كرل الةركراع والسركناع   – (15)
وةسررن صررةب  الجيررران وصرري   ,فرري المأكررل والمشرررب والميرربس والنرروم واليدظرر  ومعاشررر  األهررل و. سررن  وشررر   

واإلسدعان  بالكدب الدي ددبعع ذلك مثرل . صيى ا   يي  وسيم في كل شأن  –ودةري أخالق  الشريف  , األرةام 
 (.كداب حاد المعاد لإلمام ابن الديم رةم  ا  ) 
 

************* 
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 :المجال الثالث  -(9) 

 الفهم السياسي وفقه الواقع
 

ولكنوا إن . الدربي  السياسي  ورف  مسدوى فد  الواق  لدي الفرد  ميي  معدد  ودأخذ وقدا  رويال   إن  ميي   
ألنوا مسدند قراراع , فوي مفروض   يى قياداع وكوادر المداوم  , كانع في ةكم المندوب  ليمجاهد العادي 

أن يدوفر لألفراد ةدى يسدريعوا  كما أن ةدا أدنى منوا يجب. الةرك  السياسي  الشر ي   وةساباع دبعادوا 
 .بناء  يى ةساباع المصالأ والمفاسد والمدردباع , دددير األسباب الدي جعيع قيادادوم ددخذ قرارا معينا 

وبمسدوى , وددفاوع  ميي  الدأهيل  يى كل ةال باخدالف مسدوى الفوم وةد  الذكاء واالسدعياب لدى الفرد 
ودةداج فوق المعيوماع العام  إلى  ميي  مدابع  . يسدري  الشخم دةصييوا الكمي  المعرفي  ليمعيوماع الدي 

واردفاع مسدوى الثداف  العام  , ومدابع  األخبار واألةدا  , واخدالر بالةيا  والناس ,  مسدمر  لمجرياع األمور
 . في مخديف مناةي العيوم والمعارف

ويسدري  أن يددر المصالأ , ا يجري من ةول  لمجاهد المداوم  ةدى يسدو ب م الالحم ومن المعيوماع 
 : يييمن المعارف األساسي  من أهموا ماوفق مةاكماع منردي  جمي  , والمفاسد المدردب   يى أ مال  

 :معلومات تاريخية -1
اإلسالم ثم فكر  , وصوال  لمرةي  انرالق د و   , فيعرف فكر   ام   ن داري  الةضار  والوجود البشري   
ثم المرةي  , ودداب  دول  وةكوماد  بدءا  من البعث  النبوي  ومرورا  بالخيفاء الراشدين , ي  المسيمين  ن دار 

فمرةي  , 5442وصوال إلى سدور الخالف   نواهيا سن  , ثم المرةي  العثماني  , األموي  فالعباسي  فدول الرواهف 
لى يو  وخاص  فدر  األحماع الكبرى في داري  .  منا هذا خضوع بالدنا لالسدعمار األوروبي  منذ ذلك الوقع  واى

 .وقد لخصنا في الفصل الثال  من الجحء األول خالص  مفيد  في ذلك إن شاء ا  . المسيمين
وصوال  إلى دول الروم المعاصرين , كما يجب أن يعرف نبذ   ن داري   دونا ودول  المخديف  ودرورها 

 .  لفصل الثال  أيضا لمة  من ذلك وقد مر في ا. أمريكا وأوروبا النادو
وداري  الصراع بين , والشخصياع الداريخي  , ومن خالل ذلك يجب أن يعرف نبذ   ن األةدا  الوام  

  .والروم وةضاردوم من جو  ثاني  , اإلسالم والمسيمين من جو  
 .اب   بر الفصيين الثال  والر ,يد  في فوم ما يجري اليوم موقد أوردع ميخصا لذلك أله
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 :معلومات لجغرافية -2

فيجب  يى الكادر . وضمن جارافي  الممالك والبالد المخديف  , الداري  والصرا اع  دجري  يى األرض  
وكيفي  ددسيماد  السياسي  . الجوادي المثدف أن دكون لدي  أرضي  أساسي  و معرف  بالجارافي  في هذا العالم 

 .ويربروا بمواقعوا وداري  ديك المواق , واألةدا   ةدى يسدري  فوم األخبار, وكياناد  
  :معلومات في اال تصاد -3

فوي صرا اع  يى المصالأ , معظم هذه الصرا اع الداهر  اليوم ذاع أبعاد اقدصادي  رهيسي  أو أساسي   
, لموارد كفكر   ن ا, فيجب أن يةير المجاهد  بدسر من المعرف  اإلقدصادي  .  في بعد أساسي من أبعادها 

 ياإلقدصادوأوج  نشاروم , ومسدوياع دخل األفراد والشعوب , وأنواع اإلقدصاد في الدول المخديف  ونظم  
وفوم ندار , فوي معيوماع أساسي  لفوم الصراع .. ال .. ودور  المال واإلقدصاد و المد  بالسياس  والةروب

 . ن دأدي  منوا والمدادل الدي يمكن أ,  الدو  والضعف في صفنا وصف العدو
 :معلومات في الجغرافيا البشرية -4

, مذاهبوم , أديانوم , أ راقوم , الجارافيا البشري  هي مجمو   المعيوماع المدعيد  بالسكان   خصاهصوم  
ألن البشر هم العنصر الفا ل المدةرك في هذه الصرا اع والخالف في دكوينوم الديني ...  ادادوم ةضارادوم 

 ..ةضاري بعد أساسي من أوج  الصراعوالعرقي وال
  :معلومات في السياسة والجغرافيا السياسية  -5

ومذاهبوا , والمذاهب السياسي  الدديم  والمعاصر  , والمدصود معيوماع  ام  في  يم السياس  ونشأد   
وكذلك فكر  .. ذلك الى يخر ...وجذورها من الدومي  والديمدراري  واإلشدراكي  والشيو ي  واليبرالي , الداهم  ةاليا  

وأوج  الدنافس بين , واألةالف الداهم  بينوا ,  ن الصرا اع السياسي  العالمي  ومةاورها بين الدول العظمى 
وال سيما , ثم الجارافيا السياسي  ليدول الكبرى .. وداخل الةيف الواةد ومكوناد  من الدول, هذه األةالف 

 .. ألن كل ذلك يفيد في وضوء دصوراع المواجو . ادوا الداخيي  دناقض المعادي  لنا ومكونادوا و
كياناع  أةحابا أو سواء كانع  دوال أو, فالجارافي  السياسي  هي خرير  الدوى في مكان ما أو دجم  ما 

معرف  أوج  , ومن المعيوماع السياسي  الوام  .  والعالقاع بينوا  بمخديف أشكال ديك العالقاع , وشخصياع 
 . والمؤامراع  يى العالم اإلسالمي وشكيوا وداريخوا. بيننا وبين العدو ,  وداريخ  وةاضره, راع ومةاوره الص

أن دجم  بدسر ال , ومن الضروري وخاص  ليكوادر الموجو  ليمجمو اع و الخاليا في السرايا المداوم  
 . مدجدد  والمدوسع  بشكل يومي ومداليل ديك المصريةاع ال, مصريةادوا  بأس ب  بين فوم لا  السياس  و
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  :معلومات وةقافة لامة  -6

هي مجمو   : فالثداف  العام  كما ددل  يي  الكيمدين المكوندين ليمصريأ ,  وهذا باب واس  كبير 
 .المعارف والمعيوماع العام  في كل منةى وفن 

وند   ن  الددر   يى رسم , كير وبالدالي ادس  الدف. حادع الددر   يى الفوم , وكيما ادسعع المعرف   
 .. الخرر ودوق  مسار األةدا 

 :فإن مسدوياع الفوم السياسي العام دمر بأربع  مراةل
رابعوا دوق  مجاالع دأثير هذا الخبر  و, وثالثوا دةييل أبعاد الخبر, وثانيوا فوم الخبر, أولوا معرف  الخبر 

 ... يى المسددبل وبالدالي اسددراء مسددبل األةدا 
وصوال  إلى العبدري  الدي  رفوها دعاريف كثير  من أدقوا , فوذه األمور دددرج بدءا  من مسدوى الفوم العادي 

 ييوا العدل ويعيد دركيبوا في مفاهيم . فعندما دكون لديك معيوماع(  الددر   يى الدةييل والدركيب)أنوا 
من أبي  يدمدم بألفاظ ال معنى لوا ,  عمال الناس لوا يخديف مسدوى اسد.. فاليا  ثماني  و شرين ةرفا  .. ومدارك

 .إلى فييسوف يصياوا ةكما  ومعرف , إلى شا ر يخرج منوا بيانا  كأن  السةر, 
وكل هذا يعدمد كما أسيفع  يى الموهب  والميك  والفوم والذكاء واإلدراك من جو  ومن جو  ثاني   يى  

د اإلنسان من مواهب  ومدارك  الدي ددماوع بفعل الجول والركود الفكري الدي بدونوا ال يسدفي, المعارف المكدسب  
وكذلك فإن المعارف والمدارك المكدسب  درف  مسدوى الجاهل ليكون  الما  مدركا  ولكنوا ال دسمو ب  إلى مسدوى .

فدد روي  ن  صيى .. ىوهذه  ري  من ا  دعال. إال بالميك  والموهب  والفوم والذكاء والةكم , العبدري  واإلبداع 
نما الةيم بالدةيم ( . فالدعيم ممكن)إنما العيم بالدعيم : ا   يي  وسيم  . ومن يدصبر يصبره ا ( . وهذا كذلك)واى

يؤع الميك من ), فوي هب  (.. يؤدي الةكم  من يشاء)ولكن ا  دعالى قال .. فوي معارف وسيوك مكدسب
و نسأل  من واس  فضي  كرم  . وذلك فضل ا  يؤدي  من يشاء , ( ويديناه الةكم  وفصل الخراب), ( يشاء

  .فوو مالك الميك سبةان . ورةمد  وجوده
ذا كانع المعارف والمعيوماع هام  ليمجاهد في كل وج  وفن    فإنوا دحداد أهمي  بدربوا من ساة  , واى

 .والدوى الدي دشدبك في هذا الصراع , الصراع الذي يعمل في  
 .  وبساة  الصراع وشبك  الدوى والمؤثراع فيوا ,من معرف  واسع  بأنفسنا وبعددنا و ددنا فال بد  

نحال العيم الشر ي والنم والفدوى  يي   وبددر جوي  دخرج . فالةكم الشر ي ال يصأ إال بفد  الواق  واى
 .الفدوى السياسي  الشر ي   ن سياقوا

ال لربما ادخذ المدادل قرارا  كان في  ةدف  ,  والدرار العسكري ال يصأ إال بالمعرف  بالواق  وقل مثل ذلك . واى
 .من مجاالع الةرك  يء ن كل ش

ال فاألصل هو دوفيق ا  وفدة  ونصره. وكل ةديثنا هذا في  الم األسباب الواجب األخذ ب  شر ا    قال . واى
ن ا  لم  المةسنين : دعالى  الذين يمنوا يوديوم ربوم   :ال دعالى وق والذين جاهدوا فينا لنودينوم سبينا واى

 .ونسأل ا  من فضي  العظيم. وأما دوفيق ا  فوو النور والروح والمدد, فالذي ندةد   ن  هو العيم  بإيمانوم 
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وفي رياع , وفي أبعاد النظري  السياسي  في الجحء الثاني , وقد ذكرع في الجحء األول من هذا الكداب 
 ن كثير من هذه المعيوماع والمعارف الدي دسا د  يى فوم الصراع وأرراف  ومعرياد   نبذ .. مخديف الفصول

 .. ومن أجل ذلك.  ولكن ذلك ال  يكفي إال  يى أرضي  من المعارف العام  الدي ذكرع. 
أنصأ الموجوين وكل مجاهد قادر  يى اإلرالع والدراء  بأن يرفعوا من مسدواهم بدراء  كدب ميسره في 

ال فالمجال كبير, الدالي  ألمثي   يى بعض أبواب المعارف  المةاور وال يةضرني .. و رةب واس  جدا  جدا  , واى
أن . فمن المفيد  . وقد فدةع شبكاع المعيوماع أبوابا هاهي  . وهي في احدياد كل يوم , أسماء كدب بعينوا 

 :من المعارف الدالي   ءيةير المجاهد وال سيما الكوادر والدياداع بشي
 اريخ تفي للوم ال: 

 .داري  الةضاراع الدديم   -
 .داري  الروم الددماء   -
 .داري  أوربا المعاصر  منذ سدور الدسرنريني  وقيام الممالك األوروبي    -
 .داري  أوربا في مرةي  الةربين العالميدين   -
 .الثاني داري  أمريكا ونشأدوا و القدوا بأوروبا والعالم منذ الةرب العالمي    -
 .داري  العرب قبل اإلسالم  -
داري  اإلسالم بمراةي  المخديف  بدءا  من  صر النبو   يى نبينا أفضل الصال  والسالم ووصوال        -

 .                          5442لسدور الخالف  العثماني  
لى اآلن 5442داري  العرب والمسيمين الةدي  منذ   - ويريد , لبالد الدي يعيش فيوا والسيما داري  ا. واى

 . الجواد فيوا 
  في الجغرافيا: 

 .ودوحي  الثرواع في , وكذلك جارافيا الموارد واالقدصاد, كداب في الجارافيا الربيعي  ليعالم   -
 .و كذلك دوحع الثرواع والموارد, كداب في الجارافيا الربيعي  ليعالم اإلسالمي  -
أوج  , األديان والمذاهب , الدومياع , األ راق. ليعالم اإلسالمي والعربي كداب في الجارافيا البشري   -

 .الثدافاع والنشار السكاني 
  في للم السياسة وات تصاد: 

 .كداب موجح  ام  في  يم السياس    -

 . كداب ميسر في المذاهب السياسي  المعاصر  ونشأدوا ومبادهوا   -
 .   المعاصر كداب ميسر في  يم االقدصاد ومدارس  -
 .الدراساع اإلةصاهي  اإلقدصادي  المخديف   -
 .كداب ةول الصراع اإلقدصادي  يى العالم العربي واإلسالمي  -
السيما الصراع اإلقدصادي بين ) كداب ةول مةاور الدوى اإلقدصادي  المعاصر  والصراع فيما بينوا  -

 .أمريكا و أوربا واليابان وشرق أسيا والصين 
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 . ماع اإلسدعماري  الةديث  والصراع  يى النفوذ في العالم العربي واإلسالمي األر  -
 . معرف  بالخرير  السياسي  ليمكان الذي يعيش في  المجاهد ومكوناد  ومعرياد  -
 .ومشاري  الدربي  الةديث  ومؤامرادوا, داري  الصراع العربي واإلسراهييي ومراةي   -
 .النفر والراق  والموارد في العالم العربي واإلسالميالصراع الدولي وداريخ   يى  -
 .مدارس الصةو  اإلسالمي  المعاصر  ومذاهبوا ورجالوا  -
 . داري  الصةو  في البيد الذي يندمي إلي  ويعمل في  المجاهد  -
دى كدب مذكراع الح ماء وصناع الدرار والسياس  في العالم وفي بالدنا من ش, ومن الكدب الموم  جدا  -

 . المشارب والمذاهب
 . أمر موم يخر كداب ميسر في اإل الم ومدارس  ووساهي  المعاصر  -
 .كداب موجح في  يم اإلدار   -
 .كداب في كيفي  إدار  الوقع واإلسدفاد  من الوقع  -

 معلومات وةقافة لامة:   
وأدا  النفاذ إلى كثير من , ي وسيي  اإلدصال العالم اليوم ولألسف  رعاالدي ص. ن اليا  اإلنكييحي اإدد -

 . العيوم والمعارف 
 . واإلسدفاد  من شبك  اإلندرنع. إددان اسدعمال الكومبيودر  -
وما ديسر ل  من ..., و يم الكورباء , و يوم الصة  واإلسعافاع األولي  , معرف   ام  بعيوم الربيع    -

 .يم وفن وثداف   كل 
أمر في غاي  ,والبرام  الثدافي  الديفحيوني  العام  . ر العالمي  والمةيي  والفع النظر إلى أن مدابع  األخبا

م  االندباه إلى المؤثراع السيبي  لوساهل اإل الم . األهمي  واألثر في دكوين المعارف والثداف  السياسي  والعام 
دو لداير الووي  الديني  وال سيما الفضاهياع و اإلندرنع من دشر األفكار الضال  والمنةرف  الدي يشيعوا الع

وكذلك مجاالع الفساد واألغالل والمةرماع الدي دشيعوا هذه الوساهل الدي اخدير خيرها . والفكري  ليمسيمين
 . بشرها برريد  ال يندذ فيوا وال بعين  ييوا إال ا  سبةان  ودعالى وهو الوادي

موم في مدابع  األةدا  و يشوا  مري  أوكذلك فإن مرالع  الصةف والمجالع السياسي  والفكري  واألدب
 . وفد  الواق 

الدي ةوع جانبا كبيرا في فد  الواق  وأةوال المسيمين الشيخ لبد اهلل ل ام  وأخدم بيفع النظر إلى مؤلفاع
موسولة الذخائر العظام فيما أةر لن الشيخ لبد )  وهي مدناثر  في كدب  ومؤلفاد  الدي جمعع في. المعاصر  
الذي (  المنار  المفقود : ) كدب  ( الفوم السياسي ) وأخم بالذكر منوا لموضوع هذه الفدر  ( . م اهلل ل ا

 السر ان االحمر) وكداب , ( أضواء للم القومية العربية)وكداب . دةد  في   ن سدور الخالف  العثماني  
) وكداب .لسدينياع والسبعينياع الذي دةد  في   ن الشيو ي  واندشارها في أوسار العرب والمسيمين إبان ا(

كداب هام  وهو(  خ  التحول التاريخي) وكداب ( .  مبشرات النصر) وكداب , (  اتسالم ومستقبل البشرية



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1333  [  
 

وأ ددد أن  يى كل موج  ليشباب المجاهد .  . يم الفاهد  غني المةدوى ظولكن   , الةجم موجح صايرو جدا 
 . المعاصر  في أةوال المسيمين أن يعدمده في منو  الدو ي  السياسي  

رةم ا  . وقد نديع من هذه الكدب المذكور  مدار  موم  نثردوا في مواضعوا المناسب  في هذا الكداب 
ياه في الصالةين   .  الشي  الشويد وأجحل مثوبد  وغفر ل  وجمعنا واى

 
************* 
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 : المجال الرابع  -(4)
 

 هادياجلالرتبية العسكرية واإلعداد 
 

نظرية ) يى ا دبار أننا سنفرد لوا بابا  خاصا  في هذا الفصل وهو , سأدرك الدفصيل في هذا الباب هنا 
 . إن شاء ا (.  التدريب واتلداد في دلو  المقاومة اتسالمية العالمية

 
************* 
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 : المجال الخامس -(5)

 
 الرتبية العملية بأداء فريضة اجلهاد

 
 :سمعع البراء رضي ا   ن  يدول  :  ن أبي إسةاق قالري روى البخا

  أسلم ةم  اتلأدى النبي  صيى ا   يي  وسيم  رجل مدن  بالةديد فدال ثم يا رسول ا  أقادل وأسيم قال )  
  (. الراوي ثم قادل فددل فدال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم   مل قييال وأجر كثيرا

فجاء يوم , فكره أن يسيم ةدى يأخذه , أن  مرو بن أقيش كان ل  ربا في الجاهيي   ):   ن أبي هرير و 
, فيبس ألمد  , بأةد : أين فالن؟ قالوا: قال, أين فالن؟ قالوا بأةد : بأةد قال: أين بنو  مي؟ قالوا: فدال, أةد 

فدادل ةدى جرح , إني قد يمنع  :قال, إليك  نا يا  مرو : فيما ريه المسيمون قالوا, وركب فرس  ثم دوج  قبيوم 
أم غضبا  ؟ , ةمي  لدومك أو غضبا لوم : سيي : فدال ألخد , فجاء سعد بن معاذ , فةمل إلى أهي  جريةا , 

 (. ما صيى   صال . فماع فدخل الجن , بل غضبا   ورسول  : فدال
 

يَن ياَقاَتلا : منذ نحل اإلذن بالددال بدول  دعالى  َن ل لنذ  ير  أاذ  مأ لََقد  ه  ر  َ َعلَى َنصأ وا َوإ نن هللان ل ما ْامأ ظا   وَن ب أَنن
وفي دوجي  أصةاب  هو الجواد في سبيل ا  , نوج  صيى ا   يي  وسيم في نفس  الشريف  ماحال و   (14:الة )

و ن , ر ب  شر ا  بصرف النظر  ن مسدوى العيم الشر ي والفوم العام واإل داد المأمو . والنشار في  دفعا وريبا 
ذا دخل وقدوا أداها المسيم بصرف النظر  ن , فالجواد فريض  ,  ..مسدوى الددم  وةظ واةدهم من الدربي   واى

دراك  لواقع  .  مسدواه في الدين والعيم وسوى ذلك فدرور المسيم في حياد  إيمان  وفدو  و يم  وأخالق  وسيوك  واى
مكانياد لى وفاد أمور ,اإل دادي  الجوادي    واى ولكن لم يدل أةد في سيف وال خيف أن . دسير مع  منذ نشأد  واى

الذي ال يسدر  إال األ ذار . ددني ديك المسدوياع في وج  من وجوه الدين دسدر الفريض  الشر ي  في الددال
 .الشر ي 
  َيض  حَ ل َرأ  َحَرأ  َوال َعلَى الأَمر  َمى َحَرأ  َوال َعلَى األَعأ َس َعلَى األَعأ َس َعلَى لََ    (15: النور)  َرأ  يأ يأ

ول ه   ن  َوَرسا وا ل  ف قاوَن َحَرأ  إ َذا َنَصحا وَن َما يانأ يَن ال َيج دا َضى َوال َعلَى النذ  َعَفاء  َوال َعلَى الأَمرأ ن يَن الضه س   َما َعلَى الأماحأ

ا َغفاور  َرح يم   نأ َسب يٍل َوهللان  . (45: الدوب )  م 
وهي أ ذار الدا دين في . والدي سميع أ ذار المنافدين , وما يدفرع  نوا , الثماني  األخرى أما األ ذار 
لم يدرك  ذرا  مندةال  إال ويدخل دةدوا أو يدفرع .. فدد ةصردوا اآلي  الكريم  بإ جاح مذهل, كل حمان ومكان 

 ..  نوا
مأ َوإ   : قال دعالى كا َناؤا مأ َوأَبأ كا تاماوَها َوت َجاَرة  قالأ إ نأ َكاَن آَباؤا ِأ َتَر َوال  اقأ مأ َوأَمأ يَرتاكا مأ َوَعش  كا َواجا مأ َوأَزأ َواناكا خأ

ََِتَربن  ِ ي َسب يل ه   اٍد  َْ ول ه  َوج  َن هللان  َوَرسا مأ م  كا َْا أََحبن إ لَيأ َن َضوأ نا َترأ َن َكَساَدَها َوَمَساك  َشوأ ه  َتخأ ر  ا ب أَمأ وا َحتنى َيأأت َي هللان صا

ا  ق ينَ َوهللان َم الأَفاس  ي الأَقوأ د  ْأ   (42:الدوب )  ال َي

 .. اخدر وا أ ذارا  واهي  جديد   جيب , ولكن الدا دين وشيوخوم وقيادادوم الجبان  الخاهر  في هذا الحمن 
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ولكن , وقال يخرون سنجاهد .  ولكننا في مرةي  الدربي  السيوكي  ودصةيأ الدين , فوم يدولون سنجاهد 
وال , وقال فريق ثال   سنجاهد ولكن لما دكدمل أجوح  الدنظيم وأركان الجما   .. العداهد ودصفوا الراي لما دصأ 

 !! ةدى دندضي المرةي  المكي .. ندعجل الثمر 
وجاءع أمريكا بخييوا ورجيوا وأ ينع الةرب العالمي   يى اإلسالم .. ثم جاء الدرن الةادي والعشرين

 ..هابوالمسيمين دةع ذريع  اإلر 
وقد كان الجواد لكسر , و نةن د ا  وسري  , فوذا إرهاب , نةن ال نجاهد .. أخيرا  فدالوا فاسدعين الدوم

واآلن الد و  مداة  باألساليب السيمي  والديمدراري  و بر شبكاع اإلندرنع ومةاضراع . الةواجح  ن الد و 
 .. الفضاهياع وندوادوا

ونةن في دول  , !( شر يدوم الجديد  ربعا), !( الشر ي )وبالررق سنجاهد ولكن في البرلمان .. وقالوا
َب  : وصدق ا  العظيم ,  وصرةوا بما كدموا في نفوسوم أخيرا , ..ويجب  يينا نبذ العنف, قانون  أَمأ َحس 

ْامأ  َغاَن ا أَضأ َأ هللان ر  مأ َمَرض  أَنأ لَنأ ياخأ  ْ ِ ي قالاوب  يَن    (44:مةمد)  النذ 

هو أننا ند و إلى , فركنوا الخامس واألساسي في الدربي  . فوي  يى النديض من ذلك, يددنا في الدربي  فأما رر  
فكل . ال يكيف ا  نفسا  إال وسعوا, وكل ةسب وسع  , أداء فريض  جواد الدف  العيني   في الةال وبالمديسر

.. فدد ةل العدو في العدر. يأثم بدرك  ,  الحما   فورا  وةاال  فرضا  . مسيم  يي  الجواد بنفس  لدف  الصاهل بالددال
 . وقد سبق بيان الةكم الشر ي  وأدل  ذلك! في كل  در من بالد المسيمين 

وبةسب كل ظرف واسدرا   كل , ونعو إلى السير في  ميي  الدربي  في المناةي المدكامي  قدر المسدراع 
, والرقي باألخالق والسيوك , ودحكي  النفس , وفوم أةكام الدين , ودرسي  العديد  , سعيا  لحياد  اإليمان , فرد 

فما دام المسيم مسيما  فعيي  جواد قدال (.. أسيم ثم قادل)ولكن  يى رريد  . ورف  سوي  الفوم السياسي والواقعي
 .الدف   فريض  مثيوا مثل الصال  والصيام ال دخديف  نوا إال بأنوا أشد فرضي  كما بينا 

فةاء يوم أةدد , فكره أن يسيم ةدى يأخذه , أن  مر  بن أقيش كان ل  ربا في الجاهيي   : )رير  ن أبي ه 
, فيبس ألمد  , بأةد : أين فالن؟ قالوا: قال: بأةد: أين فالن؟ قالوا: قال, بأةد : أين بنو  مي؟ قالوا: فدال, 

فدادل ةدى جرح , إني قد يمنع : قال,  مرو إليك  نا يا : فيما ريه المسيمون قالوا, وركب فرس  ثم دوج  قبيوم 
أم غضبا   , ةمي  لدومك أو غضبا لوم : سيي : فدال ألخد , فجاء صعد بن معاذ , فةمل إلى أهي  جريةا , 

 رواه الجما   (ما صيى   صال . فماع ودخل الجن , غضبا   ورسول  : رسول ؟ قال
, ونةن نشير إليوا لعيوا دثير فضولوم , يفوموها قراء   هناوهناك إشار  لريف  ال يدركوا الدا دون ولن 

 (..من ذاق  رف ف) ودشد أصةاب العحيم  لرريد  
هدير  و, ودوي المداف  , الدربي  دةع بريق السيوف وأحيح الرصام (.. ارس  الددالمالدربي  بم)وهي  

نما الدربي  في كل وج , ال .. وال أقصد الدربي  العسكري  والددريب العميي  هنا , .. الراهراع  ..واى
, نعم هناك ةي  يدرك المؤمن أسماء ا  الةسنى وصفاد  العال,  ..دصةيأ العديد  في ميدان المعرك 

, أن ا  هو الخالق وهو الرحاق , ويدرك ويفوم برريد  إلوي   جيب  , فدصأ  ديدد  , ودشرق أنوارها في قيب  
ويدرك أن ا  مع  يسمع  ويبصره .. وهو الجبار وهو المنددم, وي الدادروهو الد, وةده المةي المميع  وهو
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بشوود سا   في , هناك ةي  دحرع العديد  وجوهرها في أ ماق أ ماق نفس  وروة  . وينصره ويدبر أمره
وجبع ل  .. من قادل في سبيل ا  فواق ناق : )ويدرك معنى قول  صيى ا   يي  وسيم , ..الصف بإخالم

 ؟ !وهل دجب الجن  لفاسد  ديد , (!   الجن
ألن  باع نفس    وانخي  ,ويدعيم مكارم األخالق , دحكوا نفس  , وسا   الددال , وفي مدام الصف األول 

وريه , ى ل  الموع يهناك إذ درا. ودراه سوال  لينا   ابدا  خاشعا  , ويذهب هم  وغم  , فَيةس ن خيد  , ..من الدنيا
ودوق  م  كل صاير قذيف  دندض بالموع والنار المندشر م  الشظايا أن فيوا أجي  , حوايا في الةنايا و ال

دسري معاني اإلسدافار في كل ف, مر  واةد  .. اسدافر ا  العظيم:فيدول , فيدذكر خراياه وقد الح الموع ,
 يى سجاد  فاخر  ,  ذاع أةجار كريم,ولعيوا خير من دريدها مهاع المراع بسبة  أنيد  , .. خاليا بدن 
وقد هج  األوالد . بعد  شاء دسم , في صالون أنيق خافع األضواء , فوق الموكيع األوربي الفاره , أ جمي  

أقول لعل ذلك اإلسدافار أبعد أثرا في النفس وأسرع ..وخال هذا العابد المرف  إلى حاويد  يدوجد.. ونامع أم العيال
 ..ل من  ا  دعالىواإلخالم والدبو , لعيوا .. وصوال 

وصدق اةمد ,  هناك في الثاور ةي  يفدأ ا   يى المخيصين , وكل فوم وكل بصير  , وكذا كل خيق 
بن ةنبل وأقران  من السيف الذين كانوا يدولون   إذا أ جمع  ييكم المسأل  فأةييوها إلى أهل الثاور فدد دكفل 

 .. ا ِينا لنْدينْم سبلنا وإن هللا لمع المحسنينوالذين جاهدو  :ا  لوم بالوداي  لدول  دعالى
را   و باد  يؤجر بأداهوا ويأثم , وهو كذلك وهذا أساس  , ليس مجرد  باد  فدر .. فالددال ومباشرد  
ودوذيب , لدصةيأ العديد  ( كورس مركح)فوو , ..ولكن  وسيي  دربي  في رريددنا وهو أقصر السبل.. بدركوا

ويالوم من مساكين أولهك .. ومن ذاق  رف.. واإل داد العسكري المخدصر المباشر, ق  وفوم الوا, السيوك 
فذلك فضل ا  يؤدي  .. كال بل ران  يى قيوبوم ما كانوا يكسبون.. مساكين ,  الذين ال يعرفون هذا وال يفومون  

, ويرد آلخرين ,ويكرموم  ويددبل أناسا  ,و ديك وليمد  دبارك ودعالى يول  أناسا ويصرف يخرين , ..من يشاء
َحاَن هللان    ..ويخدار من يدخذ من الشوداء ويؤجل يخرين  بأ َيَرةا سا ْاما الأخ  َتارا َما َكاَن لَ لاقا َما َيَشاءا َوَيخأ َوَربهَك َيخأ

كاونَ  ر  ا ياشأ  .( 19:الدصم) َوَتَعالَى َعمن
 

ن كنا نعددد نا واى وال سيما . ل في باقي مناةي الدربي  مب م  العوند و إلى ممارس  الجواد جنبا إلى جن واى
إال أن الجواد كل مدكامل يةداج العبد كي يسدديم في  . إذا دعينع الفريض  في جواد الدف  كما هو ةالوا اليوم 

 .. ويصبر ويثبع إلى أن يدوم بالجواد بكل مناةي  ومرادب  وأنوا   
 : يدول اإلمام ابن الديم في الحاد
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 د مراتب الجها: 
لما كان الجواد ذرو  سنام اإلسالم وقبد  ومناحل أهي  أ يى المناحل في الجن  كما لوم الرفع  في الدنيا فوم  

فجاهد في ا  ةق . كان رسول ا  في الذرو  العييا من  واسدولى  يى أنوا   كيوا . األ يون في الدنيا واآلخر  
وكانع سا اد  موقوف   يى الجواد بديب  ولسان  ويده . والسنان  جواده بالديب والجنان والد و  والبيان والسيف

ولو شونا  : وأمره ا  دعالى بالجواد من ةين بعث  وقال . ولوذا كان أرف  العالمين ذكرا وأ ظموم  ند ا  قدرا 

ر  مكي  أمر فيوا فوذه سو  . 14الفرقان     لبعُنا ِي كل قرية نذيرا ِال تطع الكاِرين وجاهدهم به جْادا كبيرا
ال فوم دةع قور أهل  بجواد الكفار بالةج  والبيان ودبيي  الدرين وكذلك جواد المنافدين إنما هو بدبيي  الةج  واى

ما َوب وأ  قال دعالى . اإلسالم  نن َْ مأ َج مأ َوَمأأَواها  ْ لاظأ َعلَيأ ِ ق يَن َواغأ َنا فناَر َوالأما د  الأكا ب يه َجاه  ا النن َْ يرا َيا أَيه ( َس الأَمص 
 . (11:الدوب )

فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواش االمة وورةة الرسل والقائمون به أفراد في 
ن كانوا هم اال لين لددا فهم االلظمون لند اهلل  درا ولما كان من  العالم والمشاركون فيه والمعاونون لليه وا 

تتكلم به لند من تخاا س وته وأذاه كان للرسل صلوات  ر  مةل أنأفضل الجهاد  ول الحق مب شد  المعا
 . اهلل لليهم وسالمه من ذلك الحظ االوفر وكان لنبينا صلوات اهلل وسالمه لليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه 

 المجاهد: )  ولما كان جواد أ داء ا  في الخارج فر ا  يى جواد العبد نفس  في ذاع ا  كما قال النبي
كان جواد النفس مددما  يى جواد العدو (  من جاهد نفس  في را   ا  والمواجر من هجر ما نوى ا   ن 

لم , في الخارج وأصال ل  فإن  ما لم يجاهد نفس  أوال لدفعل ما أمرع ب  وددرك ما نويع  ن  ويةاربوا في ا  
من  و دوه الذي بين جنبي  قاهر ل  مدسير  يمكن  جواد  دوه في الخارج فكيف يمكن  جواد  دوه واإلندصاف

بل ال يمكن  الخروج إلى  دوه ةدى يجاهد نفس   يى الخروج فوذان  دوان .  يي  لم يجاهده ولم يةارب  في ا  
وبينوما  دو ثال  ال يمكن  جوادهما إال بجواده وهو واقف بينوما يثبر العبد  ن .  قد امدةن العبد بجوادهما

ل  ويرجف ب  وال يحال يخيل ل  ما في جوادهما من المشاق ودرك الةظوظ وفوع اليذاع جوادهما ويخذ 
والمشدوياع وال يمكن  أن يجاهد ذينك العدوين إال بجواده فكان جواده هو األصل لجوادهما وهو الشيران قال 

يى اسدفراغ الوس  في واألمر بادخاذه  دوا دنبي   .  1فارر   إن الشيطان لكم عدو ِاتخذوه عدوا : دعالى 
 .مةاربد  ومجاهدد  كأن   دو ال يفدر وال يدصر  ن مةارب  العبد  يى  دد األنفاس 

فوذه ثالث  أ داء أمر العبد بمةاربدوا وجوادها وقد بيي بمةاربدوا في هذه الدار وسيرع  يي  امدةانا من 
ا الجواد وأ رى أ داءه مددا و د  وأ وانا وسالةا ا  ل  وابدالء فأ رى ا  العبد مددا و د  وأ وانا وسالةا لوذ

وبال أةد الفريدين باآلخر وجعل بعضوم لبعض فدن  ليبيو أخبارهم ويمدةن من يدواله ويدولى رسي  ممن يدولى 
وقال   .40الفرقان (   وجعلنا بعضكم لبعض ِتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا : الشيران وةحب  كما قال دعالى 

كم حتى نولنبلو : وقال دعالى  . 2مةمد   ولو يشاء هللا النتصر منْم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ذلك دعالى 

فأ رى  باده األسماع واألبصار والعدول والدوى  . 15مةمد   نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
 . 54األنفال   عكم ُِبتوا الذين آمنواإني م : وأنحل  ييوم كدب  وأرسل إليوم رسي  وأمدهم بمالهكد  وقال لوم
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 ظم العون لوم  يى ةرب  دوهم وأخبرهم أنوم إن امدثيوا ما أمرهم ب  لم يحالوا أوأمرهم من أمره بما هو من 
منصورين  يى  دوه و دوهم وأن  إن سير   ييوم فيدركوم بعض ما أمروا ب  ولمعصيدوم ل  ثم لم يؤيسوم ولم 

ددبيوا أمرهم ويداووا جراةوم ويعودوا إلى مناهض   دوهم فينصرهم  ييوم ويظفرهم بوم يدنروم بل أمرهم أن يس
فأخبرهم أن  م  المددين منوم وم  المةسنين وم  الصابرين وم  المؤمنين وأن  يداف   ن  باده المؤمنين ما ال 

 دوهم واجداةوم وهذه  يدافعون  ن أنفسوم بل بدفا    نوم اندصروا  يى  دوهم ولوال دفا    نوم لدخرفوم
المدافع   نوم بةسب إيمانوم و يى قدره فإن قوى اإليمان قويع المدافع  فمن وجد خيرا فييةمد ا  ومن وجد 

 .غير ذلك فال ييومن إال نفس 
أن يراع فال :  وكما أن ةق دداد , كما أمرهم أن يددوه ةق دداد  , وأمرهم أن يجاهدوا في  ةق جواده 

فةق جواده أن يجاهد العبد نفس  ليسيم قيب  ولسان  وجوارة    .   ينسى ويشكر فال يكفريعصى ويذكر فال
ويجاهد شيران  بدكذيب و ده ومعصي  أمره واردكاب نوي  فإن  يعد . فيكون كي    وبا  ال لنفس  وال بنفس  

العف  والصبر وأخالق اإليمان كيوا األماني ويمني الارور ويعد الفدر ويأمر بالفةشاء وينوى  ن الددى والودى و 
فجاهده بدكذيب و ده ومعصي  أمره فينشأ من هذين الجوادين قو  وسيران و د  يجاهد بوا أ داء ا  في الخارج 

: واخديف  باراع السيف في ةق الجواد فدال ابن  باس .  بديب  ولسان  ويده ومال  لدكون كيم  ا  هي العييا
. وقال مدادل ا ميوا   ةق  مي  وا بدوه ةق  بادد  . وأال يخاف في ا  لوم  الهم  هو اسدفراغ الراق  في 

 . هو مجاهد  النفس والووى : ا  ابن المبارك وقال  بد
 
 :ف ذا لرا هذا فالجهاد أربب مراتب  

 . جهاد النفس  -
 .وجهاد الشي ان  -

 .وجهاد الكفار  -

 :وجهاد المنافقين  -
 

 وأما جهاد النفس : 
 :د النفس أرب  مرادب أيضافجوا

أن يجاهدها  يى دعيم الودى ودين الةق الذي ال فالح لوا وال سعاد  في معاشوا ومعادها إال ب   إحداها
 .ومدى فادوا  يم  شديع في الدارين 

ال فمجرد العيم بال  مل إن لم يضرها لم ينفعوا   الةانية   .أن يجاهدها  يى العمل ب  بعد  مي  واى
ال كان من الذين يكدمون ما أنحل ا  من   الةالةة  أن يجاهدها  يى الد و  إلي  ودعييم  من ال يعيم  واى

 . الودى والبيناع وال ينفع   يم  وال ينجي  من  ذاب ا 
 .أن يجاهدها  يى الصبر  يى مشاق الد و  إلى ا  وأذى الخيق ويدةمل ذلك كي    الرابعة 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1341  [  
 

فإن السيف مجمعون  يى أن العالم ال يسدةق أن . ألرب  صار من الربانيين هذه المرادب ا فإذا اسدكمل  
يسمى ربانيا ةدى يعرف الةق ويعمل ب  ويعيم  فمن  يم و مل و ّيم فذاك يد ى  ظيما في ميكوع السماواع 

. 
 وأما جهاد الشي ان: 

واع والشكوك الدادة  في ما جواد الشيران فمردبدان إةداهما جواده  يى دف  ما ييدي إلى العبد من الشب
اإليمان الثاني  جواده  يى دف  ما ييدي إلي  من اإلراداع الفاسد  والشوواع فالجواد األول يكون بعده اليدين 

( وجعلنا منْم أومة يْدون بأمرنا لما صبروا وكانوا ب ياتنا يوقنون: ) والثاني يكون بعده الصبر قال دعالى
اإلراداع الفاسد  واليدين  إنما دنال بالصبر واليدين فالصبر يدف  الشوواع و فأخبر أن إمام  الدين 42السجد  

 . يدف  الشكوك والشبواع

 وأما جهاد الكفار: 
 يي  من الواةد  العدوباع الدي جاءع بوا الشريع  لمن  صى ا  ورسول  نو ان أةدهما  دوب  المددور  

هذا هو جواد الكفار . كالدي ال يددر  ييوا إال بددال فاصل  والثاني  داب الراهف  الممدنع . والعدد كما دددم 
فكل من بياد  د و  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم إلى دين ا  الذي بعث  ب  فيم يسدجب .  أ داء ا  ورسول  

لخيق إلى وكان ا  لما بع  نبي  وأمره بد و  ا. فإن  يجب قدال  ةدى ال دكون فدن  ويكون الدين كي    , ل  
َن  : دين  لم يأذن ل  في قدل أةد  يى ذلك وال قدال  ةدى هاجر إلى المدين  فأذن ل  وليمسيمين بدول  دعالى  أاذ 

ير   مأ لََقد  ه  ر  َ َعلَى َنصأ ل ماوا َوإ نن هللان ْامأ ظا يَن ياَقاَتلاوَن ب أَنن ر  َحقإ *  ل لنذ  مأ ب َغيأ ه  َيار  نأ د  وا م  جا ر  يَن أاخأ َنا  النذ  إ ال أَنأ َيقاولاوا َربه
َكرا  عا َوب َيع  َوَصلََوات  َوَمَساج دا ياذأ َمتأ َصَوام  ْادِّ ٍض لَ ْامأ ب َبعأ َض ِأعا هللان  النناَس َبعأ ال َد ا َولَوأ ما هللان  َكُ يرا  هللان َْا اسأ ِ ي

ي يٌّ َعز  َ لََقو  ها إ نن هللان را صا ا َمنأ َينأ َرنن هللان صا وا *  ز  َولََينأ َكاَة َوأََمرا ا الزن الَة َوآَتوا وا الصن ض  أََقاما ِ ي األَرأ مأ  اها نن يَن إ نأ َمكن النذ 

ن  َعاق َبةا األاماور   َكر  َول  نأ ا َعن  الأما َْوأ وف  َوَن را كتب  : ثم إن  بعد ذلك أوجب  ييوم الددال بدول  دعالى   ب الأَمعأ

ن تكرهوا شيوا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيوا وهو شر لكم وهللا يعلم عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أ

و ظم أمر الجواد في  ام  السور المدني  وذم الداركين ل  ووصفوم بالنفاق  اإليجابوأكد   وأنتم ال تعلمون
خوانكم وأحواجكم و شيردكم وأموال اقد: ) ومرض الديوب فدال دعالى رفدموها ودجار  قل إن كان يباؤكم وأبناؤكم واى

دخشون كسادها ومساكن درضونوا أةب إليكم من ا  ورسول  وجواد في سبيي  فدربصوا ةدى يأدي ا  بأمره وا  
إنما المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ُم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالْم : وقال دعالى(. ال يودي الدوم الفاسدين

لَتأ : قال دعالى  لصادقونوأنفسْم ِي سبيل هللا أولوك هم ا ز  إ َذا أانأ َِ وَرة   لَتأ سا ال نازِّ يَن آَمناوا لَوأ َوَيقاولا النذ 

ش   َك َنَظَر الأَمغأ وَن إ لَيأ را ظا مأ َمَرض  َينأ  ْ ِ ي قالاوب  يَن  َت النذ  ا الأق َتالا َرأَيأ َْ َر ِ ي ك  َكَمة  َوذا حأ وَرة  ما لَىسا َِأَوأ ت   َن الأَموأ ه  م   يِّ َعلَيأ
ْامأ  ْامأ *    لَ را  لَ َ لََكاَن َخيأ َِلَوأ َصَدقاوا هللان را  َمأ إ َذا َعَزَم األأ َِ وف   را ل  َمعأ وا *  َطاَعة  َوَقوأ دا س  تامأ أَنأ تافأ تامأ إ نأ َتَولنيأ َْلأ َعَسيأ َِ

مأ  َحاَمكا وا أَرأ عا ض  َوتاَقطِّ َرأ في سور  الصف الدي يدول وهذا كثير في الدرين وكذلك دعظيم  ودعظيم أهي     ِ ي األأ
نأ َعَذاٍب أَل يمٍ  : فيوا  مأ م  ج يكا مأ َعلَى ت َجاَرٍة تانأ لهكا يَن آَمناوا َهلأ أَدا ا النذ  َْ ِ ي  * َيا أَيه وَن  دا ول ه  َوتاَجاه  ناوَن ب الن  َوَرسا م  تاؤأ

مأ إ   ر  لَكا مأ َخيأ مأ َذل كا كا فاس  مأ َوأَنأ َوال كا لَماونَ َسب يل  هللان  ب أَمأ تامأ َتعأ نأ َْا * نأ كا ت  نأ َتحأ ي م  ر  اٍت َتجأ مأ َجنن خ لأكا مأ َويادأ ناوَبكا مأ ذا ف رأ لَكا َيغأ
يما  زا الأَعظ  ٍن َذل َك الأَفوأ ِ ي َجننات  َعدأ َبة   َن َطيِّ ارا َوَمَساك  َْ يب  َوَبشِّر  *  األَنأ ح  َقر  َِتأ َن هللان  َو ر  م  َْا َنصأ َرى تاح بهوَن َوأاخأ

ن ينَ ا م  ؤأ خ ر  َوَجاَهَد : وكدول  دعالى   لأما م  الأ ج د  الأَحَرام  َكَمنأ آَمَن ب الن  َوالأَيوأ َماَرَة الأَمسأ َقاَيَة الأَحاأِّ َوع  تامأ س  أََجَعلأ

ينَ  ال م  َم الظن ي الأَقوأ د  ْأ ا ال َي َد هللان  َوهللان نأ وَن ع  َتوا ِ ي َسب يل  هللان  النذ  *  ِ ي َسب يل  هللان  ال َيسأ وا  وا َوَجاَهدا يَن آَمناوا َوَهاَجرا
ونَ  ما الأَفاو زا َد هللان  َوأاولَو َك ها نأ َظما َدَرَجة  ع  مأ أَعأ  ْ فاس  مأ َوأَنأ  ْ َوال  ْامأ *  ب أَمأ اٍت لَ َواٍن َوَجنن ضأ ها َور  نأ َمٍة م  ْامأ ب َرحأ مأ َربه ها ياَبشِّرا
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ق يم   يم  ما ا َنع  َْ يم  َخال   * ِ ي ر  َعظ  َدها أَجأ نأ َ ع  ا أََبدا  إ نن هللان َْ ِ ي يَن  كامأ  : وقول  دعالى  د  نأ َتدن م  يَن آَمناوا َمنأ َيرأ ا النذ  َْ َيا أَيه

ٍة َعلَى الأكَ  زن ن يَن أَع  م  ؤأ لنٍة َعلَى الأما ْامأ َوياح بهوَنها أَذ  به ٍم ياح  ا ب َقوأ َف َيأأت ي هللان ََِسوأ ين ه   ِ ي َسب يل  هللان  َوال َعنأ د  وَن  دا يَن ياَجاه  ِ ر  ا

ع  َعل يم   ا َواس  ت يه  َمنأ َيَشاءا َوهللان لا هللان  ياؤأ َِضأ َمَة الو ٍم َذل َك  ْامأ َظَمأ   :  وقال دعالى  َيَخاِاوَن لَوأ يبا ْامأ ال ياص  َذل َك ب أَنن

ِ ي َسب يل  هللان  َوال َمَصة   ْامأ ب ه   َوال َنَصب  َوال َمخأ ت َب لَ ال  إ الن كا وإ َنيأ نأ َعدا فناَر َوال َيَنالاوَن م  يظا الأكا وا  ياغ  ط  اوَن َموأ َيَطأ
ن ينَ  س  َر الأماحأ يعا أَجأ َ ال ياض  ت   * َعَمل  َصال ح  إ نن هللان يا  إ الن كا وَن َواد  َطعا يَرة  َوال َكب يَرة  َوال َيقأ ف قاوَن َنَفَقة  َصغ  ْامأ َوال يانأ َب لَ

َملاونَ  َسَن َما َكاناوا َيعأ ا أَحأ ْاما هللان َي ز   .  ل َيجأ
فذكر ما يولده  ن أ مالوم وما يباشرون  من األ مال واألمر بالجواد وذكر فضاهي  في الكداب والسن   

ومن ولوذا كان أفضل ما دروع ب  اإلنسان وكان بادفاق العيماء أفضل من الة  والعمر  , أكثر من أن يةصر
رأس األمر : ) صال  الدروع وصوم الدروع كما دل  يي  الكداب والسن  ةدى قال النبي صيى ا   يي  وسيم 

إن في الجن  لمه  درج  ما بين الدرج  والدرج  كما : ) وقال  (  ذور  سنام  الجواد إلسالم و موده الصال  وا
من اغبر قدماه في سبيل ا  ةرم  : ) فق  يي  وقال مد (  بين السماء واألرض أ دها ا  ليمجاهدين في سبيي 

ن : ) وقال صيى ا   يي  وسيم . رواه البخاري (  ا   يى النار ربار يوم وليي  خير من صيام شور وقيام  واى
ربار يوم : ) وفي السنن . رواه مسيم (   ماع اجري  يي   مي  الذي كان يعمي  وأجري  يي  رحق  وأمن الفدان

 ينان ال دمسوما النار : ) وقال صيى ا   يي  وسيم  ( يل ا  خير من ألف يوم فيما سواه من المناحلفي سب
: أةمد  اإلمامقال الدرمذي ةدي  ةسن وفي مسند (   ين بكع من خشي  ا  و ين بادع دةرس في سبيل ا 

أن رجال قال يا : ) وفي الصةيةين . ( ا ليي  يدام لييوا ويصام نواره ألفةراس  ليي  في سبيل ا  أفضل من ) 
قال أخبرني قال هل دسدري  إذا خرج   ال دسدريرسول ا  أخبرني بشيء يعدل الجواد في سبيل ا  قال 

وفي السنن أن  صيى ا   يي  ( .  المجاهد أن دصوم ال دفرر وددوم ال دفدر قال ال قال فذلك الذي يعدل الجواد
  . ( م  سياة  وسياة  أمدي الجواد في سبيل ا إن لكل أ: ) وسيم قال 

فوو ظاهر  ند اإل دبار فإن نف  الجواد . وهذا باب واس  لم يرد في ثواب األ مال وفضيوا مثل ما ورد في 
 ام لفا ي  ولايره في الدين والدنيا ومشدمل  يى جمي  أنواع العباداع البارن  والظاهر  فإن  مشدمل من مةب  

واإلخالم ل  والدوكل  يي  ودسييم النفس والمال ل  والصبر والحهد وذكر ا  وساهر أنواع األ مال ا  دعالى 
 يى ماال يشدمل  يي   مل يخر والداهم ب  من الشخم واألم  بين إةدى الةسنيين داهما إما النصر والظفر 

ما الشواد  والجن   ال مةياهم وممادوم في غاي  سعاددوم ثم إن الخيق ال بد لوم من مةيا ومماع ففي  اسدعم. واى
في الدنيا واآلخر  وفي درك  ذهاب السعاددين أو ندصوما فإن من الناس من يرغب في األ مال الشديد  في 

فالجواد أنف  فيوما من كل  مل شديد وقد يرغب في درقي  نفس  ةدى يصادف  . الدين أو الدنيا م  قي  منفعدوا
ذا كان أصل الددال المشروع هو الجواد . ل ميد  وهي أفضل الميداع الموع فموع الشويد أيسر من ك واى

وأما . ومدصوده هو أن يكون الدين كي    وأن دكون كيم  ا  هي العييا فمن من  هذا قودل بادفاق المسيمين 
ونةوهم فال من لم يكن من أهل الممانع  والمدادي  كالنساء والصبيان والراهب والشي  الكبير واأل مى والحمن 

ن كان بعضوم يرى إباة  قدل الجمي  لمجرد الكفر إال  يددل  ند جموور العيماء إال أن يدادل بدول  أو فعي  واى
 . النساء والصبيان لكونوم ماال ليمسيمين 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1342  [  
 

وأبي  الجواد الواجب ليكفار والممدنعين  ن بعض الشراه  كمانعي الحكا  والخوارج ونةوهم يجب ابدداء 
كان ابدداء فوو فرض  يى الكفاي  إذا قام ب  البعض سدر الفرض  ن الباقين وكان الفضل لمن قام  ودفعا فإذا

 . ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر  :ب  كما قال ا  دعالى 
فأما إذا أراد العدو الوجوم  يى المسيمين فإن  يصير دفع  واجبا  يى المدصودين كيوم و يى غير  

وإن استنصروكم ِي الدين ِعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينْم   :دصودين إل اندوم كما قال ا  دعالى الم

وكما أمر النبي صيى ا   يي  وسيم بنصر المسيم وسواء أكان الرجل من المردحق  ليددال أو لم يكن   ميُاق
لكثر  والمشي والركوب كما كان المسيمون لما وهذا يجب بةسب اإلمكان  يى كل اةد بنفس  ومال  م  الدي  وا

قصدهم العدو  ام الخندق ولم يأذن ا  في درك  أةدا أذن في درك الجواد ابدداء لريب العدو الذي قسموم في  
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن إلى قا د وخارج بل ذم الذين يسدأذنون النبي صيى ا   يي  وسيم 

فوذا دف   ن الدين والةرم  واألنفس وهو قدال اضررار وذلك قدال اخديار ليحياد  في الدين  ارايريدون إال ِر
 .واى اله  وإلرهاب العدو 

 وأما جهاد المنافقين: 
ال فوم دةع قور أهل اإلسالم قال دعالى يا أيْا النبي جاهد  : جواد المنافدين إنما هو بدبيي  الةج  واى

فجواد المنافدين أصعب من جواد .  11الدوب    ليْم ومأواهم جْنم وبوس المصيرالكفار والمناِقين واغلظ ع
ن  الكفار وهو جواد خوام األم  وورث  الرسل والداهمون ب  أفراد في العالم والمشاركون في  والمعاونون  يي  واى

ق م  شد  المعارض مثل كانوا هم األقيين  ددا فوم األ ظمون  ند ا  قدرا ولما كان من أفضل الجواد قول الة
ددكيم ب   ند من دخاف سرود  وأذاه كان ليرسل صيواع ا   ييوم وسالم  من ذلك الةظ األوفر وكان لنبينا  أن

 .صيواع ا  وسالم   يي  من ذلك أكمل الجواد وأدم  

م باليد وجواد وأما جواد الكفار والمنافدين فأرب  مرادب بالديب واليسان والمال والنفس وجواد الكفار أخ
 .المنافدين أخم باليسان 

وأما سيرد  في المنافدين فإن  أمر أن يدبل منوم  النيدوم ويكل سراهرهم إلى ا  وأن يجاهدهم بالعيم والةج  
وأمره أن يعرض  نوم ويايظ  ييوم وأن يبي  بالدول البيي  إلى نفوسوم ونواه أن يصيي  ييوم وأن يدوم  يى 

 .إن اسدافر لوم فين يافر ا  لوم فوذه سيرد  في أ داه  من الكفار والمنافدين قبورهم وأخبر أن  
 

بكيماع في الدربي  لرجل  اش دجرب  الدربي  الجوادي  بنفس  ( موضوع الدربي  ومجاالدوا )ونخدم هذا الباب 
. وددبي  في الصالةين رةم  ا  , إلى أن القى رب  شويدا  يى ذلك الدرب .. مدعيما  ومعيما ومربيا ومجاهدا

 : ا   حام رةم  ا  ليشي  المجاهد الشويد أبو مةمد  بد.. فنددرف من دراث  العظيم بعض المخدصراع 
 

 المجاهدة خصائص القاعدة الصلبة  : 
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و يى هذه الراله  أن ددرك أن , ال بد ليوصول إلى المجدم  المسيم من راله  ددةمل دكاليف الرريق 
, في سبيل د ودوا  ءبل من النماذج الدي دسدرخم كل شي, نداذ البشري  ليسوا أناسا  اديين الذي يدصدرون إل

 :وال بد أن ددوفر  ندهم صفاع  يى رأسوا
 : أن يكونوا ربانيين – 5

  َون سا را تامأ َتدأ نأ َتاَب َوب َما كا تامأ تاَعلِّماوَن الأك  نأ ان يِّيَن ب َما كا نأ كاوناوا َربن والرباني هو العالم  .(14: مرانيل  )  َولَك 
: وقد قال مةمد بن الةنفي  يوم ماع ابن  باس, أي ةكماء وأددياء : ربانيين: فدد قال سعيد بن جبير, العامل 

ْامأ  , (اليوم ماع رباني هذه األم  )  ََِما َوَهناوا ل َما أََصاَب ُ ير   بِّيهوَن َك نأ َنب يإ َقاَتَل َمَعها ر  ِ ي َسب يل  هللان  َوَما  َوَكأَيِّنأ م 

ينَ  اب ر  ا ياح به الصن َتَكاناوا َوهللان فاوا َوَما اسأ , العيماء الصبر : ) والربي كما قال الةسن البصري  (521: يل  مران) َضعا
 (.والربي هو الرباني ألن   رف ربوبيد  ا  و بده وصبر من أةي 

أي ال يايب  ن  لةظ  أن ,   وصبره و يم  و مي  يجب أن يكون ربانيا من ةي  ةركد  ود ود  وسمد
َدها  . وأن  كافي  وةامي  يكيؤه وير اه, وأن  مصدر العح  , ا   يى كل شيء قدير  ا ب َكاٍف َعبأ َس هللان أَلَيأ

نأ َهادٍ  ََِما لَها م  ا  ل ل  هللان ون ه  َوَمنأ ياضأ نأ دا يَن م  ِاوَنَك ب النذ  د   * َوياَخوِّ ْأ ي  َوَمنأ َي يٍز ذ  ا ب َعز  َس هللان لإ أَلَيأ نأ ماض  ََِما لَها م  ا  هللان
ت َقامٍ  ون  * انأ نأ دا وَن م  عا تامأ َما َتدأ ََِرأَيأ ا قالأ أَ َض لََيقاولانن هللان َماَوات  َواألَرأ ْامأ َمنأ َخلََق السن َت ا َولَو نأ َسأَلأ هللان  إ نأ أََراَدن َي هللان

نن كَ  رإ َهلأ ها لا الأما ب ضا ه  َيَتَوكن ا َعلَيأ ب َي هللان َمت ه  قالأ َحسأ َكاتا َرحأ س  مأ نن ما َمٍة َهلأ ها ه  أَوأ أََراَدن ي ب َرحأ رِّ َفاتا ضا لاونَ اش    َتَوكِّ
 . (19-11:الحمر)

  َْاَو ع َِ ٍر  َك ب َخيأ َسسأ َو َوإ نأ َيمأ َف لَها إ ال ها َِال َكاش  رإ  ا ب ضا َك هللان َسسأ ير  َوإ نأ َيمأ ٍء َقد  لِّ َشيأ  .(51:األنعام) لَى كا

 :ثم بعد ذلك يعين  يى المأل الجاهيي , يجب أن يض  الدا ي  نصب  يني  أن ا   يى كل شيء قدير 
 ُامن مأ  وا شاَرَكاَءكا عا ون   قال  ادأ را ظ  َِال تانأ ون   يدا َو َيتَ  * ك  َتاَب َوها َل الأك  ي َنزن ا النذ  ال ح ينَ إ نن َول يَِّي هللان   َولنى الصن
 . (541-541:األ راف)

لوام  من ا    ال بد لمن يدصدى إلنداذ الناس أن يكون أقوى منوم .ال بد أن يسدمد اإلنسان  ون  و حد  واى
وال بد لمن يدددم لرف  الناس أن يكون أ يى منوم , ال بد لمن يدصدر لدروير الناس أن يكون أرور منوم , با  

. 
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  :تجرد للدلو  لن المنافب الدنيوية وةمارها العاجلة القريبة ال - 2

َي إ ال : إذ جاء األنبياء جميعا يدولون  ر  ٍر إ نأ أَجأ نأ أَجأ ه  م  مأ َعلَيأ أَلاكا ينَ  َوَما أَسأ -الشعراء )  َعلَى َربِّ الأَعالَم 

 .ي سور  الشعراءدكررع هذه اآلي  كثيرا  يى لسان الرسل صيواع ا  وسالم   ييوم ف (521
ولذا فعندما  رض الرسول صيى ا   يي  وسيم  يى بني  امر بن صعصع  قال ل  بةير  بن فراس أةد 

؟  قال أيكون لنا األمر من بعدك, خالفك أرأيع إن نةن بايعناك  يى أمرك ثم أظورك ا   يى من  : )رجالوا
 (.فأبوا  يي ,  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم األمر   يضع  ةي  يشاء

وأن هذا الدين سيظوره ا  في ةياد  و يى , ولم يكن يعيم رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  سيندصر 
َتق ماونَ : بل كان رب  يخارب  قاهال, يدي   نأ ْامأ ما نأ َِإ ننا م  َهَبنن ب َك  ا َنذأ إ من َِإ ننا عَ  *   َِ مأ  َناها ي َوَعدأ َيننَك النذ  مأ أَوأ نار   ْ لَيأ

ونَ  را َتد  قأ  (.24-25:الحخرف) ما

وكان ال يعد وال يباي  أةدا من , ولكن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يعددد أن هذا الدين سيندصر 
 (. يل ياسر فإن مو دكم الجن  صبرا) : دين المعذبينوفدد قال هذا ليمضر, المسيمين إال  يى الجن  

أبايعكم  يى أن دمنعوني مما دمنعون من  ) : العدب  الثاني  لألنصار وقال صيى ا   يي  وسيم يوم بيع 
, لبيع  والصفد  م  ا   يى الجن فا(. الجن : فما لنا يا رسول ا  إن نةن وفينا ؟ قال : نساهكم  وأبناءكم قالوا 

 .والبيع  في الدنيا   يى العمل ليجن 
   َن ين م  ؤأ َن الأما َتَرى م  َ اشأ دا   إ نن هللان َتلاوَن َوعأ قأ تالاوَن َويا َيقأ َِ ِ ي َسب يل  هللان   َقات لاوَن  َة يا ْاما الأَجنن ْامأ ب أَنن لَ َوالَ ْامأ َوأَمأ فاَس أَنأ

َراة   ه  َحقّا  ِ ي التنوأ ما الن  َعلَيأ كا ع  وا ب َبيأ را ش  َتبأ َِاسأ َن هللان   ه  م  د  ْأ َِى ب َع آن  َوَمنأ أَوأ ج يل  َوالأقارأ َو َواأل نأ تامأ ب ه  َوَذل َك ها ي َباَيعأ ذ 

يما  زا الأَعظ   (555:الدوب )   الأَفوأ

 
 :بناء القالد  الصلبة -1

 .ألن الناس إنما يداير بفعل النماذج واألفذاذ, ال بإكثار األ داد , بدربي  النماذج  االهدماميجب 

ن كا,  يينا أن نعدني بالكيف ال بالكم  نأ  نع قييي  فإنوا دندصر بإذن ا  والفه  الصابر  والصادق  واى َكمأ م 

ينَ  اب ر  ا َمَع الصن ن  هللان  َوهللان
ُ يَرة  ب إ ذأ  (.424:البدر )   ِ َوٍة َقل يلٍَة َغلََبتأ ِ َوة  َك

ألن من نماذجوا أبا بكر , هذه الدا د  الصيب  هي الدي أ ادع الجحير  العربي  كيوا أيام الرد  إلى اإلسالم 
كانوا يؤدون  لرسول ا  صيى ا   يي   –جديا  –وا  لو منعوني  ناقا : صاح  ندما بياوه رد  الدباهل الذي 

ةبل الذي  –وفي رواي  لو منعوني  داال ( أيندم الدين وأنا ةي؟ : )ثم قال, وسيم لداديدوم في  أو أهيك دون  
 . –يربر ب  البعير 

والذي ال إل  غيره لو :  ) أجاب الذين راودوه  يى دأخيره قاهالو , وأصر أبو بكر  يى إنفاذ جيش أسام  
لو ) وفي رواي  , ( جرع الكالب بأرجل أحواج النبي صيى ا   يي  وسيم ما رددع جيشا وجو  رسول ا  

وفي هذه اليةظ  الةاسم  بعد وفا  رسول ا  صيى ا   يي  ( ظننع أن السباع دخرفني ألنفذع بع  أسام  
 .ليندذ بموقف  أم  بكاميوا من اإلندثار والبوار –أبا بكر  –ساق ا  رجال ةاحما  وسيم
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ال بد من دربي  النماذج الصيب  الدي دسدعصي  يى اإلغراء وال ددبل البي  والشراء من قبل األ داء 
وال يدميعون في , وال بد من دربي  األفذاذ الذين ال يدبيون الذوبان في ةوامض المجدم  الجاهيي . واألصدقاء 

نريد األفرع الصيب  الدي ال دديوى . العناصر الصيب  الدي دةمل المجدم  والد و  فوق كاهيوا , ظروف  المخدي  
 .وال ددثنى م  أهواه , م  رياح المجدم  

لدد كان اجدياح الجيش اإلسالمي لنور دجي   ند فدأ العراق وفارس إبان فيضان  من الدضايا الدي أذهيع 
ولكن الدضي  األروع أن . اجدياح الجيش لدجي  دون ان يفدد فردا واةدا من  دده : مؤرخين وةيرهم دفسيرها ال

 .دون أن يفدد من خيد  وال من دين  شي –الروم والفرس  –هذا الجيش خاض بةور أكبر مدنيدين 
لم يبق : ى يبكي ويدول وكان كسر , لدد درب  سيمان الفارسي  يى مدام كسرى بعد أن أذل  ا  وثل  رش  

ينفق كل  –أمير فارس المسيم  – ندي سوى ألف رباخ فكيف أسدري  أن أ يش بوذا العدد فدر؟ بينما سيمان 
 .يوم درهما واةدا

 
 :بناء الدلا  النفسهم  بالعلم الحقيقي والعباد  الخالصة -2

,   ودجويدا ودفسيرا ومعرف  أةكام  ال بد من أن يربر الدا ي  نفس  أو يربر   شيخ  بالدرين الكريم دالو 
 .وأن يبني المسيم نفس  بين أروق  المساجد ةي  السكني  والرةم  والمالهك  واإل دكاف

و ييك يا أخي أن دةسن االدصال بمن يدلك  يى , وأن يةسن اخديار الصةب  الريب  الدي ددل   يى ا  
وقد , ييل في  أثر  ميق في بناء النفسي  المسيم  وصفاء الروح وال دنس قيام ال. ويذكرك باآلخر  مدال , ا  ةال  

 .والخميس  اإلثمينوكذلك صيام النافي  وخاص  يومي , كان قيام الييل دأب الصالةين 
ولدةصين النفس من الووى , وسواس   و وةفظ  من  الشيران. والبد من الذكر باسدمرار إلةياء الديب

 .والشوو  الجارف  والميل 
, واالسدافار من الذنوب واألخراء , والصبر  يى البالء , ك دورين النفس  يى الشكر في الرخاء وكذل

 .ودربي  النفس  يى الصبر  يى مدا ب الرريق ودضةياع العديد  وألواء الجاد 
ساع وال يجوح أن نددل ةيادنا بالجي, أو العباد  والعمل , وال بد من اسداالل الوقع في المرالع  فيما يفيد 

 .الفارغ  والسوراع الخاوي  من الفاهد 
ويجب أن در ى بناء الدصور الصةيأ ألنفسنا من خالل كداب ا  وسير  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

 (5) .أهر [ .وةيا  السيف الصالأ 

                                                 
 ( .5/111الذخاهرج)  (5)
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  على المسلم أثر الذنوب: 

ومن نسى , عاد  الدارين ساق من  رف ا  ذ, ومن فدد ا  فدد كل شيء , من وجد ا  وجد كل شيء 
قاونَ   .ا  أنساه نفس  ما الأَفاس  ْامأ أاولَو َك ها فاَس مأ أَنأ َساها َِأَنأ  َ وا هللان يَن َنسا  (.54:الةشر)  َوال َتكاوناوا َكالنذ 

وهم  –مصاهب األنبياء : قسمان –مصاهب الناس  –قانون الذنوب والمصاهب  : الحقيقة التاسعة
لدكفير السيهاع ثم رف   –غير المعصومين  –ومصاهب غير األنبياء , لرف  الدرجاع  –نوب مون من الذو معص

 .الدرجاع
 .الذنوب دؤدي إلى مصاهب      : الدانون يدول

 .مافر  الذنوب = صبر  + مصاهب                        
يبَ   :وهذا الدانون مسرر في كداب رب العالمين نأ ماص  مأ م  فاو َعنأ َوَما أََصاَبكا مأ َوَيعأ يكا د  ب َما َكَسَبتأ أَيأ َِ ٍة 

ُ يرٍ   (1:الشورى) َك
 (.وال رف  بالء إال بدوب , وما نحل بالء إال بذنب ):سيدنا  يي رضي ا   ن  بدول   وهذا الدانون لخص

ن  وما يعفو ا   ,  بذنب بيانا أن  ليس أةد خدش  ود وال نكب  قدم وال خيجان  رق إال: وقال الةسن
 .لما نحلع هذه اآلي  قال النبي صيى ا   يي  وسيم وذكر الةدي : قال الدرربي قال الةسن, أكثر

والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب وال صب وال هم وال ةحن إال كفر ): وفي الةدي  الصةيأ
 (. شاكوايا   ن  بوا خراياه ةدى الشوك  

يصيب ما ):   رضي ا   نوما  ن النبي صيى ا   يي  وسيموفي الصةيةين  ن أبي سعيد وأبي هرير 
 .(صب وال هم وال ةحن وال أذى وال غم ةدى الشوك  يشاكوا إال كفر ا  بوا خراياهو المسيم من نصب وال 

والضيق في , والوهن في العباد  : جحء المعصي  ) –من أصةاب  يي رضي ا   ن   –: قال ابن خير 
 (. قيل في اليذ ؟ قال ال يصادف لذ  ةالال إال جاءه من يناص  إياها, سر في اليذ  والدع, المعيش  

فا يم أنك دكيمع , وةرمانا في رحقك , رأيع قساو  في قيبك ووهنا في بدنك إذا  : )يدول مالك بن دينار 
 (.فيما ال يعنيك

, ي الرحق وظنك في العيشومن ضيق ف, وهذا الدانون يعم كل جوانب الةيا  من أمراض بدني  ونفسي  
 .كل هذا بسبب الذنوب, وقةر في الحرع , وةل في األرض , وانةباس في المرر , وشد  في الةيا  

كنع  اشر  شر  رهر  ): جاء في الةدي  الصةيأ الذي رواه ابن ماج  والةاكم  ن ابن  مر مرفو ا
يا : سول ا  صيى ا   يي  وسيم يوجو  فدالمن المواجرين  ند رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فاقبل  يينا ر 

 :معشر خمس خصال أ وذ با  أن ددركوهن
ظورع الفاةش  في قوم ةدى أ ينوا بوا إال ابديوا بالروا ين واألوجاع الدي لم دكن في أسالفوم الرذين  ما -5

 .مضوا
 .وما ندم قوم المكيال إال ابديوا بالسنين وشد  الؤن  وجور السيران -4
 .م حكا  أموالوم إال منعوا الدرر من السماء لوال البواهم لم يمررواوما من قو  -1
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 .وال خفر قوم العود إال سير ا   ييوم  دوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديوم -2

 (.وما لم دعيم أهمدوم بما أنحل ا  في كداب  إال جعل بأسوم بينوم شديدا -5

 .ما دعيم رجل الدرين ونسي  إال بذنب: قال الضةاك

هذا بما كسبع : ما هذا قال, يا أبا أمي  : فديع, رأيع  يى ظور كف شريأ قرة  :  وقال مر  الومداني
 .أيديكم ويعفو  ن كثير

هذا بذنب , فدال إني ال أ رف هذا الام , إن مةمد بن سيرين لما ركب  الدين اغدم لذلك  : )وقال ابن  ون
 (. أصبد  منذ أربعين سن 

أو لينال درج  لم , كب  أصابع  بدا فما فوقوا إال بذنب لم يكن ا  ليافره ل  إال بوا وقال  كرم  ما من ن
 (. يكن يوصي  إليوا إال بوا

أو ألن ا  يةب المرء , أنوا إما بذنب فجاءع البيي  لدكفره : اهبصوكال  كرم  هذا هو خالص  قانون الم
ذلك بالصالةين الذين يريد ا  أن يرف  درجادوم إال بسبب فيريد رف  درجد   نده فيصيب  البالء ولكن ال ينحل ك

 .ذنوبوم وهفوادوم
قال الةسن دخينا , فدراهم يفسرون األةدا  من خالل  , وقد فوم الصةاب  رضي ا   نوم هذا الدانون 

, عل يا أخي ال دف: فدال  مران, ال بد أن أسألك  ما أرى بك من الوج  :  يى  مران بن الةصين فدال رجل
َِب َما  قال ا  دعالى , ومن أةب  كان أةب الناس إلى ا  , فوا  إني ألةب الوج   يَبٍة  نأ ماص  مأ م  َوَما أََصاَبكا

ُ يرٍ  فاو َعنأ َك مأ َوَيعأ يكا د   .و فو ربي  ما بدى أكثر, فوذا فبما كسبع أيدي   (10:الشورى)  َكَسَبتأ أَيأ
ألنوم : فدال, اليوم  من أساء إليوم  أحالواما بال العدالء : ييمان الدارنيوقال أةمد بن أبي الةواري ألبي س
 .  يموا أن ا  دعالى إنما ابدالهم بذنوبوم

و يى لسان الصةب الكرام , ورد في كثير من اآلياع واألةادي  ( الذنوب سبب المصاهب )وهذا الدانون 
ر  ب َما   :في الكداب العحيحف, والسف الصالأ كما أوردنا ينفا قبساع من مشكادوم  ِ ي الأَبرِّ َوالأَبحأ َر الأَفَسادا  َْ َظ

ونَ  ج عا ْامأ َيرأ لاوا لََعلن ي َعم  َض النذ  ْامأ َبعأ يَق ي النناس  ل ياذ  د   .(10:الروم)  َكَسَبتأ أَيأ
ولكن لو ,  وأنع ديمأ من خالل النظم الكريم رةم  ا  الواسع  بأن الفساد كان  دوب  لبعض ذنوب الناس

مأ َما َتَرَك   ذنوبوم ما درك  يى ظورها من داب ةاسب ا  المخيوقاع  يى جمي    ْ لأم  اَس ب ظا ا النن َولَوأ ياَؤاخ ذا هللان

وَن َساَعة  َوال َتأأخ را ْامأ ال َيسأ إ َذا َجاَء أََجلا َِ َسّمى   مأ إ لَى أََجٍل ما ها را نأ ياَؤخِّ ٍة َولَك  نأ َدابن َْا م  ماونَ َعلَيأ د  َتقأ  .(15:النةل)   َيسأ

دوشك الدرى أن دخرب وهي  امر ؟ قال إذا  ال فجارها  يى  : )وذكر اإلمام أةمد  ن  مر بن الخراب
 (.وساد الدبيي  من فدوها, رارها بأ

ما أسرع : يا أيوا الناس ما  هذا: حلحلع المدين   يى  ود  مر فدال : )وذكر اإلمام أةمد  ن صفي  قالع
 .ففسر  مر سبب الحلحل  بالمعاصي الدي أةدثع في المدين , لهن  ادع ال دجدوني فيوا , ةدثدم ما أ

ونةن , إن سبب الحلحل  أمر جيولجي أرضي من دديم في قشر  األرض أو غير ذلك : وقد يدول قاهل
إن  الذنوب , حلحل  ولكن ما السبب الةديدي الذي كانع نديج  أن يأمر ا  بال, نؤمن مع  هذا السبب الظاهري 

 . والذنوب فدر



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1343  [  
 

إذا ضن الناس  ): سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول: وروى اإلمام أةمد بإسناده  ن  مر قال
فال , أنحل ا  بوم بالء , ودركوا الجواد في سبيل ا  , ودبايعوا بالعين  وادبعوا أذناب البدر , بالدينار والدرهم 

 .رواه  أبو داوود بإسناد صةيأو (ينوميرفع  ةدى يراجعوا د
ن الذنوب لدعم مصاهبوا الةيواناع والةشراع والجعالن في جةورها   :يدول ا   حوجل, قال ابن الديم واى

َتا ِ ي الأك  اها ل لنناس   نن د  َما َبين نأ َبعأ ْاَدى م  َن الأَبيَِّنات  َوالأ َزلأَنا م  تاماوَن َما أَنأ يَن َيكأ ْاما إ نن النذ  ا َوَيلأَعنا ْاما هللان ب  أاولَو َك َيلأَعنا

ناونَ   (510-514:البدر )  الالع 
 .(رواه ابن ماج  بإسناد ةسن) ( دواب االر : الاللنون ): قال صيى ا   يي  وسيم

 .اهم يصيبوا الجدب بذنوب  يماء السوء الكادمين فييعنونوموهي الةشراع والب: قال مجاهد و كرم 
 .كاد الجعل أن يعذب في ةجره بذنب أبن يدم: عودقال ابن مس
 .في وكرها لظيم الظالم ...والذي نفسي بيده إن الةبارى لدموع :  قال أبو هرير 
 .منعنا الدرر بذنوب بني يدم:  واب األرض وهواموا ةدى الخنافس والعدارب يدولوند: قال  كرم 

وسةق أبناهوا بسبب االنةراف  ن منو  , ر إنداجوا وبوا, ودمار  مرانوا , لدد كان إهالك األمم السابد  
وا  .ا  ودنكرها ل  ا َظلَما مأ لَمن ل كا نأ َقبأ وَن م  َنا الأقارا لَكأ ِ ي الأَعَذاب    .(51:يونس)  َولََقدأ أَهأ ناوَن ب الخ َرة   م  يَن ال ياؤأ َبل  النذ 

يد   َبع  الل  الأ  (9:سبأ)  َوالضن
ودي  , وشداء داهب , في  ذابوم واصب , وأنكروا يخردوم , وجةدوا فرردوم ,  بصاهرهم عفالذين انرمس

ال فأخبرني بربك ما الذي أغرق األرض , مسدمر وجةيم مسددر في هذه الدنيا وفي اآلخر   أو  اأةياهوبواى
 !؟ أشجارها وأناسيوا حمن نوح  يي  الصال  والسالم إال اإل راض  ن منو  ا 

فأةيوا كأ جاح نخل مندعر سوى البعد  ن دين ا ؟ وما الذي , إرم ذاع العماد  وما الذي أهيك  ادا
أرسل أصية   يى ثمود فأصبةع كوشيم المةدظر سوى الدنكب لرريق ا ؟ أيكفيك هذا؟ أم ال بد أن دمر 

. خرير   ونوايد ,   اإل راض  ن دين ا   اقبد  وخيم  بوخراهب أصةاب األيك  لددرك أن ما, بخراهب مدين 
وهحيم  في المعرك  ونسانا , وسنرى بالدفصيل من خالل الصفةاع الدادم  كيف دسبب الذنوب ضيدا في الرحق 

 .ليعيم
قال : ولفظ ابن ماج   ن ثوبان قال (رواه أةمد( )إن الرجل ليةرم الرحق بالذنب يصيب : ) ففي الرحق

ن الرجل ليةرم , وال يرد الددر إال بالد اء , البر  ال يحيد في العمر إال ): رسول ا  صيى ا   يي  وسيم واى
 .إسناده ةسن وفي رواه الحواهد (بالذنب يصيب 

: وقد جاء في الةدي  الذي رواه الةاكم وقال صةيأ اإلسناد  ن أبي هرير   ن النبي صيى ا   يي  وسيم
فدال ارجعوا فدد اسدجيب لكم من شأن , ء خرج نبي من األنبياء يسدسدي فإذا هو بنمي  رافع  قواهموا إلى السما )

 (. اليوم نةن خيق من خيدك فال دؤاخذنا بني يدم )وجاء في بعض رواياد   (النمي 
َطانا   :وأما هحيم  المعرك  فدول ا  دعالى يأ ْاما الشن َتَزلن َما اسأ َعان  إ نن َتَقى الأَجمأ َم الأ مأ َيوأ كا نأ ا م  يَن َتَولنوأ إ نن النذ 

َ َغفاور  َحل يم  ب بَ  ْامأ إ نن هللان ا َعنأ ض  َما َكَسباوا َولََقدأ َعَفا هللان  . (511:يل  مران)  عأ
إن الرجل ليذنب الذنب فيةرم  ): فوحيم  المعرك  كانع نديج  لبعض الذنوب وأما العيم فعن ابن مسعود مرفو ا
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ن  ليذنب الذنب فينسى ب  الباب من الع ن  ليذنب الذنب فيمن  قيام , يم كان قد  يم  ب  الشيء من الرحق واى واى
 (. الييل

, د اوندرك أثر را   ا  في السع,  بابا   وكل هذا سنراه دفصيال ونةن نررق أبواب السعاد  البشري  بابا  
والةق أن هذه الدا د  هي جماع األمر كي  في هذا , ج  الذنوب ةدو  المصاهب والمةن والشداء والبوار يوند

بل خالص  دين ا  هي هذه الدا د  ولذا ال يسدري  اإلنسان أن يوفي  ةدا ولو من كبار العيماء  الدين
 فيكف بعبد صاير جاهل مثيي؟, وأسارينوم 

ذا ضربنا أمثي  فإنما هي  يي سبيل دوضيأ الدا د  ال  يى سبيل الةصر  فإن األمثي  كثير  من , واى
 (5).أهر [ .د نا درى بعض األمثي  الشاهد  لوذه الدا د  الكبرىو , الشواهد الدريني  واألةادي  النبوي  

 
 :كدب الشي   بد ا   حام رةم  ا  في رسال  ألةد أصدقاه  

هنالك أشياء كثير  , وانشاالوم بأمور , ود ك  ن الظروف الداخيي  والخارجي  الدي يمر بوا إخواننا ] 
وأن دةفظ , اإلخو  فأرجوا ا  أن دكون معبر  بين المؤمنين  وأما ةرق , أ ظم منوا وأرف  ذكرا وأ ح شأنا 

 .الةرماع ودةمي األ راض ودصان الكراماع
وال يومني ما أالقى من مدا ب في ذاع ا  وابدااء مرضاد  إل اد  الفريض  الااهب  , ال يومني شخصي  

إلى كيماع مبرمج  وجمل مردب   وال دؤول, وأن ال دمس  الدأويالع لنصوم الددال , إلى دنيا المسيمين 
نريد أن يعود الجواد إلى ةيا  المسيمين . بكدبوا فارغ بال وهو مجيس  يى أريك  دةع أثير المكيف, مصفوف  

وألفواهنا أن ددكيم كيف شاءع ومدى شاءع , نريد لديوبنا أن ال دةصى نبضادوا , نريد أن ندنفس كيف شهنا , 
أو كدابا , لدد أضةى العمل لإلسالم خرب  ةار  , موثدي األرجل , ي األيدي ال أن دعيش مكممي األفواه مديد

أو جييسا خيف مكدب ليدفكير كيف يكون اإلسالم و فالناس ينظرون إلى اإلسالم من خالل , مجيدا أنيدا 
  ال بد من مجمو ... وال يندجون إال الفراغ , ويعميون في فراغ , يدةركون في فراغ , بروجوم العاجي  

  ييعال بد من ر, فنرجو ا  أن نكون منوم , المسيمين ددصدر  ميي  ندل اإلسالم من األوراق إلى األرض 
ال بد من نخب  ددةمل , ( وليس الجهاد بالقلم واللسان )من أجل قضي  الددال , دضةي بكل ما دمديك ودعيش 

وقفنا هنا في أثمن فرص  مرع  يينا في ف. دكاليف إةياء الجواد في واق  الناس بعد أن أصبأ نسيا منسيا 
وقفنا نةاول أن نفي بالعدد المعدود بيننا وبين رب , ةيادنا نةاول دجمي  المسيمين  يى هذا المعنى العظيم 

َقات لاو  :العالمين َة يا ْاما الأَجنن ْامأ ب أَنن لَ َوالَ ْامأ َوأَمأ فاَس ن يَن أَنأ م  ؤأ َن الأما َتَرى م  َ اشأ َتلاوَن إ نن هللان تالاوَن َوياقأ ََِيقأ َن ِ ي َسب يل  هللان  

وا ب   را ش  َتبأ َِاسأ َن هللان   ه  م  د  ْأ َِى ب َع آن  َوَمنأ أَوأ ج يل  َوالأقارأ َراة  َواألأ نأ وأ ِ ي التن ه  َحقّا   دا  َعلَيأ َو َوعأ تامأ ب ه  َوَذل َك ها ي َباَيعأ ما النذ  كا ع  َبيأ

يما  زا الأَعظ   (2).أها.[   (555: الدوب)  الأَفوأ
 

 ..وفي نهاية باب نظرية التربية المتكاملة هذا ألود إلم القول 
                                                 

 .  (191-5/114الذخاهر ج)  (5)

 (.583/ 1الذخائرج)  (2)
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لي  ند وا, إن الجواد اليوم فريض  مدعين   يى كل مسيم  ولكن مومدنا كد ا  ليجواد . نعم وبوذا ندول واى
ر لوم سبل الدربي  ونوف, ويجب أن نربي من لبى دا ي الجواد . بل من هنا دبدأ , والمداوم  ال دندوي هنا 

 . المدكامي  
وصةب  الكثيرين من المجاهدين , رأيع من خالل ما من ا  ب   يي من مواكب  الدجارب الجوادي   ولدد

بين مجاهد قد أخذ ةظا من الدربي  ويخر قد , والفرق شاسعا , رأيع البون واسعا .. في أكثر من قضي  وساة  
ويخر قد , فعيم من هو وماذا يريد , ال بين مجاهد قد فد   ديدد  الددالي  ورأيع الفارق هاه. فاد  هذا الخير 

, ف بينا بين مجاهد قد أخذ ةظا من الدربي  السيوكي  واألخالق ورأيع اإلخدال. جاءع ب  العارف  والةماس 
ن مجاهد يفوم وقل مثل ذلك  ن الفارق بي. وأنعم ا   يي  بةظ من العباد  والنسك وبين يخرين ةرموا من ذلك 

كما ظور في الددال والميدان الفارق الواس  . ويخر ال يعرف كيف الدنيا ددور , ما يجري من ةول  من أةدا  
ويخرين قفحوا  يى ذلك إلى الميدان شوقا , بين مجاهد قد أ د وصبر  يى اإل داد والربار في دوراع الددريب 

 ..وأثرا  إلى الددال  فيما ةضروا المعرك  كانوا أقل فعال
لدد دبدع ديك الفوارق وال سيما السيوكي  واألخالقي   ندما  صفع بنا الخروب والمةن ودخينا مرةي   

, الكرم  والشجا   و, الصدق والثباع  فظور, وظورع معادن الرجال  يى ةديددوا ... الفاق  والمرارداع 
 .ممن أنعم ا   ييوم.. المؤهيين ين المخيصين ومحايا الصادق, وأخالق األخو  , واإليثار والدفاني والدضةي  

بل وبعض , ةدى بين بعض المجاهدين , وظورع أضداد ذلك من دفاهاع النفوس واسدحالل الشيران  
 . ونسأل ا  العافي  والسدر في الدنيا واآلخر  . قدماهوم 

 

إال ضعا , هدين والحقيقة ف ن كل نقش في مجال التربية يجبر بعون اآلخرين من الصحب المجا
 . ونقش المروء  وسوء الخلق , العقيد  ونقش النسك 

وكذلك فإن ندم النسك والعباد  يور  . وربما الرد   يى األ داب , فإن ضعف العديد  يور  الخور 
ن رداء  األخالق وسوء الدربي  ال دنجبر ودنعكس  يى صاةبوا  ندا , الدسو  والجفو   و يى من ابديي , واى

 .الء بصةبد  ب
وأما ةسن . ودنعكس  يى صاةبوا رراو  ونورا , فالنسك وكثر  النوافل والعباد  دور  معي  ا  وةب   

ونسأل , إلى أن يبيا  أ يى مناحل الجن  برةم  ا  ويكفي هذا صاةب  , الخيق فدد ذهب بخير الدنيا واآلخر  
 .ا  من فضي  العظيم 

ألن هذا يسير م  . رع إلي  في أنواع الدربي  كبير ويدريب وقدا رويال وال يدولن أةد أن البرنام  الذي أش
م  دعود المرالع  والدحام المساجد ودروس  ويأديي  عاإلنسان في ةياد  بشكل ربيعي إن كان في ةياد  الربي

ع قياداع في ةاالع الدفرغ ليجواد والربار في المعسكراع والجبواع فما يمكن فعي  هاهل لو دوفر  وأما. العيم 
ألن العناصر يأدون بنفسي  مسدعد  ليديدي وبدفرغ في سبيل ا  .  االهدمامدسدةد  من  دولي مسأل  الدربي  ما

 .  يى مدار الوقع 
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دفرغ فيوا مهاع المجاهدين , بنا خالل الربار  يى ذم  الجواد في دجرب  الجواد في سوريا سنين  ولدد مر
. ولم يسدفد إال من ةرم  يى دأهيل نفس  ووقد  , ود  وضاع الوقع أكثره هدرا ولم يديدوا إال دربي  مةد, كييا 

وقد اسدفاد البعض من , ضا ع أكثر األوقاع هدرا  يى أكثر الناس , وفي دجرب  الجواد األفااني بمرةيدي  
 . أو من خالل الجود الشخصي وةصيوا نداه  ريب  , خالل جود بعض الدنظيماع 

 يى العبد فالوقع نعم  من نعم ا  , اد أن يعنى بوذا األمر في نفس  ومن مع  فعيى من يريد الجو
 .وكذا كل نعم  .  نوا   نعم  من نعم ا  سيسألخاص  وسن الشباب  , سيسأل   نوا 

 
************* 

 
 
 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1352  [  
 

 الباب الرابع            الفصل الثامن 
 

 ميةعالالنظرية العسكرية لدعوة المق اومة اإلسالمية ال  
 

فهو .. هذا الباب هو  لب الكتاب بج ئية والجله وضب كل الكتاب ورتبت له كل المقدمات والفصول  
 .جوهر فكرتنا  وخالصتها 

ومن . 5445ونشردوا مري  . 5440وهو الفكر  األولى لد و  المداوم  الدي كدبدوا في البيان األول أواخر  
لمشروع ةي يدةرك  يى  ابان وقمع بمةاول  مسدميد  ألةولوأجل جوهرها  دع ألفاانسدان في  ود رال

 .. ولكن قدر ا  وأدركنا ما أدركنا من أةدا  ليصرفنا إلى ما نةن في  واألمل با  كبير.. األرض
, فإن دوليد نظريدنا العسكري  جاء من خالل دراس  لدجاربنا الذادي  في الديار الجوادي, وكما هي رريددنا 

 . وفق نو  النظري  العميي  الدي  ّرفدوا . ايش  ميداني  لوا ولمراةيوا المخديف ومعانا  ومع
وددجم  , فوي دكدب ليميدان , غوا بدوفيق ا  سبةان  دعالى إال العاميون و فمثل هذه النظرياع ال يص

ل ا  أن يجعينا نسأ..وفي سا اع الدأمل أثناء اسدراةاع المةاربين المجاهدين , جحهياع أفكارها في الميدان 
 .منوم 

 :وهو وألفع النظر إلى أمر موم
مبني للم التجارب الذاتية و الدراسة , ما سأذكره هنا هو اجتهاد حركي ولسكري خاش أكةر أن 
هذه المواضيب  ليس من  وأكةر.. والمحاور  مب أصحاب التجارب من  اد  المجاهدين وكوادرهم , والمقارنة 
نما ,  لحالل والحراماالعقائد وأحكام مسائل  من  ضايا الرأي والحرب والمكيد  آراء بنيت للم دروس التجارب وا 

. 

 
فيما كانع نذر  اصف  الصةراء ورياةوا العادي  , 5445وقد وَضعع البذر  األولى و جوهر الفكر  صيف 

ثم بيورد وا في . الجحاهرثم رورد وا من بعد م  حالحل ومةن يخر الدجارب الجوادي  في . دوب  يينا في أفاانسدان
معسكراع الربار وخرور الددال في اإلمار  اإلسالمي  في أفاانسدان وةاولع دنفيذها بالدعاون م  اإلمار  

ألدفرغ كييا لصياغدوا بشكيوا النواهي بعد أن ألحمدنا المرارداع الظالم  ةال  قريب  , ثم جاء سبدمبر, اإلسالمي  
وقد مضى . ابع  األةدا  والدفكير والمراجع  والكداب  دان من ةسنادوا الدفرغ لمك, من اسجن واإلقام  الجبري  

ةصيع فيوا دةوالع داريخي  قيبع فيوا األةدا   ثال  سنواع  يينا منذ سدور أفاانسدان و إلى اآلن حهاء 
مدوا الشامي  في وانريدع الةمالع األمريكي  بأساليبوا العسكري  الجديد  وهج, ..وج  الةضار  ومسار الداري 

دحيدني قنا   بوا ودسا دني  يى درويرها ل و,  -وا  أ يم  -لدؤكد لي صة  هذه األفكار, .. كل منةى
 ثم رجةع,  بيننا وبين أ داهناالمادي  فيدد اخديع مواحين الدوى . بما يدناسب م  الواق  الجديد , ودكييفوا 
 . انوارع ثم , لصالةوم 
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وا دبرناها , د مفرا  وبدا  إذا قررنا المواجو  جوال أ, ..يا  و سكريا  مواحين وال مدارناعفييس بيننا وبينوم ماد
بةسب وجو  نظري  ليمواجو  الشامي  , من ا دبار األسيوب األوةد الممكن  -كما هي ةديددوا  –فرضا  دينيا  

الديسر والوام الةق والخير والودى إال مثل هذه األفكار الدي سأفصيوا في هذا الباب بإذن ا  وأسأل  الفدأ و 
 ..واإلخالم أوال  ويخرا  وأن يدوج كرم  بالدبول إن  سمي  مجيب

 
  (:0110 -0399) الجهادياستعراض أساليب الجهاد وطرقه في مسار التيار 

فدد انريق الجواد مري  السديناع من الدرن . كما أسوبع في الفصل السادس والساب  في الجحء األول 
 .. وابددأ  الم الجديد,  4005واسدمرع الدجارب إلى أن جاء سبدمبر, الماضي

والناظر في ديك الدجارب يسدري  دصنيف الدجارب الجوادي  من ةي  أسيوب المواجو  إلى ثالث  مدارس 
 .ينضوي دةدوا كل جواد قام خالل ديك الفدر , جوادي  
 :وقد كانع وكانع نداه  أداهوا كما ييي 

ات الحركية مدرسة التنظيم
 (الهرمية-السرية–الق رية )

مدرسة الجبهات المفتوحة 
 .والمواجهات المكشوفة 

رهاب  مدرسة الجهاد الفردي وا 
 .الخاليا الصغير 

وهي من قبيل الدجارب 
والدنظيماع الجوادي  الدي 

فدد كانع .  دةدثع  نوا ينفا  
ددبنى الفكر الجوادي والعمل 

في المجال الدرري , الةركي 
والبناء , النظام السري وفق

الشبكي الورمي وكان الودف 
األساسي هو إسدار الةكوماع 

قام  النظام . واألنظم  الداهم   واى
 .اإلسالمي  بر الجواد المسيأ

 : وكانت خالصة النتيجة
وهحيم   فشل لسكري -5

 .ميداني 
ودفكيك  فشل أمني  -4

 .الدنظيماع
و دم الددر   فشل دلوي -1

 . يى ةشد األم 
 . نديج  السري  فشل تربوي -2

وهو من قبيل الدجارب الدي 
ةصيع في ساةاع المواجو  

المفدوة  وأشورها الدجارب 
, البوسن , األخير  في أفاانسدان

وقد ا دمدع هذه . الشيشان 
المواجواع أسيوب المواجو  من 

وةرب . خالل قوا د ثابد  
وكانت نظامي  العصاباع شب  ال
 :خالصة النتيجة

 .ساةقنجاو لسكري  -5
أ اق  دور  نجاو أمني -4

 .اإلسدخباراع
أدى لةشد  نجاو دلوي -1

 .األم  وراء ديك الدضايا
نسبي في  نجاو تربوي -4

 .المعسكراع والجبواع
فشل سياسي إال في  -1

ةي  أقيمع الدول   أفغانستان

ردي  وهي من قبيل العميياع الف
الدي قام بوا أفراد أو مجمو اع 

وهي من قبيل  ميياع .  صاير  
 :منوا
سيد نصير المصري وفدي   -

 . ليصويوني الكبير كاهانا
رمحي يوسف البيوشي ومةاول   -

 . ددمير برج نيويورك األولى
الدقامس  األردني الذي قدل  -

 .الصويونياع  يى الةدود
سيمان خارر المصري الذي  -

 .الةدود اإلسراهييي  قدل ةرس
العميياع الفردي  أيام ةرب  -

.. وقاهم  درول..الخيي 
 :والخالصة

هح كيان  نجاو لسكري -5
 .العدو

ألنوا أ مال ال  نجاو أمني -4
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بعدم دةدق  فشل سياسي -1
 . الودف

 

 .اإلسالمي  
 

ي إلجواض دوليد محيد من ددؤ 
 .الخاليا

 .ةشد األم  نجاو دلوي  -1
لعدم وجود  فشل تربوي -2

 .برنام 
م وجود لعد فشل سياسي -2

 .م  يةولوا إلى ظاهر برنا

 :المحصلة 
 .فشل كامل للم كل االصعد  

 :المحصلة 
ونجااااااو  , نجااااااو بشاااااكل لاااااام  

 .كامل في أفغانستان

 :المحصلة 
وتحرياك , نجاو في إرباك العدو 

 .االمة 
 

 :فإذا جهنا لنداش هذه المدارس الثالث  بةثا   ن أفضل رريد  ليمواجو  اليوم نجد ذلك كما ييي 
 
 (:الهرمية –السرية  –القطرية )مدرسة التنظيمات الجهادية  :أواًل 
وال أقررول هررذا . كمررا أوجررحع فرري الجرردول السررابق لدررد يلررع هررذه المدرسرر  إلررى الفشررل الدررام فرري كافرر  المنرراةي 

مررن أقرابوررا (. و  الفضرل وأسررأل  اإلخررالم والدبررول)بررل لدررد كنررع . الكرالم  ررن هررذه الرريدرر  كناقررد مرن خارجوررا 
 .ومنظريوا الةركيين  ود ادوا
فمرا ثبرع جردواه  مينرا بر  ومرا دجراوحه الرحمن . وليسرع أوثانرا  , ولكني أنظر إلى األساليب  يى أنوا وساهل  

 . إال دجاوحنا الحمن مع  دجاوحناه و
 -صةيأ أني ذكرع في الدأري  أن أةدا  سبدمبر قرد قضرع  يرى مرا دبدرى مرن دنظيمراع الديرار الجورادي 

ودمرع ددا ياع ديك األةدا  ما دبدرى مرن ديرك الدنظيمراع جما يرا  وصرفع أكثرر أفرادهرا قردال   –  والسيما العربي
لدد اندوع هذه المدرس   مييا  قبل ذلك بعشرر سرنين منرذ انريرق . ولكن ليس هذا سبب اندواء هذه المدرس . وأسرا  

 . 5440النظام العالمي الجديد  ام 
منصررم اسردرا ع بررام  مكافةر  اإلرهراب أن دفكرك ديرك الدنظيمرراع و يرى مردى العدرد األخيرر مرن الدررن ال 
ودشرررد  ناصرررها , ودجفررف منابعوررا الماليرر  , ودعحلوررا  ررن جماهيرهررا ودشرروه سررمعدوا , ودوحموررا  سرركريا  , أمنيررا  

ن لدد كان هذا واقعا  أ رفر  كمرا  رفر  أمثرالي مر.. وددخيوم في دوام  الخوف والجوع وندم في األموال واألنفس 
 .  نالجوادييقدماء 

, وانةيررع وأصرربأ شررراذم البرراقيين منوررا مشررردين فرري الشرررق والارررب , وشرريها  فشرريها  دالشررع ديررك الدنظيمرراع 
ال يكررادون ,مسرردخفون هنررا وهنرراك , فرررارون برردينوم وأفكررارهم .  وأفررراد دنظيمررادوم ,  مررراردين بأسرررهم وأرفررالوم 

 .يندجون شيها  
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ك الةسرن الثراني  يررى المةاولر  الجوادير  المبكرر  الدرري قرام بورا دنظريم الشرربيب  لدرد قضرى نظرام الفر ررون الوالر
 .في مودها , الماربي  ضده في المارب األقصى مري  السدينياع 

, وهذا ما فعي  نظام الشراذلي برن جديرد فري الجحاهرر أواسرر السربعينياع مر  دنظريم ةركر  الدولر  اإلسرالمي    
 . ودون كبير  ناء  
الرييعررر  )البعثرري الررراغودي النصرريري فرري سرروريا أن يدضرري  يررى دنظرريم ليةكررم لنظررام األمنرري و اسرردراع ا

قبرل أن يدروم النظرام العرالمي الجديرد , بعد ثرور  مسرية  دامرع حهراء  درد مرن الرحمن , (المدادي  لإلخوان المسيمين 
 .وقضى  يي  قضاء  داما  .. وقبل سبدمبر بعشرين سن , بعشر سنواع 

أن يدضري  يررى . برارك ا  بر  وبأمثالر   ال –بح امرر  ةسرني  ام الفر روني المجررم فري مصررواسردراع النظر 
( الجما ر  اإلسرالمي ) ودنظريم , ( الجوراد)وكان يخرها دنظريم . دنظيماع الجواد كيوا في مصر الواةد ديو اآلخر

ع الةكومررر  معظرررم اليرررذان قضررري  ييومرررا أواسرررر الدسرررعيناع وفككرررع اإلسررردخباراع المصرررري   خالياهمرررا وأسرررر , 
 . مكونادوا البشري  وذلك قبل أةدا  سبدمبر بسنين 

فدد قضى نظرام الدرذافي  يرى المةراولدين الرهيسريدين أواسرر الثمانينراع , وقل مثل ذلك  ما ةصل في ليبيا 
 .وأواسر الدسعيناع

سرررالمي   ةدرررى مررر  أضرررعف , ودكررررر هرررذا  نررردما اصرررردمع الدنظيمررراع الجواديررر  فررري كرررل قررررر  ربررري واى
أذكر هذا هنا بإيجاح وقد مر سرد دفصيل ذلك في ! األنظم  األمني  واإلسدخبارادي  في البالد العربي  واإلسالمي  

إلررى أن كانررع الدصررفي  الكبرررى والنجرراح السرراةق لينظررام األمنرري . مررن الجررحء األول مررن الكدرراب ( 1-1)الفصرريين 
ثم دالشع يخرر  .لديك الدجرب  من أسباب النجاح  رغم ما دوفر, (  5441 -5445) العربي في الجحاهر مؤخرا 

 .وفي لبنان أواخر الدرن الماضي , النبضاع الجوادي  ليدنظيماع في اليمن 
بفعرل نظرام الدنسريق العربري , لدد اسدراع النظام األمني المةيي في بالدنرا أن يدضري  يرى ديرك المةراوالع 

كران , وهكرذا كمرا أسريفع بالدفصريل , يق ليمسردوى الردولي ودمع لوم الندراه   نردما وصرل ذلرك الدنسر, واإلقييمي 
 :موجح نديج  رريددنا ديك 

نعم لدد سجينا اندصاراع في ي كثيرر مرن المعرارك ولكننرا . هحمع دنظيمادنا  سكريا في كل المواجواع  – (5)
 .  أكبر شاهدفالواق. ولسع بصدد النداش م  من يريد المكابر  . والمواجواع  وفي كل الدجارب, خسرنا الةرب 

ودةول النظام األمنري إلرى , وكشفع خالياها ودفككع وأجوضع مةاوالع بناهوا , هحمع دنظيمادنا أمنيا – (4)
 .أو في مودها , مسدوى الضرباع اإلجواضي  ليمةاوالع قبل إنشاهوا 

دمدد فري فيم دسدر  الدنظيماع الجوادي  أن د. سجينا في دجاربنا ديك فشال ذريعا  يى المسدوى الد وي  – (1)
ولرم ددجراوح أ رداد  ناصررها المهراع وربمرا العشررراع . رغرم الةرق الرذي ةميدر  , وال أن دكرون شرعبي  , الجمراهير 

 .في بالد مييوني  

ع الدنظيمرراع الجواديرر   يررى صررعيد دربيرر   ناصرررها واى رردادهم ودررأهييوم ليمواجورر  فكريررا و دررديا يكمررا فشرر – (2)
ألن  لرم دسردر  أي مرن . خاص  بعد بدء المواجواع . ةاالع مةدود   إال في..ومنوجيا وأمنيا وسياسيا و سكريا

ةير  ةالرع السرري  ( . البناء من خرالل المعركر  ) ديك الدنظيماع أن دسدكمل برام  اإل داد والبناء دةع شعار 
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نرر   بررر الدربيرر  الروييرر  . والظررروف األمنيرر  دون ذلررك  ب  يررى ليايرر, وهكررذا اسررد وِيكع الكرروادر والعناصررر المكو 
 . وقد ةصل هذا في  موم الدجارب . الدوا د الدالي  انخفاض المسدوى الدربوي 

وفرري النوايرر  ونديجرر  الفشررل الشررامل فرري الدفاصرريل دجيررى الفشررل الشررامل فرري العجررح  ررن دةديررق أهررداف  – (1)
 . المشروع العام 

لةررالي بعررد انرررالق النظررام واآلن لنيفررع النظررر مررن خررالل هررذا اإليجرراح إلررى مررآل هررذه األسرراليب فرري ظررل واقعنررا ا
 :وخاص  بعد سبدمبر وةمالع مكافة  اإلرهاب , العالمي الجديد 

  فرري مواجورر  األنظمرر  األمنيرر  المةييرر   بررر ( الدنظيمرراع السررري  الدرريرر  الورميرر  ) إذا كرران فشررينا فرري أسرريوب
وانرررالق الةرررب العالميرر  , د فكيررف بنررا فرري مواجورر  اآلليرر  األمنيرر  لينظررام العررالمي الجديرر, العدررود الماضرري  دامررا 

برل , لم يعد األمرر ممكنرا ! ؟... واالقدصادي لمكافة  اإلرهاب بكل وساهيوا األمني  والعسكري  والفكري  والسياسي  
 االندةرررارضررررب مرررن  -فررري رأيررري  –هرررو , مررر  هرررذه المعريررراع المعاصرررر  , إن اإلصررررار  يرررى هرررذا األسررريوب 

ودةمرررل . لداريرررر بالبسرررراء مرررن شرررباب المسررريمين المررردةمس ليجوررراديصرررل لةرررد جريمررر  ا, واإلصررررار  يرررى الفشرررل
 .  االكدشافودفعنا حكي الدم ثمنا لوذا , لمسؤولي  إيرادهم الموالك في دروب ثبع فشيوا 

  نمرا هري دةروالع الرحمن ومعريراع الواقر  , الدنظيماع وال في الدنظيمراع بشركل  رام  أسيوبلم دكن العي  في واى
وقررد ضررربع لوررذا مررثال يوضررأ المدصررود فرري بعررض . لررذي جعررل ديررك األسرراليب باهررد   ا, ( 5440)الجديررد بعررد 

 ..و أ يده هنا, المةاضراع في أفاانسدان 

ثرم . فدرر  /فولرع  550/ولكنورا دعمرل بنظرام الكوربراء الدرديم , فيو كان لديك ماكين  كورباء جيد  وقوير  وممدراح  
ع ر فمراذا يةصرل لرو أصرر ,  /فولرع  440/باهير  كيورا إلرى كما ةصل في بالدنا دم دةويل مصرادر الراقر  الكور 

 بدهي أن و .!! وربما كوربدك معوا , ودضرب نظام الكورباء  ندك , سوف دةدرق الماكين  !  يى العمل بوا ؟
ولكن الظروف المةير  الجديد  جعيدورا خرارج , فوي سييم  وصالة  ليعمل في وقدوا , في الماكين   العي  ليسع

ولرن يايرر مرن الواقر  شريها . فري حاوير  الخحانر  كرأثر مرن الماضري ! ار مكانوا الربيعي في المدةرف وص, الحمن 
 .وأنوا من إر  والديك , ةبك لوا وذكريادك الجميي   معوا 

وهررذا مررا فعيرر  النظررام العررالمي الجديررد . لدررد دايررر الوقررع وخرجررع مررن الخدمرر  , لررم دعررد الماكينرر  صررالة  ليعمررل  
ولررررذلك ةصرررريع ظررررواهر هامرررر  نررررذكر   .رغررررم رو دوررررا . ( الورميرررر   –السررررري   –الدرريرررر  )  نظيميررررالدبماكينادنررررا 

 :مالةظادوا هنا 

    سرنينا . المعرك  بين الةكومراع والدنظيمراع الجوادير  خرالل السرديناع  والسربعيناع والثمانينراع  اسدارقعلدد
وكرران ذلررك بعررد معررارك راةنرر  وخسرراهر  ,روييرر  ةدررى دمكنررع الةكومرراع مررن الدضرراء  يررى الدنظيمرراع الجواديرر  

وفري مصرر ( . 5491-5411)فدد اسدارق الجواد في سوريا حهاء  شر  سنين مرن المواجور  . كبير  ليةكوماع 
لدرد . ولكن أنظر في الجحاهر رغم دوافر المعرياع الواهي  والظروف الراهع  ليةركر  الجوادير  , مثل ذلك أو أكثر 

ولكررررن المواجورررراع والمةرررراوالع الدرررري ةصرررريع أواخررررر ( ! 5441 -5444)ين دمرررررع المةاولرررر  خررررالل أربرررر  سررررن
دمرر , ففري لبنران ! لم يسدارق الدضراء  ييورا إال أيامرا معردود  فدرر . الدسعيناع ومري  الدرن الةادي والعشرين 

وقضرري  يرري ةركرر  أبررو الةسررن ! دنظرريم أبررو  اهشرر  رةمرر  ا  الررذي أسرردارق بنرراؤه  ررد  سررنواع فرري خمسرر  أيررام 
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وهذا يثبع أن هذه الماكين  الدديمر  لرم دعرد صرالة  إال , ... ! رةم  ا  في اليمن في ثالث  أيام وهكذا لمةضارا
 .وهناك مالةظاع أخرى. بوا كما هي واالسدمرار إةراق أصةابوا إن أصروا  يى العمل  و لالةدراق

   اإلقييميرر  والدوليرر   ةدررى غيررر اإلسررالمي   لدررد أ غيدررع الورروامش اإلقييميرر  والدوليرر  أمررام  مررل الدنظيمرراع السررري
فدررد كرران هنرراك  ررد  أقررراب فرري . 4005ر بوالسرريما بعررد سرربدم,  5440نديجرر  قيررام النظررام العررالمي الجديررد بعررد 
وداخل المعسكر الاربي كان هناك , فوناك المعسكرين الشرقي والاربي . النظام السياسي العالمي ما قبل الجديد 

, وقررد مكررن هررذا الثرراهرين  يررى بعررض األنظمرر  مررن أذيررال مةررور دولرري معررين . ناح رراع د مةرراور ومصررالأ دول و
وأةسررع , ةيرر  ديدررع الدنظيمرراع الررد م . و اسرردهناف العمررل , اليجرروء إلررى أراضرري إةرردى الرردول مررن مةررور يخررر

ن الناصرر فري مصرر وهري مر وهكرذا  فرر الثراهرون  يرى  برد. دمولرع  وكونع المالذاع اآلمن  ونمع و, باألمن 
و مل الخارجون  يى صدام مرن سروريا . وهو من مةور الارب , مةور الشرق إلى السعودي  لدى الميك فيصل 

وسررراح الجوررراديون . كمرررا  مرررل اإلخررروان المسررريمون والرييعررر  المداديررر  ضرررد النظرررام السررروري فررري العرررراق واألردن , 
 ميروا  لم وةصريوا اليجروء السياسري وفي كثير مرن دول العرا,  واإلسالميون والمعارضون السياسيون من كل قرر

 . إل  .. سرا  بر الةدود 

أصربةع معظرم الردول وخاصر  الصراير   منورا , ( أمريكرا)وقرام نظرام الدررب األوةرد , ولكن ما إن سردر  روسريا 
وهكرررذا خسررررع الررردول ,  فألايرررع الوررروامش برررين األذيرررال والمةررراور , أذيررراال  لدررررب واةرررد فررررض سياسررر  واةرررد  

وصررارع مضرررر  ليسررير فرري سررياق أوامررر سياسرر  النظررام الررراغي , ديررك الورروامش , لدرروى الصرراير   واألةررحاب وا
. حادع خسرارد  مر  هرذا النظرام العرالمي الجديرد . وكيما كانع الدولر  أو الدنظريم أو الجور  ضرعيف .  يى األرض 

ةي  اضرررع . اب المعارض  واألةح , الدنظيماع السري  المداوم  , ين في هذا اإلندالب ر وكان من أكبر الخاس
 .أو الدوب  والدسوي  م  ةكومادوا  االسدسالمأو  االنةاللإلى الدوقف أو 

( ةررحب العمرررال الكردسرررداني )مررر  وكررران مررن أفظررر  األمثيررر  مررا ةصرررل . إال فررإن الخيرررار اآلخرررر هررو الدصرررفي   و 
ولديررر   شرررراع يالف , عرررالم مرررن أقررروى األةرررحاب المعارضررر  العسررركري  فررري الهرررو و ( . ا  أوجرررالن  برررد)وح يمررر  
ولرر  مؤيرردين فرري شررمال .. المندشرررين فرري معسرركراع وجبورراع فري دركيررا وسرروريا وشررمال العررراق ولبنران , المدراديين 

وهي موارد , ييوم الشوري ويمده مهاع يالف األكراد في أوروبا والسيما ألمانيا بنسب معين  من مداخ. غرب إيران 
دنظيمير  بالنسرب   إمبرارورير فورو . إل   ... ولدي  ةدى  د  مةراع ب  فضاهي ,  عالدوالرابمهاع الماليين من 

 ! ليدنظيماع الجوادي  اإلسالمي  
بمعسرركراد  فرري   صررفع, ودخيررع سرروريا فرري المةررور األمريكرري خوفررا ورمعررا , فيمررا قررام النظررام العررالمي الجديررد 

رر. و لبنرران غصرربا  نوررا  سرروريا ( وسررادمال )و  CIA))ثررم أخدرررف بدعرراون مررن , ر رهيسرر  إلررى  ررد  بيرردان ثررم ه جه
. وةرل الةرحب . الخصم الداريخي لدركيا فري دسرييم  لدركيرا , ( اليونان)بل سا دع ةدى , ( المخابراع الدركي )و

وأخيرررا أ يررن مررن بدرري مررنوم دخييرر   ررن الخيررار , وأخرجررع أمريكررا مررن بدرري منوررا فرري العررراق . ودمرررع معسرركراد 
أمرل ح يمر   فيمرا صرار!! سي معارض بمدراييس الديمدرارير  والنظرام العرالمي الجديرد ودشكيل ةحب سيا, المسيأ 

 !المسجون أن ال يعدم فدر 
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جذورها ألكثر من  وهو منظم   سكري  يمدد داريخوا و, ( IRA)الجيش الجمووري األيرلندي . )والمثال اآلخر 
ويديدرى منورا مرددا , فري أمريكرا  األيرلندير اع ولر  امدرداداع فري الجالير, وهو من المنظمراع الواهير  .  سن   500

وكرران لرر   القرراع درردريب ود ررم مرر  دول , وكرران لرر  فرري الواليرراع المدةررد  معسرركراع درردريب راقيرر  , بالمييرراراع 
, فيمرا قرام النظرام العرالمي الجديررد . إلر  ..ومر   ردد مرن المنظمرراع اليسراري  العربير  , غربير  مثرل الجحاهرر وليبيرا 

ودرم ,  يى الخيار السيمي  األيرلنديأجبر الجيش الجمووري , يا في رأس مةور الةيف األمريكي ودخيع بريران
 !ودفكيك  واندوع الدص   نحع سالة 

لندما يقضم  ف ن لم نتعظ بها فال نلومن إال أنفسنا, هذه بع  االمةلة الصارخة أمامنا وهناك غيرها 
( العقلية ال ورابورية  )كي ندرك أن مرحلة ! ين فق  من  واتنا في تداليات سبتمبر خالل سنت% 31للم 

 .يجب أن تنتهي 
 .وللينا أن نصمم  ريقة للمواجهة بحسب مقاييس الو ت الحاضر, لقد تحول ال من 

ن كانع سببا  أساسيا  ولكن , ليسع العي  الرهيسي  في دركيب  الدنظيماع .. وأ ود فأكرر  و ييوا الداخيي  واى
بوا دةول الحمان ومعرياع الواق  دةوال  جذريا  اندالبيا  غير وج  الداري  والةاضر وبالدالي العي  الرهيسي  سب

 .المسددبل
 

 مدرسة الجبهات المفتوحة في عالم ما قبل سبتمبر: ثانيًا: 
الدصد من الجبواع المفدوة  هي الدي دكون فيوا قواع المجاهدين مدواجد  بشكل مكشوف وثابع وددادل 

وأوضأ . أو دشن ةرب  صاباع انرالقا  من ديك المنارق الثابد  , في خرور قدال مفدوة   قواع األ داء
الجواد األفااني الثاني في )ثم  –( الشيشان) –( البوسن ) –( الجواد األفااني األول: )مثال  ييوا في دجاربنا 

 : ألمور هيوكما قيع فدد أثبدع هذه الرريد   يى  كس سابددوا جمي  من ا(. مرةي  رالبان
 

  :النجاو العسكري الساحق -(1) 
ففي الدجرب  األولى . الدكنولوجيا وكل المواحين المادي  وذلك رغم الفارق الواهل في العدو والعد  والسالح و

 يى  –كما مر شرة   –ومن معوم من المجاهدين العرب والمسيمين , دمكن المجاهدون األفاان  يى  وحهم 
 . أ الموا إلى األبد إن شاء ا   هحيم  دول   ظمى وري

من قيب ميحان الدوى في ةرب اإلباد  , وفي البوسن  دمكن ةفن  من المجاهدين العرب واألدراك والمسيمين 
 يى  ألف جندي من الدواع األمريكي  رابروا في البةر 10ويكفي أن نذكر أن . وقاموا بأ اجيب . الصربي 

..!  مسيم  منوا مجاهد 100أن يخرج , ( دايدون)لدخولوم البوسن  بعد ادفاق  واشدرروا, شوار  البوسن  وصربيا 
 ..!فكان كل رجل منوم  يب  الر ب في مه  من جنود اإلمبراروري  العظمى ومن في ةيفوا 

من صمود ةفن  من , وأما في الشيشان فةد  وال ةرج  ن المعجحاع العسكري  الدي أذهيع العالم  
ألف كييومدر  10يبي   في بيد ال, من شعب ال يبي  مييون نسم  ..!   العسكري  السوفيدي الرجال في وج  اآلل

 ! مرب  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1358  [  
 

ولم ددف , أنوم في ميادين المواجواع المكشوف  مداديون ال مثيل لوم , وهكذا أثبع المجاهدون المؤمنون 
 . االندصاراعالمواحين المخدي  بينوم وبين أ داهوم ةاهال  دونوم ودون 

 

 :النجاو االمني البني -( 2)
فيم يكن هناك من دور يذكر السدخباراع األنظم  في ,  يى ا دبار أن المواجواع قامع بشكل مكشوف  

بل كانع المشارك  الميداني  الددالي  ةاجحا  يكدشف  نده كثير من . أن يكون لوا دور في إجواض ديك الجبواع
واقدصر  ميوم  يى رصد ةرك  الدنظيماع الدي لجأع لديك , ..المندسين واإلسدخباراع فيدوبون أو يوربون

 . وليس في إجواض الجبواع ذادوا , الجبواع 
 

 :النجاو الدلوي -(3) 
و  يى . فدد نجةع ديك الدضايا في ةشد األم  بمهاع مالينوا وراء ها. وهو األمر الثال  البال  األهمي   

أن دةشد معوا الشعب في قررها , أ رق الدنظيماع الجوادي  ةي  لم دسدر  , العكس من الدجارب الدنظيمي  
فضال   ن , لم دسم  بوا أصال  , ناهيك  ن أن أغيب شعوب األم  اإلسالمي  . المةدود ةي  دواج  األنظم  

وييدةق خالص  , فإن  في ةال  الجبواع المفدوة  وقفع األم  بمهاع ماليين الشعوب دؤيد ودد م ! أن دؤيدها 
ودبرع أغنياء المسيمين . ويضرع شيوخوا و جاهحها إلى ا  يسألون  النصر ليمجاهدين , ا بالجبواع أبناهو

 ..وفدراؤهم بأموالوم ود موا الجواد
 .والد و  لديك الدضايا ناجة  برريد  مذهي .. لدد كان الةشد الذي دوفر لجواد الجبواع  ارما   

 

 :النجاو التربوي -(4) 
. و يى الددو  واألسو  الةسن  بالمعامي , المي  في الدربي   يى الديدي المباشر ليعيم ددوم النظري  اإلس 

ومن هؤالء لدابعي , ومنوم ليدابعين , وهكذا كانع من الرسول صيى ا   يي  وسيم ليصةاب  رضي ا   نوم 
 .. يى مر الداري  وهكذا, ثم لدالميذهم ومريدهم , صيةاء األم   ثم لكبار  يماء السيف و, الدابعين 
, ةي  ال يمكن أن يدوفر الوقع وال الظرف , و يى  كس  دم إمكاني  ذلك في ظروف الدربي  السري   

مكاني  الدأثر ب  .. وكذلك ال دوفر السري  معرف  الددو  والداهد والشي  . إل راء جر اع ةديدي  من الدربي   واى
ولألسف كان هناك قصور كبير من الدياداع الدي أشرفع  ولكن.. فإن جواد الجبواع وفر ذلك, والدأسي ب  

ةي  اهدمع الجموع بالدربي  . وذلك  يى صعيد االهدمام بمسأل  الدربي  بمناةيوا المخديف ,  يى ديك المرةي  
والثاني أنوا ةصيع بشكل . األول أن الدربي  كانع ممكن  : ولكن هذا الدصور ال ينفي أمران. العسكري  والددال 

وأكبر بكثير من ذلك الذي ةصل م  , هي من البعض وكان أثرها راهعا  كما في دجرب  أفاانسدان والبوسن  جح 
 .الدجرب  السري  الجوادي 
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 :النجاو السياسي  -( 5)

قام  .. النجاح السياسي هو دةدق األهداف والشعاراع  وقد كان الودف من كل الجواد هو دةر العدو واى
وأسفر الجواد بعد مروره بالفدن والمةن  ن .. الدجرب  األفااني  األولى ةصل النجاح داما  وفي . الةكم اإلسالمي

ن كان قد أرف  بعد ةين . ودةدق الةيم . قيام اإلمار  اإلسالمي   وأما في . وسيعود قريبا إن شاء ا  , واى
, م دول  إسالمي  في قيب أوروبا ولكن قيا. وقد دةدق هذا, البوسن  فدد كان الودف إنداذ المسيمين من اإلباد  
وأ ددد أن ما دةدق نظرا  ليظروف يشكل نجاةا  إلى ةد . وفي ظل النظام العالمي الجديد لم يكن أمرا  ممكنا  

ألن المعرياع االسدراديجي  . وأما في الشيشان  فيم يدةدق المشروع السياسي رغم النجاةاع العسكري . كبير
بر ديع االسدمراروما دةدق من .. ع ودعداد سكان يجعل ذلك أمرا  شب  مسدةيلليشيشان كبيد مساة   ومعريا

 كسبا  داريخيا 
وباإلجمال فإن النجاح السياسي أمر مردبر بعوامل أبعد من الدي ندرسوا في هذا البند وهو األداء 

 .. العسكري
ا قورنع بالفشل الدام  يى وهكذا نسدري  أن نوجح بأن دجرب  الجبواع دعدبر ناجة  كأسيوب مواجو  إذا م

 رغم ما دةيى ب  أصةابوا من اإلخالم و.. كاف  األصعد  ألسيوب الدنظيماع السري  الدرري  الورمي 
الدي ضا ع في النواي  نديج  ما أسيفنا وكان أمر ا  قدرا   واالندصاراع  و ما دةدق من المكاسب يالدضة
 .مددورا

واستعمال أمريكا .  2111و  في لالم ما بعد سبتمبر ولكن نظرية صمود الجبهات تعرضت للسق
والسي ر  الفضائية . الصاروخي واستخدامها تستراتيجية الحسم الجوي , لتفو ها التكنولوجي الخرافي 

 .كما سننا ش هذا الحقا إن شاء اهلل . واتلكترونية الم لقة 
 

 مدرسة الجهاد الفردي والخاليا الصغيرة: ثالثًا: 
الجييل أبي بصير وقصد   ولعل أول دجاربوا سري  الصةابي.. س  الجوادي  قديم  جدا  وهذه المدر 

ومن . ثم لةق ب  الصةابي الجييل أبو جندل,  ندما شكل أول مجمو   ةرب  صاباع في اإلسالم  ,المشوور 
ألسود العنسي  ندما إردد ا. الشواهد  يى هذه الرريد  ما ةصل في يخر ةيا  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم

ودصدى لألمر رجل مبارك كما وصف  رسول ا  صيى ا  . واسدولى  يى الةكم فيوا وقور المسيمين. في اليمن
, فاغدال األسود العنسي وقيب المواحين.. وقام بعمل فردي من ديداء نفس .  يي  وسيم من يل بيع مباركين

   يي  وسيم بوذا النصر الةاسم الذي قام ب  ةفن  من وبشر جبريل رسول ا  صيى ا. ورس  اإلسالم في اليمن
 . الرجال المبادرين

وفساد األمراء وانةالل , وفي حمن الةروب الصييبي . و يى مر الداري  اإلسالمي دكررع المبادراع الفردي 
وقام كثير من . دصدع جموع المجاهدين المداومين لألحم  قبل أن دنوض الدول  الحنكي  ومن ثم األيوبي , األم 

وفي داري  العرب المعاصر قص  مشوور   ندما دمكن فيوا مجاهد . السرايا والمجمو اع المنعحل  بفريض  الجواد
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وذلك  ندما نفر المجاهد سييمان , والدأثير  يى مسار ةمي  اسدعماري  كبرى, بمفرده من قيب مواحين الدوى
مال غرب الشام إلى بيع المددس ةي  اسدفدى أةد في ش -مديندي العريد  -من ةيب, الةيبي رةم  ا 

. ووصل إلي  وقدي (. نابييون بونا برع  يى مصر)قاهد الةمي  الفرنسي  الذي اسدخيف  ( كييبر) يماهوا بددل 
ولم يكن ثمن ذلك إال فوح سييمان الةيبي وشيخ  الذي . وكان هذا أةد أسباب رةيل الةمي  الفرنسي   ن مصر

 .. ةي  أ دما رةموا ا  دعالى, في سبيل ا أفداه بالشواد  
. وقيام النظام العالمي الجديد إندعشع هذه المدرس , 5440(  اصف  الصةراء)ومنذ ةرب الخيي  الثاني  

وماحالع , وةصيع منذ ذلك الوقع  شراع العميياع الفردي  هنا وهناك في مخديف بداع العالم العربي واإلسالمي
الذي كان من ( ماهير كاهانا)ل سيد نصير في الوالياع المدةد  المدعصب الصويوني الةاخام فدد قد.. إلى اليوم

وأدى قدي  . وكان لدي  برنامجا لررد الفيسرينيين بالكامل من فيسرين. أشد اليوود  يى المسيمين في فيسرين
م  ( كسداني بيوشيوهو با), أةد األفاان العرب( رمحي يوسف)ةاول  5441وفي . لةل جما د  وانرفاهوا

وفي األردن أقدم مجند أردني من ةرس . مجمو   من المجاهدين نسف برج مبني الدجار  العالمي في نيويورك
بصال  المسيمين وقدل  اسدوحاءالةدود  يى إرالق النار  يى  دد من الرالباع اليوودياع كن يدمن بةركاع 

 يى  دد من اليوود , بإرالق النار بدرار فردي من ( رسيمان خار)وفي مصر قام الجندي البرل .   ددا  منون
و يى ةدود األردن م  إسراهيل ةصيع  شراع  ميياع العبور من قبل .  يى الةدود المصري  اإلسراهييي 

ليوجوم  يى دورياع اليوود  يى ضفاف نور األردن ! كان بعضوم ال يةمل إال سكين مرب , شباب مجاهدين
 يى السفار  الروسي  .  R.P.Gرمجاهد سرأ  مار  وأريق  ددا  من الصواري  ال يىا دوفي بيروع . الاربي 

وفي أيام ةرب الخيي  رعن  جوح ماربي  شر  من السياح . أثناء اةدي ةمالع الروس  يى الشيشان
ورعن شاب  ددا  من األجانب في  مان األردن . و  ثر  يى جث  إيرالي في اإلماراع. الفرنسيين في المارب

وفي فيسرين ددم كثير من العميياع الفردي  من قبل الموارنين الثاهرين ضد المسدورنين أو . وأريق  ييوم النار
وفي مصر دددم موارن برسال  إلى . وفي باكسدان قدل مجاهدون  ددا من األمريكان واليوود. جنود االةدالل

و   راهع  مكون  من أربع  أفراد بدشكيل وفي األردن قامع مجم. ةسني مبارك ثم رعن  بسكين فددي  الةراس
ثم قبض  ييوم بعد اشدباك واسدشود , ودمكنع من إ دام العديد منوم, خيي  الغديال الماسونيين في  مان

 ... وهكذا . بعضوم
والمالةظ  يى هذه الرريد  العفوي  الدي بدأع دندشر م  اشدداد هجوم الةمالع األمريكي   يى بالد 

. واندشار األخبار  بر الفضاهياع وشبكاع االدصال, ار المشروع الصويوني في فيسرينواسدع, المسيمين
 : المالةظ  ييوا ما ييي

 

 :النجاو العسكري  -1
ةدى أن بض  , وأثرها  يى مصالة , وهذا دسدخيص  من ةجم الرهب  والر ب الذي بثد  في العدو 

( شرم الشي )إلى مؤدمر ( بيل كييندون) رهيس دول   يى رأسوم 12د ع أكثر من  5442 ميياع سن  
 .لمكافة  اإلرهاب
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 :النجاو االمني  -2
من غير رابر  .  يى مدى ادساع العالم,وذلك أن هذه العميياع العفوي  من قبل أفراد و خاليا هنا وهناك  
ديك الخاليا ال  إذ أن ا ددال ما سدر من. أدخيع أجوح  اإلسدخباراع المةيي  والعالمي  في ةال  إرباك,بينوم 

وقد اسدفدع من هذه المالةظ  إلى ةد كبير في دصميم فكر  . يؤثر في مجال أ مال يخرين ال رابر  بينوم
 .  مل خاليا د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  المنشود 

 :النجاو الدلوي -3
. وح الجواد والمداوم  في األم إذ كان لوا بال  األثر في إذكاء ر . لدد ةددع هذه المسأل  نجاةا  د ويا  كبيرا

, ليكونوا رموح أم ...( ورمحي يوسف, وسيد نصير, وسيمان خارر, الدقامس )وةولع أفرادا  مامورين مثل 
 . ويدأسى  بوم جيل الشباب من المدةمسين ليمداوم , ودشفي صدورها, دودف باسموم الجماهير

 :أما من الناحية السياسية -4
ولم دبي  , العارفي  هنا وهناك االنفعاالع دا  أنوا بديع في ةجم ردود األفعال وفالمالةظ  يى هذه األة

ولوذا أسباب سنعرض لوا  ند صياغ  نظرياع . رغم  دو الوجم  ودراول األحمان.  دديا  أن دكون ظاهر 
 . العمل والةرك  إن شاء ا 

 :أما تربويا -5
وهذا خيل يمكن دال في  . م يجعل لوذه الظاهر  بعدا  دربويا  ل, فإن غياب المنو  المشدرك لوؤالء المداومين  

 . كما سنرى إن شاء ا 
والسيما في أثرها في العدو واسدعصاهوا . وهكذا دالةظ أيضا  أن هذه الرريد  قد سجيع نجاةا  نسبيا  أيضا  

 .   يى اإلجواض األمني
في المرةي  الماضي  أسس في غاي  , ث و نسدخيم من الدراس  الفاةص  لوذه المدارس الجوادي  الثال

 : األهمي 
والسيما أن  (. الورمي  -السري  -الدرري  )الدنظيماع   بر, إمكاني  العمل بأسيوب الرريد  السالف  اندواء  -(5)

, دمرررع الاالبيرر  السرراةد  مررن الدنظيمرراع الدرري كانررع موجررود , بعررد أةرردا  سرربدمبر وانرررالق الةمررالع األمريكيرر 
 . ظروف إمكاني  قيام دنظيماع أخرى بوذه الرريد  مسدةيي  و ديم وجعيع ال

وأسريوب العمرل الجورادي الفرردي بأسريوب المداومر  ,  يينا أن نركرح البةر  فري أسريوب الجبوراع المفدوةر   -(4)
وذلررك مررن خررالل , النظريرر  العسرركري  والةركيرر  المناسررب  ليمرةيرر  المدبيرر  اسرردخالممررن أجررل . الشررامي  لدرويرهررا

 .األساليب الدي ثبع جدواها
 . والمداوم  السري   بر الجواد الفردي والخاليا الصاير , وهما  العمل في الجبواع المفدوة 

وهو ضرور  غرس فكر  . ولكن قبل أن نناقش هذين األسيوبين  يجدر بنا أن نيفع النظر إلى أمر موم
ا دنا الظروف  يى الدةرك فعييا  وفق معدددادنا لكي دس. فدد فرض العدو ذلك,  ولم  الجواد  يى كل األصعد 

 . وهذا من بديوياع العديد . األممي  أصال  
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. هي رريد  و د و   المي , ولكن رريددنا الجديد  ليعمل الجوادي في د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي 
وهو أساس في الةرك  . عالميفإنوا دعدمد  يى الدةرك في األفق ال, وكذلك نظريدنا العسكري  الدي نةن بصددها

 . فضال   ن كون  اسدراديجي  سياسي  و ديد  ديني , العسكري 
 
 وضرورتها للجهاد  ألمةمجموع فكرة االنتماء ل  : 

 . الجارافي و يى كل صعيد واالندماء, واإلةساس النفسي, الديني اال ددادوذلك  يى مسدوى 
من .. من سوريا.. أنع؟ فإن  سيذكر بيده  من مصر وسألناه من أين, فإننا لو جهنا ألي مسيم اآلن

 .. ال .. من السعودي .. دونس
ألن  منصرف في .. فين يذكر ابدداء  مديند  ليدول لك أن  من دمشق أو بيروع أو الداهر  أو رشدند

 . الدي رسموا اإلسدعمار في  دي ( بيكو سيكس)اإلندماء إلى ةدود 
المجاهدين العاحمين  يى المداوم   هو ةديد  اإلةساس واإلندماء  والذي يجب أن نرسخ  اآلن في  دول

ون     :وفق قول  دعالى بادا َِاعأ مأ  َدة  َوأََنا َربهكا ة  َواح  مأ أامن تاكا ه  أامن  . (44:نبياءاأل )  إ نن َهذ 
العميياع منرد  )والةمد   فإن هجوم العدو العسكري اآلن  قد وضعنا في ةدود خرير  واةد  اسماها 

وكذلك في المجال السياسي والوجوم الفكري , ودشمل  مييا  أكثر دول وبالد العالم العربي واإلسالمي ( الوسرى
الشرق )في خرير  واةد  دشمل نفس المنرد  وأسماها سياسيا  ( بوش )فدد وضعنا ..واالقدصادي والةضاري

 (..األوسر الكبير
وهذا يسا د من لم يسعف  المعددد والفوم  يى هذا .  يينا و  الةمد  جمد بو ,العدو قضيدنا  مَ لَ وْ وهكذا  َ 

 . ياع ديننا اساألممي الذي هو من أس االدجاه في الدفكير
إلى أن لوذا االندماء األممي بعدا  سكريا موما يسا د في فوم النظري  العسكري  لد و   االندباهويجب 

 .المداوم  اإلسالمي  العالمي 
وال يمكن نجاةوا لو ةذفنا منوا هذا , دراديجيا  في البعد األممي لكاف  الورن اإلسالمي الكبيرفوي ددوم اس 

 . البعد األممي العالمي
سنجد أن   ةدى ينجأ الجواد في , قررنا مواجو  أمريكا في جبواع مفدوة   فيو جهنا لجواد الجبواع و

هذه الشرور مدوفر  إال في منارق مةدود  في العالم وليسع . فإن ذلك يسديحم شرورا  اسدراديجي  , .جبو  ما 
ويسد المدد من مخديف , في ةين دةداج ديك الجبواع نفير المجاهدين من أي قرر إسالمي . اإلسالمي 

 . أي بيد ثار  هام  في ديك الجبواع  ندما ددوم  االخدصاصاع
يفدأ يفاق ذلك العمل بصرف , المي فإن العمل في األفق األممي والع, وكذلك في الجواد السري الفردي 

فول لحاما   يى .. وكذا في فيسرين اآلن , فالعدو يةدل العراق ويواجونا هناك . النظر  ن الةدود والدرر
قد يسدري  .. أن يةضر إلى العراق ليوب لنصر  إخوان , ... أو إندونيسيا , أو المارب , مجاهد في دونس 

دعاون أنظم  الرد  في مةير ساةاع المواجو  م  أمريكا ضد المجاهدين وسيصعب جدا م  الوقع ل, ذلك قي  
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في هذه المعرك  ضد أمريكا في بالده أو أي مكان  يشاركيسدري  أن , ولكن أي مسيم يريد الجواد والمداوم  . 
 . المواجو  المفدوة   ساة وبفعالي  أكثر أثرا بمهاع المراع ربما مما يسدريع  لو وصل , 

 . في البعد الجارافي والسياسي والعسكري وكل مجال, ن اإلةساس باالندماء لألم  و الموا فال بد م
أن الناظر في هذه الخرور المسدديم  والمنةني  والمعوج  بصور   جيب  وهي درسم خراهر , ولكن الاريب 

ي العدول والديوب لدى ةفرع  ف, حاراع المسدعمراع و الكفار من  يرى وكأنوا لما خردوا أقالم ومسارر, بالدنا
وذلك منذ سدر , والعجيب أنوا مأسا  لم يمض  ييوا إال  شراع السنين فدر , الاالبي  من أبناء هذه األم  

 .بسدور يخر الخيفاء الرمحيين لوذه األم  ,  5442سن   لألم الكيان السياسي الجام  
, عديد  لوهذا أساس في الدين وا. لألم  كيوا فعيينا أن نفدأ أدما  شباب األم  وقيوبوم ليةسوا باالندماء  

 . وهو كذلك في السياس  والدصور العسكري االسدراديجي
 .   واآلن لنندل إلى نظريدنا  العسكري  

 
 النظرية العسكرية لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

 

 :تقوم النظرية العسكرية لدلو  المقاومة للم التماد الجهاد في منحيين
 
 .المفككة لن  بعضها  كلياهاد اترهاب الفردي والعمل السري للسرايا الصغير  ج -1
  حيس توفرت شرو هاالمشاركة في جهاد الجبهات المفتوحة      -2

 :ونلفت النظر إلم أن 
هو األساس في إنواك . جواد اإلرهاب الفردي أو الخيوي  يى رريد  ةروب العصاباع المدني  أوالريفي 

يص  . بإذن ا  . ال  إلى ةال  االنويار واالنسةابالعدو واى
قام  شرع ا   ييوا بعون . وأما جواد الجبواع المفدوة  فوو األساس في السيرر   يى األرض لدةريرها واى

 .ا  
جواد ) يمود لينوع اآلخر ,  فجواد اإلرهاب الفردي وةروب العصاباع الدي ددوم بوا الخاليا الصاير 

ولكن بدون المواجو  الميداني  والسيرر   يى األرض ال ددوم لنا دول  . يرفده  و يسا ده و, (   الجبواع المفدوة
 . وهو الودف االسدراديجي لمشروع المداوم . 

هذا خالص  ما كنع قد بيورد  من النظري  العسكري  في يخر أشكالوا وسجيد  في المةاضراع الدي 
 . 4000سجيدوا صيف سن  

ذلك من المواجواع الجبووي  بينا وبين الدواع األمريكي  في معارك سدور اإلمار  في  ولكن ما ةصل بعد
في محار شريف ( قيع  جاناي)والسيما في معارك شمال أفاانسدان و.  / 4005ديسمبر  / موم أفاانسدان في 

) مثل معرك   ,وكذلك بعض المعارك األخرى بعد ذلك . إل  ... ومعارك قندهار , ( رور   بور )ومعارك , 
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وغيرها من المواجواع , الدي دكبدوا فيوا مهاع الدديى ( ميي  أناكوندا ) الدي أسماها األمريكان ( شاهي كوع 
 ..والثمن اإلسدراديجي الفادح الذي دفعناه في هذه المواجواع رغم ما دكبدد  قواع أمريكا وةيفاؤها .. 

يد  المواجو  العسكري  واألداء األمريكي إبان غحو ثم ومن خالل مدابعدي المسدمر  ودراسدي لسير رر  
ثم كذلك لبعض المعارك الدي قامع بوا بعض الجيوش العميي  بإدار  الدياد  .  4001العراق في مارس وأبريل  

األمريكي  العسكري  واألمني  في المنرد  كما ةصل في مداهماع الجيش اليمني لمواق  ومعسكراع جبيي  
 ...وغيرها  هناك( ال ةرار جب)ليمجاهدين في 

وكما ةصل أثناء مةاصر  الجيش الباكسداني واقدةاماد  مرارا   يى منارق بعض المجاهدين العرب ومن  
 ..داف  معوم في منارق الدباهل في والي  سرةد شمال غرب باكسدان

, ( خورمال )األمريكان لمواق  بعض المجاهدين في كردسدان العراق في  ومثل ذلك ما ةصل من ددمير 
ثم حةف قواع العمالء  مد وم  بالدوا  , باسدخدام اسدراديجي  الدصف الجوي والصاروخي األمريكي المركح 

 .الخاص  األمريكي   يى مواق  المجاهدين
وما جرى مؤخرا في معارك الفيوج   الصامد  نور ا  وجوه أبناهوا المجاهدين ووجوه المجاهدين في كل 

  ..مكان 
قواع ةيفاءها بشكل مكشوف وفق أسيوب  أثبع أن  ميي  المواجو  م  الةمالع قواع األمريكي  وكل هذا 

 –إن شاء ا   سيأدي و –ما يحال في غير وقد  اآلن ,  وانرالقا من مراكح الدفاع الثابع , الجبواع المفدوة  
وفي السيرر   , المجال الجوي  وذلك ةاليا بسبب الدفوق الدكنولوجي الخرافي ليدواع المعادي  والسيما في

والددراع الواهي  غير الدابي  . الفضاهي  والددراع الجبار   يى الدصوير ودوجي  الدصف الجوي والصاروخي 
والدي دصل لةد الددر   يى إنحال فرق من اآللياع , ليمدارن  ليدواع المعادي  في اإلنحاالع المةمول  جوا  

 .بةجوم  إسدراديجي  في أي مكان يريدون  وبسر اع قياسي    ندوساالكوم قواع  والمدفعي  و
ذا اسدصةبنا م  هذه الدروس الةالي  الوام   دروس دجارب جوادي  مأسوي  مدعدد  لنا برريد  ةرب . واى

وفي , ( 5494فبراير -معارك ةما  ) كما ةصل معنا في الجواد في سوريا في , ( الدفاع الثابع ) صاباع 
لبنان ضد الدواع  -في بيروع ( دل الح در) وفي الدفاع  ن , قواع الةكوم  السوري   معارك ررابيس ضد

وفي ,  5449وفي اليمن في دجرب  المةضار في اليمن , !!!السوري  واليبناني  العميي  برا واإلسراهييي  بةرا وجوا 
أصول قوا د ةرب )ر سناه في نجد أن كيوا دؤكد ما درسناه و د, إل   ...4000النبري  في لبنان ثاني   سن  

كما , هو من أكبر مدادل العصاباع , في غير وقد  ( الدفاع الثابع)وما دنم  يي  من أن , ( العصاباع
و ( جياب)و( جيفارا)و( ماودسي دون )أسوبع في ذلك كداباع كبار منظري هذا الفن العسكري من أمثال 

 . رهميوغ... كاسدرو
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  :اآلن هي  والخالصة التي خلصت إليها

 
يجب أن تبقم في إ ار , ضد أمريكا وحلفائها اآلن  أن المحور االساسي لأللمال العسكرية للمقاومة

وخاصة للم صعيد العمليات ,  واالسلوب السري ,( اترهاب المدني )و,  ( حروب العصابات الخفيفة )
  . الفردية وسرايا المقاومة الصغير  المتفككة لن بعضها بشكل تام وكلي

يلغي تأةيرات السي ر  , إن أي اختالل في الموا ين لصالح  و  المقاومة والجهاد  : ولكن مب ذلك أ ول 
يعيد مسألة المواجهة المكشوفة لتحرير , االمريكية في أماكن تستكمل شرو  الجبهات المفتوحة كما سأوردها 
قو  اتسالمية هدفا  يجب ا تناش فرصه االر  والتمرك  لليها وا  امة نويات الكيان السياسي والشرلي لل

 . حيس سنحت
 

وفي , واآلن لنسدعرض دفاصيل النظري  العسكري  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  في مجال الجبواع  
. لدصر دفاصييوا و دم اةدياجنا كثيرا لوا اآلن , بالجبواع  ئأبدد و. مجال ةرب  صاباع اإلرهاب الفردي 

والذي أظن  يمدد لوقع غير قصير ما لم ددداركنا  ,سيوب األساسي في األوضاع الراهن  وأدرك اإلسواب لأل
 .رةم  ا  بما يديب مواحين الدوى 
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 جهاد الجبهات المفتوحة: أواًل: 
في الوقع الذي يمكن في  أداء الجواد الفردي في أي مكان من العالم العربي واإلسالمي بل وفي العالم   

فإن جواد الجبواع المفدوة  يةداج لمعرياع . يس مدعيدا  بشرور موضو ي  ل  ةي  يجريألن ذلك ل,كي  
 . اسدراديجي  الحم  لدوفير ظروف النجاح بعد دوفيق ا  سبةان  ودعالى

 

 :المعطيات الالزمة لنجاح جهاد الجبهات المفتوحة
 
 :المع يات الجغرافية -*

 :وهو معرياع األرض ةي  يشدرر أن دكون
 .اسع  المساة  و  -5
 .ورويي  الةدود  مدنو    -4
 .أن يصعب ةصارها  -1
سواها مما يسا د  يى الدمركح ومواجو  الدواع  الااباع أو أن دةدوي  يى و ور  نسبي  من الجبال أو -2

 .وأفضل ذلك الجبال المشجر  ,الحاةف   يى األرض 
 . ماهي  كافي  في ةال الةصاركما أن من شرور األرض أن دكون مواردها الاذاهي  وال  -1
 

  :المع يات السكانية -*
والسيما إذا كان مندشرا  في أرياف معمور  ومدن , وهو وجود  دد كبير من السكان ال يمكن ضبر ةركد   

وقدرد   يى , ومن ذلك أن يكون شعب ديك المنرد  قد  رف بشكيمد  العسكري  ,  الي  الدركيح السكاني
 .السالح في ديك المنرد  وأن  ددوفر ل  مصادر, يوا المواجو  والصبر  ي

 
 :المع يات السياسية -*

بشكل يكفي لةميوم  يى الجواد في , وهو وجود قضي  يدوفر لوا إمكاني  إيمان السكان المةييين بوا   
ين والجواد لنصر  ذلك الشعب في الد,  وكذلك أن دكون ديك الدضي  قابي  لةشد األم  اإلسالمي  وراءها. سبييوا

هي الاحو ,وأفضل ديك الدضايا الدي دبع   يى المداوم  . ذلك من الد م  غير و.. مع  بالنفس والمال
وهو ما يد ى في كدب . الخارجي ودوافر األسباب الديني  السياسي  واالقدصادي  واالجدما ي  ليثور  والجواد

 ( .المناخ الجوادي ) ر ةروب العصاباع بالمناخ الثوري ونصريأ  يي  في أدبيادنا ب
ووفق هذه الشرور يمكن أن نسدفيد من دراس  هذه المعرياع في النماذج الرهيسي  الثالث  الدي ةصيع في 

 :الفدر  الماضي  من جواد الجبواع 
 :وهذا يدضأ بالجدول البسير الدالي. والبوسن , الشيشان  و, في أفاانسدان 
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 /البلد

 المع يات
 النتيجة السياسية السكانية الجغرافية

 أفغانستان

  4ألف كم 110-
 و ور   -
وموارد  الي   -

الةدود واسع  غير 
قابي  لإلقفال 

 .ومعرياع أخرى

, مييون نسم   42 -
 .معظموم من الشباب 

 .صبور مدادلشعب   -
 دوفر  الي ليسالح   -

قضي  اةدالل  -
 .وغحو خارجي 

 .با   ديني  -
 .با   قبيي -

 نجحت كليا  

 لشيشانا

صار في  -
 21000: المساة 

و ور   -  4كم
مدوفر  ةدود مفدوة  

 موارد مدوفر  -نسبيا 

 دد مةدود من  -
ألف  910السكان حهاء 

شعب مةارب  -نسم  
و وفر  في  -ذو شكيم  

 .السالح

قضي  اةدالل  -
 .وغحو خارجي

 .با   ديني  -
 .با   قومي  -

 
 نجاو لسكري  -
 نجاو دلوي -
ي إلم فشل سياس -

 . اآلن

 البوسنة

 -صار في المساة 
ةدود مدفي  جدا   

و ور    -ومةصور  
 .وموارد مدوفر  

:   دد السكان مةدود
. مييون 2المسيمين نةو 

شعب غير مةارب ليس 
ذو شكيم  وسالح 
 .مةدود المصادر

باد  اى قضي   دوان و 
 .صييبي  غربي  

 .با   ديني  -
صراع من أجل  -

 .البداء

 فشلت لموما  
إال في تأييد االمة 

 .لها

 
هذه  من منظور, بةسب الددسيماع السياسي  , فإذا ما اسدعرضنا بيدان العالم اإلسالمي وأقاليم  

, والسيما الجارافي  , سنجد أن األقاليم والبيدان الدي ددوفر فيوا هذه المعرياع , المعرياع اإلسدراديجي  
 .لمصرنع  بررق  قي غاي  الخب  والسكاني  ضعيف  في غالب ديك الكياناع ا

ثوري بسبب لوأما المناخ ا. سدكون ضعيف , لألم  كيوا  باالندماءلم يدوفر الشعور  وأما الدضي  فإنوا ما 
 فدد أرفأه  يماء السالرين و, ليثور  ضد ظيم الةكام و مالدوم  االقدصاديأو  االجدما يالبا   الديني أو 

فأولهك هم  ..حر وا في  دول األم  أن من لم يةكم بما أنحل ا   .ةي   في كل األنةاءالدا دون الد ا  
 !!  وأن من دولى األ داء منوم فإن  منا وولي أمرنا وداج رأسنا, ! المؤمنون 

دةع شعار مواجو  الاحو األمريكي الصويوني , ولذلك يجب البة   ن مفاديأ الثور  والمداوم  والجواد 
  ال يمكن لعيماء السالرين وأجوح  اإل الم أن دنجأ إال في السدور م  ةكاموا ةي. اليوم لكامل األم  

 .وهو ما يةصل اليوم , وسيددوم أمريكا  ندما ددصدى لوذه الد و  
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وأما  ن صالةي  منارق العالم اإلسالمي ليمواجواع في جواع مفدوة  فأفضيوا بةسب دوفر المعرياع 
 :سياسي    إذا دناولناها كأقاليم وليس كياناع

 : وهذه المنارق هي
 
 :أفغانستان - 1

 . وقد سبدع اإلشار  لمعريادوا
 
  :بالد وس  آسيا وما وراء النهر  - 2

مييون مسيم ددوافر فيوا كامل  10وفيوا ما يناهح ال. 4مييون كم 1وهي رقع  كبير  دناهح مساةدوا  
ةدالل السوفيدي في بعضوا ودسرب اإلةدالل المعرياع المريوب  ليجبواع المفدوة  والسيما م  بداء اإل

وقد سبق أن كدبع بةثا . برريد  اإلسدعمار الةدي   يى الرريد  األمريكي منوا  ىددب اماألمريكي شب  العيني ل
 . دناولع في  هذا األمر بالدفصيل( المسيمون في وسر يسيا)بعنوان 

 
 :اليمن وج ير  العرب -3

 21و دد سكانوا اإلجمالي نةو .. 4مييون كم( 4,1)ر ح بمجمو وا الوهي رقع  هاهي  المساة  دجاو   
وفيوا من المعرياع اإلسدراديجي  الديني  . اليمنوقيعدوا األساسي  الصالة  ليمواجو  المفدوة  هي . مييون نسم 

  األساسي وقد سبق أن كدبع بةثا  أيضا  ةول الجواد في جحير  العرب وركن.. واالقدصادي  والموق  ما ال يخفي
 (5).في اليمن بما ياني  ن اإلرال  هنا

 
 :المغرب اال صم وشمال إفريقيا -4

وافر  الجبال والةصون , رويي  الشوار  البةري  , وهي رفق شاسع  المساة  أيضا  مفدوة  الةدود البري   
كما أن . ودنو وادسدعصي  يى الةصار لدعدد ةدودها , مدوفر   يى السالح والموارد الالحم  , الربيعي  

وددوفر ليمنرد  موارد دسييةي  . سكانوا من العرب والبربر قد  رفوا داريخيا  بالبأس والشجا   و الددراع الددالي 
ناهيك  ن أن أةول . كما أن دماسوا البةري م  أوربا يوفر لوا معرياع كبير , كبير  من وسر وغرب إفريديا 
 االقدصاديوةال  اإلةدالل .  يى معظم معرياع المناخ الجوادي الثوري ددوفر, شمال أفريديا والسيما المارب 

  .دوفر مفاديأ ذهبي  النرالق شرار  الجواد أيضا  , والسيرر  الاربي  واليوودي  

                                                 
 .ليمؤلف   –(  مسةولية أهل اليمن لن ةروات المسلمين ومقدساتهم) راج  رسال     (5)
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  :بالد الشام والعراق  -4
امل وددوفر ل  بمجمو   ك. مجدمعا   4ألف كم 100دكون إقييما  مدكامال  ومدواصال  دحيد مساةد   يى 

,   وشمال وغرب سوريا, والسيما في المنارق الجبيي  في شمال وغرب العراق , معرياع الجبواع المفدوة  
و دد السكاني المنرد  كييا  يحيد أيضا   يى .. وكذلك في هضاب شرق نور األردن وشمال , وفي معظم لبنان 

 . مييون نسم  10
كما يمود لمد  . وألمد بعيداالسددرار أ ين  ن  حم   يى  والذي, ويشكل اإلةدالل األمريكي الماثل اآلن  

 دوان  إلي سوريا ليسيرر  يى كامل الشام بعد أن اةدل اليوود سوريا وسيرر النصارى  يى لبنان واسدةوذع 
 .صايرها في األردن و األمور  رأمريكا  يى كبي

 . الممراع في الةدود والسواةل و كما أن هناك دنوع ,لمنرد   وفر  كبير  من السالح والعداد ا وفي 
كما يضيف اإلةدالل األمريكي بعدا ثوريا ممداحا كمفداح , ودشكل إسراهيل با   قضي  إسالمي   المي  

 .. ليجواد
وهناك منارق أخرى شبيو  ددوفر لوا الكثير من المعرياع الدي دصيأ ليمواجواع المفدوة  أيضا  مثل 

كذلك وأكثر من  في  و. ةي  ددوفر كل العوامل , ةرب  صاباع جوادي   وهي من أصيأ البالد لديامدركيا 
ولكن الاالبي  العظمى ليدول والكياناع اإلسالمي  الدي .. وبعض منارق الدرن اإلفريدي وسواها . (5)باكسدان 

 . لدخيف كل الشرور المناسب  أو بعضوا , يصيأ بةال ليمواجواع المفدوة   دول  ال 11يربو  ددها  يى 
 .وهنا يجب الدنب  إلى موضوع الدضي  السياسي  الدي سدكون مسأل  الصراع والةشد من أجل المواجو 

ومسأل  الصراع م  اليوود , فيجب أن دكون كما وضةع اآلن مسأل  دف  اإلةدالل األمريكي في المنرد  
والمظالم , الويمن  األمريكي  ومسأل  , ومسأل  النفر والثرواع . ومسأل  إخراج المشركين من جحير  العرب, 

 .والباليا المدردب   يى اإلةدالل وةيفاه  في المنرد 
  

 :كيفية المشاركة في المقاومة في جهاد الجبهات المفتوحة  
ال ددوفر لوا معرياع الجبواع . معظم البالد العربي  واإلسالمي  بددسيمادوا وكيانادوا السياسي  الةالي  

موا ساةاع مناسب  لجواد اإلرهاب الفردي والسرايا الصاير  وةروب العصاباع السري  وهي في معظ. المفدوة 
 .نديج  كثاف  دواجد أشكال دواجد مصالأ أمريكا وةيفاهوا ومشاري  الويمن  الاربي  والصويوني  

اع لما فعيي  بالدوج  إلى ةي  دفدأ الجبو, وأما من أراد من المجاهدين المساهم  في المواجو  المفدوة  
رالما دوفر الةد األدنى ليراي  الشر ي  والجواد الشر ي دةع شعار , والعمل دةع قياد  قيادادوا الميداني  , دفدأ 

 . بما يدوافق م  أصول المداوم  وأيديولوجيدوا و ديددوا الجوادي , اإلسالم العام 
فإن ذلك سيكون نوا  إلمار  , فإذا ما أسفر الجواد في جبو  من ديك الجبواع  ن اندصار المسيمين 

ودكون نوا   وموجرا  لمن ةولوا من المواجرين ليجواد في سبيل ا  , أن دةكم بشرع ا   إسالمي  من المفدرض

                                                 
 .ليمؤلف  –(  المشكلة والحل والفريضة المتعينة -باكستان مشرا ) راج  كداب   (5)
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, وواقعي  ال ينف  دجاوحها  اجدما ي فوناك موروثاع , وسدبدى الدياد  واإلمار  فيوا ألهل ذلك البيد باإلجمال . 
دوم المجدم  المسيم الداهم  يى أممي  اإلسالم وجنسي  اإلسالم وهذا يةداج لوقع رويل ودناسي يثارها إلى أن ي

 .وا  أ يم 
 ..هذا  ن جواد الجبواع المفدوة  بصور   ام  واخدصار ولكني أ ود ليدول والدنبي 

عصر إن من الموم جدا  لمن يدصدون لةمل راي  الجواد أن يفوموا واقعوم وواق  المسيمين ومعرياع ال
 ..األمريكي الةالي ةدى يحيل ا  دولدوم ويشدع شميوم

و سكري وبشري وسياسي ال يجوح دجاهي  وال  اقدصاديهناك رايان وجبروع أمريكي في كل مجال   
كيوا دشير إلى أن  يجب الدري  كثيرا  قبل الدفكير .. ولدينا منذ أةدا  سبدمبر نماذج بالا  الدالل .. ينف  دجاهي 

جو   بر جبواع مفدوة  م  هذه الدو  الراغي  وأن الوقع اآلن ورالما بديع المعرياع  يى ةالوا هو في الموا
ريفي  دناسب هذه األةوال من خالل ا دماد  في العمل بالمداوم  السري  وفق أصول ةرب  صاباع مدني  أو

. ساة  في هذا الباب إن شاء ا جواد اإلرهاب الفردي و مل السرايا الصاير  وهو ما سنشرة  فيما دبدى من الم
 .وهو الفدراع الدالي 

 

 جهاد اإلرهاب الفردي وسرايا المقاومة اإلسالمية العالمية:  ثانيًا: 
 

 :مفهوم اإلرهاب 
نجاةوم في مجاالع , أ ددد أن من أهم مجاالع نجاةاع الةمالع الصييبي  اليوودي  األمريكي  الجديد  

لحام البشري  بفةوى ديك , فرضوم ليمصريةاع ودعريفادوا  يى الناس , لك ومما نجةوا في  في ذ. اإل الم واى
المصريةاع ما يوافق رؤيدوم ومن المصريةاع الدي فرضوها اليوم بصور  شوهاء لدعبر  ن أبش  األ مال 

 .والصفاع والممارساع
 ( ...مكافة  اإلرهاب ) و(..اإلرهابيين)و ( اإلرهاب)ومن ذلك اليوم  مصريأ 

أصبأ الربيعي في اإل الم العربي واإلسالمي وةدى إ الم الصةو  نفي هذه الصف  وكأنوا دوم  ةدى 
 .. مدردبادوا في الدنيا واآلخر  بكل خصاهم الرذاهل و االدصافدؤدي بمن يدوم بوا إلى , ورذيي  وكارث  

 : وبكل بسا ة وشجالة نقول 
كلمة مجرد  ومةل كةير من ( فاترهاب. ) يكيبأننا نرف  أن نفهم هذا المص لح وفق التوصيا االمر 

. وما يضاا إليها وما تنضوي لليه , فقد تحمل معنم صالحا  أو  الحا  بحسب نسبتها , الكلمات المجرد  
 .. فالكلمة مجرد  ال صفة لها من سلب وال إيجاب

والذي يد   يي  الفعل .. (إرهابي)الفعل بوالداهم . أي الخوف الحاهد.. الروهوبْ  .أي أر ب والمصدر:  أرهب
 . مرهوبأو ُمرهب 
 ..وبوذا يكون لدينا هناك نو ان من اإلرهاب 
 

 : إرهاب مذموم -1
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ويمكن تعريفه بأنه كل فعل أو  ول أو تصرا يةدي إلم إلحاق االذ  , وهو إرهاب البا ل و و  البا ل  
 .والخوا باالبرياء بغير وجه حق 

رهاب الاحا  والمعددين. وقراع الررق. ومن هذا الدبيل إرهاب اليصوم   رهاب الظيم  والمدسيرين . واى واى
يسدأهل العداب  يى ( إرهابي مجرم)فوو إرهاب مذموم وفا ي  ... من الفرا ن  وأ وانوم,  يى الناس باير ةق 

 . إرهاب وجرم  بددر أذاه وفعي  الذميم 
 :إرهاب محمود - 2

هو إرهاب المحق المظلوم الذي يدفب الظلم لن . موم وهو اترهاب المعاكس لذلك اترهاب المذ  
 .وذلك ب رهاب ظالمة ودفعه. المظلومين 

رهاب المداومين ليمةديين. ومن هذا الدبيل إرهاب رجال األمن العدول ليصوم وقراع الررق  رهاب . واى واى
 .فوذا إرهاب مةمود. المدافعين  ن أنفسوم أل وان الراغوع 

  
 :وامتيال رؤوسهم سنة نبوية, ينية إرهاب األعداء فريضة د

واد والثور  جح العسكري لدنظيم اإلخوان المسيمين أيام الجواريبي  إل داد كوادر الدأذكر أني أ لةدع بدور  د
بباداد الداب  ليجيش العراقي وكان ذلك في معسكر الرشيد .  اما 44ر م يى نظام ةافظ األسد وكان لي من الع

من , من الر يل األول  مسنا  وشيخا , رجال فاضال  -رةم  ا   -وكان -نا المدرب ولما دخل  يي. 5490سن  
وجرح في , 5429وجاهد في فيسرين سن  ,  اما  51الذين بايعوا الشي  ةسن البنا رةم  ا  لما كان  مره 

ري  وشارك في المداوم  السري  ضد اإلنكييح في قنا  السويس م, و مل في الجواح الخام , الددس 
وكان مدربا في معسكراع الشيوخ , وهاجر  ن مصر بدي  ةياد  , وصةب سيد قرب رةم  ا  , الخمسيناع 

وانددب لمسا د  أكثر من ةرك  جوادي  ساندها اإلخوان  5414سن   في شرقي األردن م  منظم  الدةرير
 ...ماناعقبل را ون الديمدراري  والبرل,  ندما كانوا إخوانا  يى منو  البنا وقرب 

وييدي  -رغم سنواد  الدي ناهحع السدين  -الرياضي  فكان يدربنا المواد العسكري  ويجري معنا في الرابور
شابا هم نخب  الجواح العسكري لإلخوان  10وأذكر أن  أول ما دخل  يى الفريق المكون من . فينا المةاضراع 

 :   كان أول ما قال  لنا بيوجد  المصري, السورين في ةينوا 
ِيَبدى  : )فدال مشيرا إلى  ند . ؟ قينا مدأكدين ( متأكدين يبني: )فدال . فدينا نعم ( ؟ إنتو إخوان مسلمين)

وا ك يُّك و   ..موافدين يابي : فدينا جميعا والسرور والبوج  دامرنا ( ..ين ؟همواف..َةِددهْبة 
 : المةاضراع  لىى السبور  وكدب  ييوا  نوان أو لفاسددار إ

 ( ! سنة االغتيال ترهاب فريضة وا)
.. بديع البشار   و فو ينا الدروس ورال المسار.. ونبدأ المشوار ..ا واسددار لدبدأ الدروس روخر دةدوا خ

 . واألمل في كرم ا  كبير لمن قضى نةب  من ذلك الفريق ولمن يندظر
 .قد افددةع بوا فيما بعد دروسي و  .جحء من  داهد هذا الدين  –رةم  ا   –وهذا الذي لخص  الشي   
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وجاءع ب  سن  رسول  المصرفى صيى ا   يي  وسيم , لدد أمر ا  بإرهاب أ داه  في صريأ كداب  
. هذا اإلرهاب المةمود أل داء ا   بصريأ العبار  وقد فصل الكداب والسن  أةكام. الدولي  والفعيي  والددريري  

مأ َوأَع    :ففي الدرين قول  دعالى كا ون ون هللان  َوَعدا باوَن ب ه  َعدا ه  ل  تارأ َباط  الأَخيأ نأ ر  ٍة َوم  نأ قاون تامأ م  َتَطعأ ْامأ َما اسأ وا لَ ده

ِ ي َسب يل  هللان  ياَوفن إ   ٍء  نأ َشيأ ف قاوا م  ْامأ َوَما تانأ لَما ا َيعأ ْاما هللان وَن لَما مأ ال َتعأ  ْ ون  نأ دا يَن م  مأ َوأَنأ َوآَخر  كا لَماونَ لَيأ   تامأ ال تاظأ
  . (10:ألنفال)
ما است عتم من )أي أل داهكم  (لهم). ي ددربوا  يى الددالأ(وألدوا  ..)واآلي  صرية  النم قرعي  الدالل  

يكررها ( أال إن القو  الرمي)قال صيى ا   يي  وسيم . الركوب والسالح  وهو الرمي و ( و  ومن ربا  الخير
 .ثال  مراع

(: ترهبون: )لدد بينع اآلي  ذادوا ذلك.. الددرب  يى الددال وةشد السالح وربر الخيل ؟ اإل داد وفيماذا  
وآخرين من . )بالفعل اإلرهابي المدصودينوهم : (لدو اهلل ولدوكم)أي بما أ دددم ليددال : (به)أي لكي درهبون 

إرهابكم ليمعددي ومداومدكم هؤالء  فيما يرى .أي ممن يعينوم ويسا دهم أو يدربم بكم ليعدوان :  (دونهم
. من دون أن دكونوا قد  يمدم بعحم   يى العدوان , ع  ن اإلقدام ردَ ويخاف وي  ( بي رهَ )ودفا كم  ن أنفسكم 

رهابكم أل داء ا  المعددين  . وا  دعالى أ يم. ولكن ا   يم ذلك ورد   بإ دادكم واى
 : وهكذا وباخدصار

  . باتلداد بغية اترهاب للمعتدين وألداء اهلل من الكفار وألوانهمأمرت اآلية الكريمة  لقد
فرالبع أمريكا كل الدول , وقد فوم الفار اآلي  أكثر من كثير من  يماء المسيمين في هذا الحمان 

 !!. من مناه  الدعييم ( .. يل  مران) و( الدوب  )و ( سور  األنفال )وكل , اإلسالمي  بةذفوا 
 : وبوذا فوناك,   بال لف وال دوران( إرهابي ) خرين  فوو ومن يرهب اآل 

o إرهابي ظالم معتد .. 
o اآلخرين دل مدافب لن نفسه أو لن المظلوميناإرهابي ل . 

فوم في الةديد  .. أي مدلول سي  في ةال  نعع بوا المداومون والمجاهدون إرهابيوبذلك ال نجد في كيم  
 !فأين اإلشكال وأين المذم  ؟, اده الضعفاء إرهابيون أل داهوم وأ داء ا  و ب

وقد أرهبناهم وجعيناهم يردجفون في جةورهم رغم مهاع اآلالف من .  نعم نحن إرهابيون اللداء اهلل.. 
وذلك بعد أن أرهبوا البالد والعباد وأدخيوا الخوف  يى األجن  في , و  الةمد . العاميين في أجوحدوم األمني  

 .. برون أموادوم
فيكون في مثل ةال دف  المجاهد لعدوه و إرهاب  في جواد , ومن هنا فاإلرهاب مأمور ب  في كداب ا  

قبل ,  الدف    فريض  من أهم الفراهض بل ليس أوجب بعد دوةيد ا  منوا كما نم  يى ذلك الفدواء والعيماء 
 ..ذوادنا و كداب ربنا وفراهض دينناأن يرالنا إرهاب وساهل إ الم العدو و إرهابوم الفكري أن ندبرأ من 

ولدد  يم أ داء ا  أن األمر بإرهابوم مدكرر في كثير من المواض  في كداب ا  وسن  نبي  صيى ا  
ورالبوا الدول اإلسالمي  بةذف يياع كثير  من مناه  الددريس في . وغيره بذلك ( رامسفييد) يي  وسيم فصرح 

فدالوا ( لكم دينكم ولي دين ... قل يا أيوا الكافرون )األمر إلى قول  دعالى  بالد العرب والمسيمين ةدى وصل
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وما أدري أين يذهب المنافدون المافيون  ,!! هذه يياع دبع   يى الكراهي  ودفرق بين أهل األديان ويجب ةذفوا 
َقاب  َحتنى  : بدول  دعالى  َب الرِّ ََِضرأ وا  يَن َكَفرا إ َذا لَق يتاما النذ  ِ َداء  َِ ا  دا َوإ من ا َمّنا  َبعأ إ من َِ اَق  َُ وا الأَو َِشاده مأ  تاماوها َخنأ ُأ إ َذا أَ

ٍض  مأ ب َبعأ َضكا لاَو َبعأ نأ ل َيبأ ْامأ َولَك  نأ َتَصَر م  ا النأ َزاَرَها َذل َك َولَوأ َيَشاءا هللان با أَوأ ِ ي َسب يل  هللان  َحتنى َتَضَع الأَحرأ يَن قات لاوا   َوالنذ 

ْامأ َِلَ  َمالَ لن أَعأ  . ( 2:مةمد)  نأ ياض 

عل رحقي دةع جو , بالسيف ةدى يعبد ا  وةده بين يدي السا   بعثع : ) وقول  صيى ا   يي  وسيم 
وقول  صيى ا   يي  , ( ومن دشب  بدوم فوم منوم , الصاار  يى من خالف أمري و ظل رمةي و جعل الذل  

 (... ! د جهدكم بالذبأمعشر قريش وا  لد يا) : وسيم 
ولدد اسدجاب الةكام ووحاراع الدربي  لوم و دلع المناه  مرارا والشواهد كثير  جدا ويخرها خروج وحير   

ألنوا دد و من المناه  ددول أن سوردي األنفال والدوب  يجب ةذفوا لالثداف  الباكسداني  جوارا أمام الصةاف  
 !! لإلرهاب 

لييخصوا , ريكا أن دجم   ددا من العيماء المديمين في الارب والمسدشرقين أخيرا  بأم ثم وصل األمر
فرقان )أسموه , رجوا بمصةف جديد مخدصر وخ, !! ددال بح موم لا ويةذفوا من  ما يد وا ليكراهي  و, الدرين 
سمعع بعض ذلك في برنام   ن ةصاد قد و . من وساهل اإل الم  وقد دةد   ن هذا  دد, ( !! الةق
 :وصدق ا  العظيم إذ أنذرنا بدول  , وهكذا ! الخييجي   -السعودي  ( إقرأ  )ةاف  في قنا  الص

   َفأر  ب ه  و ِ يه  قالأ ق َتال  ِ يه  َكب ير  َوَصدٌّ َعنأ َسب يل  هللان  َوكا ر  الأَحَرام  ق َتاٍل  ْأ أَلوَنَك َعن  الشن َراأا َيسأ ج د  الأَحَرام  َوإ خأ الأَمسأ
ل   مأ أَهأ وكا ده مأ َحتنى َيرا ل  َوال َيَزالاوَن ياَقات لاوَنكا َن الأَقتأ َبرا م  َنةا أَكأ َد هللان  َوالأف تأ نأ َبرا ع  ها أَكأ نأ وا َوَمنأ ه  م  َتَطاعا مأ إ ن  اسأ ين كا َعنأ د 

ْامأ  َمالا اولَو َك َحب َطتأ أَعأ َِأ ِ ر   َو َكا ََِيماتأ َوها ين ه   مأ َعنأ د  كا نأ دأ م  َتد  َْا  َيرأ ِ ي مأ  ار  ها َحابا النن خ َرة  َوأاولَو َك أَصأ َيا َوالأ نأ ِ ي الده

ونَ   .  واألمر واضأ بين . (451:البدر )  َخال دا
  َوإ نأ : كما قال دعالى. قدال أهم  الكفر منوم ومن أواهل أ مال اإلرهاب أل داء ا  ولرؤوسوم وأهم  الكفر 

د   نأ َبعأ ْامأ م  َماَن ُاوا أَيأ ْاونَ  َنَك َت ْامأ َينأ ْامأ لََعلن َماَن لَ ْامأ ال أَيأ ر  إ نن فأ َة الأكا ََِقات لاوا أَو من مأ  ين كا ِ ي د  مأ َوَطَعناوا  ه  د  ْأ  .( 54:الدوب )  َع
وقد ثبع  ن  صيى ا   يي  وسيم في  د  . هو دصفي  رؤوسوم قدال  واغدياال  الجوادي  من أواهل األ مال ف

لينفذوا .. الصةاب خيار من (  ندوساكوم )  خاص   فرق وسرايال  لسرايا من المجاهدين كأةدا  منفصي  إرسا
 الغديالل  ابل منوا إرس . اغديال رأس من رؤوس الكفر في حمان  صيى ا   يي  وسيم و هذه األةدا  ثابد 

 . وأخرس لسابوا اغدالوافأرسل من , ا هشا ر  دؤذي ا  ورسول  والمسيمين بشعر  امرأ 
ونكفر من سن  نبوي  نعدح بوا ونسدن بوا وندددي بوا . وما فعي  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  

 . اسدنكرها
(  األسود العنسي)رأس الرد  فيوا , في اليمن ( فيروح الدييمي)وفي يخر ةياد  صيى ا   يي  وسيم اغدال 

وأخبر جبريل رسول ا   , د  فددي  فيروح اغدياال الذي اسدولي  يى الميك في اليمن وأراد ةمل الناس  يى الر 
قال لوم روي أن  وأخبر بوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم صةابد  و . بالواقع  وهو في مرض الموع وبشره بوا

 (. قدي  رجل مبارك من يل بيع مباركين. ق دل األسود العنسي  :)
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, من الرا نين في دين ا , اى الم س  ود اي  و فاغديال رؤوس الكفر من مدنيين  و سكريين ورجال سيا
هو سن  مؤكد   ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وهي من أهم . ومن المناصرين أل داء ا  الاحا  ليمسيمين 

 . فنون اإلرهاب وأ مال  وأساليب  الناجع  الراد  
الةكوم  األمريكي  باغديال   يى درخيم من( CIA) روقد ةصيع ال, بل هي أساليب يربدوا أ داء ا  

! شعب  خاص  بذلك ( CIA)وفي . ونفذوه مراع ومراع , ا الدومي  كرؤساء دول إن اقدضع ذلك مصية  أمري
 ! ؟والمنافدون من  يماهنا قاديوم ا  أوباشنا ؟ ثم يدابعوم  يى البارل فما أدري لماذا يةرمون هذا  يينا 

ومشددادوا ألننا سنسدعميوا كشكل وهدف من ( إرهاب ):   يبس  ن لفظوبعد هذه المددم  الالحم  إلحال  ال
 . ننددل ليفدر  الدالي  , أهداف الجواد

  
  مالحظات حول ألمال اترهاب والجهاد الفردي السالفة:  

. وةصيع من البعض كدعبير  ن رد فعل  ارفي هنا وهناك, نالةظ أن ديك العميياع بديع مةدود   
وهي دحداد في أماكن العدوان ذادوا  وذلك لن العدول والنفوس ماحالع . عدوان  يى المسيمين إثر بعض أ مال ال

ولكن ذاع قوى . فيو غحا االسدعمار بيدا  وجدع الكثير من ردود األفعال في  . مجبول   يى الشعور الدرري 
 . دودد مصالةوا أةد ي االسدعمار العسكري  والمدني  ومن مخديف األشكال موجود  في أقرار مجاور  ال

كما نالةظ أنوا غير مبرمج  من قبل أصةابوا لكي دكون ظاهر  من أجل ددديم الددو  وجر شباب األم    
نما مجرد ردود أفعال , ليدأسي بوا والبناء  ييوا   .  انفعالي واى

وهو ما   .ولم يدصد أةد لبرمجدوا وررةوا كأسيوب  مل إسدراديجي . فيم ددةول لظاهر  ألنوا  فوي  
 .سندبناه كاسدراديجي  أساسي  في أساس نظريدنا العسكري  في د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي 

  
 :الظروف والضرورات التي تحتم استخدام المقاومة ألسلوب عمل الجهاد الفردي 

 

دةالف إن مما يفرض أسيوب العمل هذا كخيار إسدراديجي ظروف  دم الدواحن في الدوي بين المداوم  و 
 :ومن ذلك , العدوان الكبير من الكفار والمرددين والمنافدين 

فشل أسيوب  مل الدنظيماع السري  الورمي  في ظل الوجم  األمني  الدولي  والدنسيق اإلقييمي  -( 5)
والدولي الذي أشرنا إلي  ينفا  وضرور  قيام أسيوب  مل ال يمكن ديك األجوح  األمني  من الدوصل إلى إجواض 

 .خاليا المداوم  با ددال أفرادها  ن رريق الدعذيب واال درافاع
 جح الدنظيماع السري   ن اسديعاب كل شباب األم  الذين يريدون أداء فريض  الجواد والمداوم    -( 4)

 .لاللدحام بدبعاع االندساب لدنظيم مركحي االضرراربالمساهم  بفعل ما من دون 
وع أهداف  ودواجده في بداع كثير  يصعب أن ددوم فيوا جبواع قدال كما ادساع دواجد العدو ودن  -( 1) 

 .يصعب أن دنشأ فيوا دنظيماع مركحي 
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سدور فكر  الجبواع والمواجو  الثابد  م  العدو نديج  اسدخدام العدو السدراديجي  الةسم الجوي    -( 2)
بل ودرى  صنا ي  الدي دسيرر  يى األرضالرماياع الجوي  الموجو  باألقمار ال بالدصف الصاروخي المدمر و

 .ب  والدخرير ليمواجو   يى أساس   اال درافوهو أمر يجب , دةع األرض بفضل الدكنولوجيا العالي   ما
 

 :الفردي في دعوة المقاومة من الناحية العملية الجهادياألسس العامة لنظرية العمل 
 .يجي  منظم  وليس مجرد مجمو   ردود أفعالنشر ثداف  المداوم  ودةوييوا لظاهر  اسدراد -( 5)
نشررر فكررر المداومرر  ومنوجرر  وأسسرر  الشررر ي  والسياسرري  ونظريرراع  ميرر  بةيرر  دكررون فرري مدنرراول مررن   -( 4) 

 .يريدها من شباب األم  العاحم  يى الجواد والمداوم  
 .إرشاد المداومين إلى ساةاع العمل المناسب  لجواد اإلرهاب الفردي  -( 1) 
 . إرشاد المداومين إلى أهم األهداف الدي  ييوم اسدودافوا في  ميياع المداوم  وجواد السرايا الصاير   -( 2) 
نشررررر العيرررروم والمعررررارف الشررررر ي  والسياسرررري  والعسرررركري  وسررررواها ممررررا ييررررحم المجاهرررردين ليديررررام  بأ مررررال   - (1)

لشررربكاع كمرررا ةصرررل فررري الدنظيمررراع المداومررر  مرررن دون أن يكرررون ذلرررك برريدررر  مباشرررر  درررؤدي لدسيسرررل ا ددرررال ا
 . المركحي 

ولرريس ( نظررام العمررل)إرشرراد الشررباب إلررى رريدرر  العمررل المسرريأ وبنرراء خاليررا سرررايا المداومرر  برريدرر    - (1)
 (..أمن الةرك  والدنظيم  والددريب و اإل داد)كما سنين الةدا  هنا وفي الباب الخام بنظرياع ( الدنظيم ليعمل)
نواكرر  ورفرر  معنويرراع دنسرريق رريدرر  ددالقررى   - (9) فيوررا الجوررود لدجميرر  نديجدوررا بآليرر  دةدررق إربرراك العرردو واى

 .األم  لدنخرر في ظاهر  المداوم  
 

 : ساحات العمل األساسية المستهدفة بجهاد اإلرهاب الفردي

لى ونظرا  لدعذر الرةيل إ.. نظرا  الدساع األم  والساةاع الدي ددواجد فيوا أهداف العدو الااحي ومصالة   
بل دعذر قيام مثل هذه الجبواع في المدى . ساةاع المواجو   يى كل الشباب الراغب بالمساهم  في المداوم 

أو ةي  يسدري  , المنظور فإن رريددنا دعدمد إرشاد المسيم الذي يريد المساهم  والمداوم  إلى العمل ةي  هو
الجواد والمداوم  سريا  بنفس  أو م  خيي   الدواجد بشكل ربيعي ويمارس ةياد  العام  بشكل ربيعي ويمارس

 . صاير  من الموثوقين لدي  يشكيون سري  مسددي  ليمداوم  والجواد الفردي

 : وأما أولوي  الساةاع الدي يجب أن نضرب بوا العدو فإن درديب أولويادوا يكون
 .حيس تةلم العدو أكةر وتكبده أفدو الخسائر -1
 .  حيي فيهم روو الجهاد والمقاومةتحيس تو ظ المسلمين أكةر و  -2
 
 : وبوذا يكون دسيسل الساةاع بةسب أهميدوا كما ييي  

  :بلدان الج ير  العربية والشام ومصر والعراق  -1
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والوجود األمريكي . ودول الروق المةير بوا , إسراهيل  و, والنفر , فوذه الرقع  دةدوي المددساع   
 . األساسي والنواهي ليراهف  المنصور  إلى قيام السا    رو هي المد,  سكريا  واقدصاديا  

   :بلدان شمال إفريقيا من ليبيا إلم موريتانيا  - 2
 . وفيوا مصالأ الارب والسيما الدول األوروبي  الةييف  األساسي  ألمريكا في النادو

 :الباكستان وبلدان وس  آسيا تركيا و -3
وفيوا مصالأ أمريكا اإلسدراديجي  وقوا دها العسكري  , لعالم وفيوا ثاني أكبر مخحون لينفر في ا  

دعدبر  مدا اسدراديجيا لةركاع , وفيوا ةركاع إسالمي  ضخم  وداريخي  , واسدثمارادوا االقدصادي  األساسي  
 . الجواد والمداوم  العربي  

  :با ي بلدان العالم اتسالمي - 4
وبمجمو وا دةدوى  يى الظوير األساسي . ولوم الةييف ودةدوي  يى مصالأ ودواجد األمريكان ود 

وهم شباب األم  المدعارف م  قضاياها والراغب بالمشارك  في الجواد والمداوم  وهو ظوير بمهاع , ليمداوم  
 . الماليين من المسيمين 

  :المصالح االمريكية والحليفة في بلدان العالم الةالس - 5
لصييبي  وذلك إلمكانيادوا األمني  الضعيف  قياسا  باإلجراءاع األمني  الدي والسيما الداخي  في الوجم  ا 

والجواد في هذه البيدان يد  أساسا   يى  ادق المجاهدين المديمين أساسا  في . دربدوا الدول الاربي   في بيدانوا
 . سوول  الدعامل معواديك البالد ويعيشون فيوا ةيا  ربيع  دسا دهم  يى الةرك  والدخفي ومعرف  األهداف و 

  :في دول أوروبا الحليفة المريكا الداخلة معها في الحرب  - 6
وهي . مييون نسم  21وذلك لدواجد جالياع إسالمي  ضخم  وقديم  فيوا يحيد دعدادها في أوربا  يى  

 .جالياع بالماليين في أسدراليا وكندا وأمريكا الجنوبي  
عربي واإلسالمي ودداخل مصالةوا معوا وكثر  الةرك  والدندل فيما بينوا وخاص  أوربا لدربوا من العالم ال 
والمسيمون في ديك البالد مثيوم مثل المسيمين في كل مكان  ييوم فريض  الجواد والدف  والمداوم  سواء  . وبين 

 .بسواء م  المسيمين في بالدهم
والمفاسد السياسي  بةسب مواقف ديك  ولمن العمل في أوربا وديك الدول يجب أن يخض  لضوابر المصالأ

وهذا سنفصي  في النظري  السياسي  ليمداوم  إن , اسدراديجي  كسب الشعوب و دم إيذاهوا  ادخاذم  , الةكوماع 
 . شاء ا  

وذلك باستهدافها بالعمليات اتستراتيجية المةةر  كما سيأتي بيان ذلك في الفقرات . في  لب أمريكا ذاتها   -5
وهرري أصررل الرربالء ورأس الةيررف الررذي , فورري راس األفعررى كمررا أسررماها الشرري  أسررام  بةررق . إن شرراء ا   ةالتالياا

 .  داريخي  جديد  إن شاء ا   يوننددل لمرة, سينفرر بوحيمدوا 
  

 :أهم األهداف المعادية التي يستهدفها جهاد اإلرهاب الفردي
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هو إنحال أكبر كمي  ممكن  من الخساهر البشري  الودف من  ميياع المداوم  وجواد اإلرهاب الفردي 
شعارهم بأن المداوم  قد دةولع إلى ظاهر  اندفاض  ضدهم . والمادي  في مصالأ أمريكا والدول الةييف  لوا واى

لى سواةل األريسي غرب ندونيسيا شرقا واى ومن ,  ابسبب  دوانوم دمدد من وسر يسيا وجنوبوا و جحر الفيبين واى
لى الوند ووسر أفريديا جنوبا , ا شماال ديوالبيدان وشمال أفري مالدر بالد  الدفداس و العالم  امدداد يى , واى

 .البشري ليمسيمين  االندشاراإلسالمي باإلضاف  ألماكن 
وساة  البالد اإلسالمي  هي الساة  األساسي  ليمداوم  كما بيننا في النظري  السياسي  وكما سنوضأ في  
 . اموفي نواي  هذا الفصل ال( اوم اسدراديجي  المد)فدر  

, لفردي في أرض   ةي  يعيش ويديم واألصل في العمل هو ممارس  المجاهد  ضو المداوم  بالجواد ا
فالعدو اليوم واةد . ومن دون أن يكيف  الجواد مشد  السفر والوجر  والدةرك إلى ةي  يمكن  الجواد المباشر 

 . وهو مندشر في كل مكان والةمد   
ذا أردنا أن نذكر أهم األهداف بةسب أهميدوا فندول بأنوا   :واى

 ( العالم العربي واإلسالمي)في بالدنا  .5
 (. أمريكا والدول الةييف )وفي بالدهم  .4
 (.بالد العالم األخرى)وفي  .1

 

 (:بالد العالم العربي واتسالمي)الساحة االساسية في االهداا : أوال 
   

ر والبعثاع الثدافي  والمؤسساع المشرف   يى الاحو الةضاري والفكري األمريكي مراكح الدبشير والدنصي  -( 5) 
 .من دون المساس بدور العباد  ومرافق النصارى األصييين المديمين في بالدنا . الاربي لبالد المسيمين 

, موندسررين ,خبررراء, منرراجم , شررركاع ): كافرر  أشرركال الدواجررد االقدصررادي األمريكرري والاربرري الةييررف لرر   -( 4)
 .إل  ...مساكن أسر هؤالء اليصوم المسدعمرين( .. من غير المسيمين)مندوبين شركاع أجانب , دجار

 .إل  ...دبيوماسي ألمريكا وةيفاهوا من سفاراع وقنصيياع وبعثاع  الدبيوماسيكاف  أشكال الدواجد   -( 1)
 –مرراراع  -موان   -أساريل بةري  - سكري  قوا د.. )كاف  أشكال الدواجد العسكري ألمريكا وةيفاهوا  -( 2)

 (.إل  ...قرعاع  سكري   –مةراع دةرك 
و ( CIA)كافررر  أشررركال الدواجرررد األمنررري ألجورررح  االسررردخباراع األمريكيررر  والاربيررر  الةييفررر  مثرررل مكادرررب   -( 1)
(FBI  ) وسواها المعين  أو المسددر  بأغري  وهمي . 
ويوني أو األمريكي الااحير  لبالدنرا اليروم  برر المؤسسراع المدنير  واألهيير  كاف  أشكال وفود الدربي  الص  -( 1)

 . وسوى ذلك... والةكومي  من ثدافي  ورياضي  وفني 
كافرر  أشرركال الدواجررد السررياةي مررن شررركاع السررياة  ووفررود السررياح األجانررب ومكررادبوم وشررركاع ريرررانوم  -( 1) 

فضال   ن أنوم الصرور  الموينر  لالةردالل الرذي .  واالنةاللوالد ار  فوؤالء هم سفراء الرذيي  والفساد . وغير ذلك
 ..لفجاره والمدرفين من شعوب  واالسدجماماسدولي  يى بالدنا وةولوا إلى ةديد  خيفي  لالسدراة  
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 .األركان األساسي  ألنظم  الرد  المدعاون  م  الةمالع الااحي   –( 9)
 .ومخديف أشكال الدربي  م  الةمالع الااحي  في شدى المجاالع  األركان األساسي  لدوى العمال  –( 4)
 

استهداا كافة أشكال التواجد البشري والمادي لألمريكان وحلفائهم في بالدنا وهي الساحة .. و باختصار
 .االساسية للمقاومة

 
 :تفاصيل هامة  

 البعد اال تصادي لالحتالل االمريكي: 
ريكي الدادم إلى بالدنا هو من أهم  أبعاد هذا االةدالل والاحو الصييبي إن البعد االقدصادي لالةدالل األم

يمانوم بأساريرهم وخرافاع . بعد البعد الديني والةضاري الذي دةرك  دوافعوم الصويوني  والصييبي , واليوودي  واى
 . كدبوم الديني  المنةول  

ةي  دمديك السعودي  ودول مجيس .  و بالد المسيمين دةدوي  يى بةيراع  النفر األساسي  في العالم
 رويمديك العراق أكبر اةدياري غير مسدكشفي العالم يددر ب, الدعاون الخييجي أكبر اةدياري معروف في العالم

ودمديك منرد  وسر يسيا ومةير قحوين ثاني أكبر اةدياري معروف في العالم (. مييار برميل  يى األقل 100)
بةير  جوفي   اإلفريديوفي السودان والدرن , اإلسدعمار الةدي   نوا  يدةاشى هاهي  اةديارياعوفي سوريا , 

الذي يعبر إلى أوربا  بر  ويشكل  غاح الجحاهر, وفي شمال إفريديا وخاص  في الجحاهر مثل ذلك , نفري  هاهي  
 !!! .أوربا ليراق   اسدوالكمن %( 11)المارب ومن دةع مضيق جبل رارق نةو 

العربي واإلسالمي ثرواع معدني  مخديف  هاهي  أيضا  فضال   ن الثرواع الحرا ي  والةيواني   ويمديك العالم 
وكما صرح معاون بوش األب , نهب تلك الةروات هو  لالسدعمارإل  فالودف األول ...ومصادر المياه العذب  

كبيرا  ما  ادعالى ا   يو ( دصةيأ خرأ الرب بخيق النفر في بالدنا بأنوم جاؤوا ل) : 5440إبان ةرب الكويع 
 .يدول أةفاد الدرد  والخناحير 

و الودف الثاني لالسدعمار األمريكي والاربي هو دةويل بالد العالم اإلسالمي الدي يشكل مجموع سكانوا 
الاربي  الصنا ي  والدكنولوجي  الدي دعاني  سوق لتصريا المنتجاتسكان الكر  األرضي  دةوييوم إلى ( 1/5)

وهكذا يمكن اخدصار األهداف االقدصادي  لالسدعمار . ود كبير ومنافس  من مصادر شرق يسيا والصين من رك
 :والاحو األمريكي والاربي بندردين
 .تصريا المنتجات -2نهب الةروات           - 1                             

  
بجب أن ندر   ييوم رريق أخذ الثرواع . ع وهذين الودفين يجب أن يكونا هدفا  ليمداوم  ولإلرهاب المشرو 

ومن ,  ليمدارع  السيمي  ا جح  والمدعدين من الد لعليس فدر  بر جواد ا.   ونمنعوم من بي  المندجاع . 
ولكن بالمداوم   -مداوماع هام  إذا اقدرنع بالدف  الجواديوهي  - !الةمالع الكالمي  العالمي  لدف  العدوان 

 .رهاب الفردي و مل السرايا المداوم  الصاير  العسكري  وجواد اإل
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فكيف بوقود الدباباع , إن فدواء اإلسالم مجمعون  يى ةرم  بي  العدو ما يدوي   يى المسيمين  
 ! ؟وقع الةمالع الصييبي  والراهراع 

 
 : تفصيال   المعادية  ولليه ف ن من أهم االهداا 

 :لمصبالنف  ومصادر ال ا ة من المنبب إلم ا :أوال 
خرور المالة    –موان  الدصدير    –أنابيب النفر    –ةدول النفر  ) وهي من أهم أهداف المداوم  

 (..مسدود اع الدخحين في بالدهم   –موان  االسديراد في بالدهم   –البةري  والناقالع  
وهذا غير صةيأ ..  قد يدول قاهل بأن هذا النفر هو مورد  يش المسيمين في ديك البيدان المصدر  لينفر 

إن  شريان الةيا  أل داهنا ..إنوا مصدر نوب العدو لوذا الشريان المددفق  ييوم  بالراق  والصنا   والمال , 
ودم يلدوم العسكري  الدي دصب  يينا الموع والذل صباح مساء منذ مري  الدرن , الددي  الاحا  الصييبيين 

لى اليوم , العشرين  اق  من   يى بالدنا إال نسب  يسير  يصب معظموا في جيوب ةفن  من وال يعود في الو .. واى
وال يفيض . أحالموم من الفساق والحنا  والمعربدين الذين يدةكمون بوا  وذريدوم و, األمراء المرددين الةاكمين  

, خرى هذا فضال   ن أن نصيب فدراء هذه األم  من شعوب المسيمين األ. منوا  يى باقي شعوبوم إال الفداع
 ..هو الةرمان رغم ةق الجمي  شر ا في نعم  ا  هذه 

% ( 10)وددةول الر ,  االسدعماري من  اهداع النفر دذهب ليشركاع األجنبي  بةكم العدود % (  10)إن  
األمراء الةق فجار من  ليس ألصةابوا اليصوم! الباقي  أرقاما  إلكدروني  بيواء في بنوك اليوودي  العالمي  

 .ي  في سةب شيء منوا إال بموافد  اليصوم الكبار أسيادهم من اليوود والصييبين والةر 
وهكذا بدل ةكام المسيمين نعم  ا  كفرا وأةيوا قوموم دار البوار . لدد دةول النفر لعن  بعد أن كان نعم   

!! 
نعكس هذا  يى قرا اع وبالدالي سي. نعم إن دعرل دصدير النفر سيفدد ديك الةكوماع الخاهف  ميحانيادوا  

ولكن ما هو وحن هذه المضر  الجحهي   يى ديك الشراهأ .. الدنمي  االقدصادي  المةدود  الدي ددم في ديك البالد
 .. !! األمر واضأ! ؟ المةدود  قياسا  بمضر  وصول هذا النفر إلى العدو الصويوني و الصييبي

 .. قرع  يينا ويجب باخدصار إن  شريان ةيا  أ داهنا وينب  من بالدنا 
ا  صةيةا   يى أساس قوا د العدل وةسن يو ندما دؤول ثروادنا إلينا ونميكوا ندعامل معوم دعامال  دجار 

 . الجوار 
  :مناجم الةروات المعدنية :ةانيا 
وهذه  أيضا  يجب . وقاهم  ثروادنا درول  .إل  ...,فوسفاع ,  كوبالع,  مألومونيو ,ةديد, نةاس, ذهب 
بإغالق المناجم وقر  . وكذلك يكون ذلك بمن  دصديرها. رريق  ن وصولوا إليوم ومنعوم من اسدثمارهاقر  ال

 . ررق الدصدير ووساهيوا 
 

 :المضائق البحرية والمعابر المائية الرئيسية :ةالةا 
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 في بالد العرب والمسيمين والخامس في منوامضاهق بةري  هام  أربع  ( 1)في الكر  األرضي  خمس   
 : وهذه المضاهق هي. أمريكا وهو مضيق باناما

 .   رسي االف -مضيق هرمح بواب  النفر في الخيي  العربي   -5
 .قنا  السويس في مصر  -4
 . باب المندب بين اليمن والدرن األفريدي  -1
 . مضيق جبل رارق في المارب األقصى  -2

اربي دجار   ونفرا  كما دمر فيوا األساريل العسكري  وهذه المعابر الماهي  يمر فيوا معظم اقدصاد العالم ال
ويجب إغالق هذه المعابر ةدى درةل .. وةامالع الراهراع و صواري  الموع الذاهب   إلى أرفالنا ونساهنا

وذلك بإغالقوا باأللاام  . وذلك باسدوداف سفن األمريكان وسفن الدول الةييف  معوا من جو . الةمالع الااحي 
و أ مال الدرصن  وبدو  السالح ما أمكن  االسدشوادي أو بدوديد الةرك  فيوا بالعميياع , السفن فيوا و إغراق , 
. 

يجب أن يعرف العدو وشعوب بالد العدو أنوم أشعيوا ةربا   المي  شرير  بسبب نحواع ةكاموم و   
وأنوم . ود موم لةكاموم الخون   وأن  ييوم أن يرةيوا  ن بالدنا وينووا ددخيوم بوا.  و المدصوينينالصييبيين 

نساني   , فإنوم يجب أن يأخذوا خروم من الموع الذي يذيدون  ألهينا وأرفالنا , إن لم يعديوا ويدصرفوا بعدل واى
ويجب أن ندنعوم بدو  السالح . وأن ينالوا ةظوم من الفدر واإلنويار االقدصادي ونكد العيش الذي يسببوه لنا 

لنسدر ةكامنا المجرمين , أن  من  الخير لوم أن يدركوننا وشأننا .. دردب  ييوم من خساهرونداه  المداوم  وما ي
 .  ومن ثم نديم ةكومادنا الشر ي  وندعامل معوم وفق قوا د ةسن الةوار والمعامي  الشر ي  المنصف , 

ةرب إلى جانب أن  ييوم أن يدةميوا ضريب  ال, ويجب أن نفوم شعوبنا  بر البيان واإل الم والدةريض 
ةدى ال . ويجب أن ندةمل خساهرها اإلقدصادي  المؤقد  ,  وأننا في ةال  ةرب فرضوا العدو.. المجاهدين 

 . نخسر كياننا وثروادنا وديننا وكل مكوناع وجودنا 
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 :حلفاء الحمالت الصليبية اليهودية في البالد العربية واإلسالمية ل األهداف اإلستراتيجية ضرب 

فإن الةمالع األمريكي  دعدمد بصور  رهيسي  في ( النظري  السياسي  ليمداوم )ينا في الباب الثاني كما ب
و يى رابور خامس رويل  ريض من المدأمركين . حةفوا  يى بالدنا  يى ظوير ضخم من قوى الرد  والنفاق
 .الذين يرةبون بوذا الاحو ويربرون مصالةوم ووجودهم ب 

ن دةالف المرددين والمنافدين أشكال وأنواع  بعضوا مدوافق وبعضوا مدنافس وهذا الفريق الضخم م 
ونبين أهمي  . وسنخدار أهم وأبرح مفاصل هذه الجبو  من ركاهح اإلسدعمار بةسب أولويادوا.. وبعضوا مدةارب

المداوم  وهي إ راء المةور األساسي في . ليمداوم  وكيفي  اسدودافوا بما يدناسب م  اإلسدراديجي  العام 
واالقدصار في الجبواع الفر ي  في بالدنا  يى المةاور الوام  . أمريكا وةيفاهوا. لمواجو  الدواع الااحي 

 .والرهيسي  مدوافدين م  نظري  البناء والودم 
يجب أن نودم ونةرم ونصفي مردكحاع قوى , فكما يجب  يينا أن نبني قوى المداوم  وننشر سراياها  

بما ال يشاينا  ن المةور األساسي ليوجوم اإلسدراديجي قي مداوم  االةدالل وهم , ن أظورنا الخصم الوام  بي
 .األ داء الخارجيون 

 
  :وأهم هذه االهداا العسكرية للمقاومة من  و  الرد  والنفاق في بالدنا

   
  :الحكومات العربية واتسالمية -( 1)

والسيما الذين يردكح . وم الكبار فدر يمسؤول ر وحراهوم ووذلك باسدوداف ميوكوا ورؤساهوا وأمراهوا وكبا
أو من دردكح  ييوم الةمالع األمني  من كبار المسؤولين ورجال الربد  األولى .  ييوم مشروع الاحو األمريكي 

.  
دون دةويل ذلك إلى ثور  مةيي  وةرك  جواد هدفوا جواد الةكوم  واسدوداف منشأدوا ورموحها كبارا  

ا م يى غرار ما ةصل في الثوراع الجوادي  السالف  في مصر وسوريا والجحاهر وغيرها ويلع ليفشل ك وصاارا  
 . بينا سابدا 

 .وقصدهم هجوما    فالمريوب  فدر دصفي  كبار رؤوس المرددين المدةالفين م  الةمالع األمريكي  الااحي
 
  :االحتالل مباشر  وات االمن و القو  العسكرية والسياسية المتعاونة مب  -( 2)

. ةال وجود هذه الصور ,والجيش الذي يعمل بإمردوم .. والشرر  الكشميري  , كةال  الشرر  العراقي   
وهذا في  .]وذلك قبل  أن ددمدد هذه األجوح  ويسداني االةدالل بوجودها  ن اسدخدام قواد . وم هجوما  فواسدودا

 [ . الصريأ فدر ةال االةدالل المباشر
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  : وات االمن وجيش ولساكر االنظمة والتي تستهدا المجاهدين واتسالميين -( 3)

سدودفوا هجوما  بل يجب أن دسدودف بخراب إسالمي وورني و ارفي نوهذه نشدبك معوا دفا ا  فدر وال 
وم وإلرشاد أفرادها وضباروا إلى الدور الذي يمكن أن يؤدون  دفا ا   ن دين. لين لجرها إلى خندق المداوم  

 .وبالدهم وأمدوم 
في دفعدوم و دم  االسدبسالواألذى فيجب  واال ددالولكن في ةال دصديوم ليمجاهدين وقصدهم بالددل  

شرح هذا في نظري   ىأدقد و ) ن دون ا دداد كفر أ يانوم م. وقدالوم قدال راهف  الرد  والكفر. االسدسالم لوم
 (.المنو  
 . باب المقاومة ورف  االسر والدفاع حتم الشهاد  ما أمكن ويجب نشر ةقافة لدم االستسالم في ش 
 

  :دلا  اتستعمار ورمو ه -( 4)
ظورع ربد  جديد  في المجدمعاع العربي  واإلسالمي  من العيمانيين والمعارضين الديمدراريين الذين  

والفكري  والثدافي  من يد ون صراة  إلى الدرةيب بالمشروع األمريكي  يى كاف  الصعيد العسكري  والسياسي  
, دعمل اليوم صراة  ( الموديالع المردد  المنافد )وهذه ( . سعد الدين إبراهيم)أمثال النموذج الشوير الدكدور 

ةدى أن  أصبأ لوا , مسداي  الاراء األمريكي دةع ذراه  مؤسساع المجدم  المدني والد وى الديمدراري  
وصار لوا ومؤسساع وبرام   مل وموارد هاهي  من األمريكان ودمددع . ةصان  ضد أجوح  قم  الرواغيع

فيجب أن يدصد رؤوسوا . فوذه النماذج هي من أهم األهداف العسكري  لسرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  .  ينا  
سول  لديةق بمساجد الضرار الدي أمر ا  دعالى ور ,  ومؤسسادوا بالنسف والةرق والددمير, والدصفي   باالغديال

حالدوا  .بدةريدوا واى
 
 :مشاريب الت بيب الصهيوني واالمريكي  -( 5)

يعدمد الوجوم اإلسدراديجي األمريكي اليوم  يى ب  مشاري  ذاع راب  فكري أو ثدافي أو منوجي أو   
ال من جو  ودخري  أجي االسدعماري و الودف منوا نشر الثداف  . أكاديمي جامعي في البالد العربي  واإلسالمي 

أو ابدعاثوم إلى أمريكا وبعض الدول الةييف  ليةوحوا الشواداع ويأخذوا الخبراع ويدأهيوا , من المدأمركين مةييا  
 (..الشرق األوسر الكبير)ليكونوا ةكام ورجال المرةي  األمريكي  الدادم  في 

الدروي  ليةاق بوا في أوسار و , وددوم وساهل اإل الم األمريكي  بالد اي  لوذه الشراذم المصنو   أمريكيا   
في المجدمعاع العربي  واإلسالمي  ,أو أوسار النخب  المالي  والسياسي  واالجدما ي  , األقيياع العرقي  أو الديني  

 يى الةدود اإلسراهييي  األردني  وهذه المؤسساع والمنشآع هي ( مشروع وادي  رب )وهذه المشاري  من قبيل . 
وأولهك المدخرجين منوا والمدعاميين معوا وكبار الدا مين . م  بالنسف والددمير والدةريفمن أولى أهداف المداو 

فوم مرددون منافدون من كبار أهم  الكفر الرا نين في .  واالغديالمن أهم األهداف المدصود   بالدصفي  . لوا
 . الخاهنين ليمسيمين, دين ا  
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 : ن للمجاهدين من رجال اتلالم والفكر االستعماريكبار ال النين في دين اهلل والمحاربي -( 6)
, ... راء أو مفكرين أو كداب أو صةفيينويدكون من أدباء أو شع, وهذا رابور بدأ يدوس  كثيرا هذه األيام 

وهؤالء الذين يشنون اليوم الاار   يى  داهد اإلسالم و يى المدافعين  ن  بكل صراة  جوارا نوارا بال خوف وال 
الةمي  الدولي   يى  )وراةوا دةع سدار وغراء . وقد اسدرالوا  يى دين ا  و يى  باد  المجاهدين .,ةياء 

وقد انجرع الصةو  اإلسالمي  . كما يد ونوا يكشفون  ن أةدادهم الدفين   يى دين ا  وأولياه  ( اإلرهاب
 .الفضاهي  وهذا جيدإلى دوام  االشدباك معوم  بر الةواراع والدنواع , ورجالوا ومؤسسادوا 

فوؤالء ليسوا مجرد . ولكن السباق يسير دةع  نوان اةدرام اآلخر واال دراف بالرأي اآلخر وهذا بارل  
أو أنوم من غير  ,  فأكثر هؤالء مسيمين أصال  مرددين واقعا  .  جوال أو مخالفين ةدى يةاوروا بالةسنى

ولو كانوا  ييوا , فوم ليسوا  يى ذم  . معاع المسيمين المسيمين أصال  كالنصارى واألقيياع الكافر  في مجد
 .النددضع  بشنوم الةمالع الد اهي   يى اإلسالم وأهي 

فيجب قديوم اسدجاب  ألمره دعالى , وأمر بددالوم واغديالوم , ( أهم  الكفر ) فوؤالء أسماهم الدرين صراة   
ْا   : في صريأ كداب  العحيح َماَن ُاوا أَيأ َماَن َوإ نأ َنَك ْامأ ال أَيأ ر  إ نن فأ َة الأكا َقات لاوا أَو من َِ مأ  ين كا ِ ي د  مأ َوَطَعناوا  ه  د  ْأ د  َع نأ َبعأ مأ م 

ْامأ  ْاونَ  لَ َت ْامأ َينأ  .( 54:الدوب )  لََعلن
 
   :والفسوق والرذيلة ومةسسات إشالة الفاحشة في الذين آمنوا االنحاللدلا   -( 5)

 يى دةريم األسس الديني  واألخالقي  والثدافي  والفكري  . الصييبي  اليوودي  اليومدعدمد الاحواع األمريكي  
ومخديف ..  والسفور والعرى واالخدالر,  والرذيي  والحنا والفجور االنةاللومن أساليب ذلك نشر ثداف  . ليمسيمين

شايع فيوا كثيرا  من رجال الفكر وقد افددةع لذلك كثير من وساهل اإل الم والد اي  و . أشكال الفساد االجدما ي
ومن أ ظم وساهيوا اليوم المةراع الديفحيوني  الفضاهي  الدي دمول من قبل مييونيراع . والفن واألدب وسوى ذلك

الوليد بن رالل ) الد ار  و الفساد من بعض رجال المال الخييجيين والسعوديين وسواهم من شاكي  أمير الد ار  
 ..فضاهياد   وشبك ( بن  بد العحيح 

 ..واآلن .. رودانا وغيرها 
وبع  رجال الصحو  اتسالمية التصدي لهذا السيل العفن , تحاول بع  وسائل اتلالم الشريفة 

نشر  ويحاولون. لبر الحوارات والتوجيهات المعاكسة من ةقافة اتفساد واالنحالل والرذيلة والوباء الجارا 
 .وهذا  يب ولكنه غير كاا  .  الدينية واالخال ية لألمةةقافة الفضيلة والحفاظ للم الهوية 

 ! تكافح بالحوار   ال ..الجراةيم واالوبئة والجراد  فعندما تنتشر
نما بالمبيدات الحشرية   .وهذا بدهي لكل لا ل  .وأدوية إباد  الجراةيم , وا 

ين لليها هدفا  ئما والقافالواجب شرلا  ولقال  ومن قا  أن تكون هذه المةسسات وكبار رجالها ودلاته
 .لرةوسها  واالغتيالللنسا والتدمير 
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وبرام  (.. فضاهي  رودانا) وأشباه  ومن أمثال ( الوليد بن رالل)األمير    الذكر هذا يءمن أمثال س
الفضاهياع اليبناني  وغيرها من  وغيرها من مظاهر الرا ون الحاةف  بر, (  سدار أكاديمي)و, ( فيديو كيوب)

 ..  الرذيي  والفسادد ا
, وقد ادس  الخرق  يى الراق  فال يسديحم ذلك فدأ ةرب م  كل صاير وكبير من هؤالء ولكن م  الرؤوس 

إ نن   :الرؤوس الفني  واألدبي  وقبل ذلك المالي  الدي دمول بواباع الشيران  يى دين األم  وأخالقوا قال دعالى 

يَع الأ  يَن ياح بهوَن أَنأ َتش  والنذ  لَما تامأ ال َتعأ لَما َوأَنأ ا َيعأ خ َرة  َوهللان َيا َوالأ نأ ِ ي الده ْامأ َعَذاب  أَل يم   يَن آَمناوا لَ ِ ي النذ  (  نَ َفاح َشةا 
 .( 54:النور)
 

  جدا ... تنبيه هام جدًا جدا: 
ن شذوا إما هناك بعض المندسبين لدراع  يماء المسيمين أو د ا  و قياداع الصةو  اإلسالمي  من الذي 

. أو خوفا  من برشوم والديبس بدوم  اإلرهاب والعنف. رمعا  في المكاسب الدنيوي  والمناصب لدى ةكومادوم
بددديم إسالم مشوه معدل  يى (.. الوسري )و ( اةدرام اآلخر)و ( اإلسالم المعددل)فراةوا يدندنون دةع دوى 

وصاروا يةاربون . ى فريض  الجواد ومبدأ المداوم وقد دجاوح بعضوم إلى ةد الدوجم  ي. المداس األمريكي
. ويشنون هجم  ال هواد  فيوا   يى المداومين ورؤوسوم ومجاهديوم من جند ا  ,  المجاهدين في سبيل ا  

ويفدون الةكام والسيراع االسدعماري  بأنوم خوارج . ويصدرون الفداوى بالةكم  ييوم بأنوم مفسدون في األرض 
بل بي  األمر أنوم  يدألون  يى ا  بأن هذه النخب  من , يةيون لوم قديوم وسجنوم ودعذيبوم و , ومفسدون 

بل صاروا يد ون  وام المسيمين إلى الدعاون م  أمن الةكام !!.. المجاهدين ليسوا شوداء وال يدخيون الجن  
د اوى الدعاون ضد اإلرهاب أو  المرددين والسيراع االسدعماري  في كشف أسرار المجاهدين والدبيي   نوم دةع

 ..الةفاظ  يى مصالأ المسيمين
 

 .. وهنا أنبه إلم أمر هام جدا   
بوالهوم ليمؤمنين فعيى الرغم من أن كثيرا  من هؤالء قد صاروا بذلك في ةكم المرددين والمنافدين المجاهدين 

 ..ان  وةرب ا  ورسول  والمؤمنين وةيع دماء الكثيرين منوم شر ا  ليرد  والخي.. ليراغوع وليكفار الاحا 
 :إال أن 

إال أن من االسس االستراتيجية لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية أن يكون سالو المواجهة مب هذه 
    الدلا  للم أبواب جهنم من أجابهم إليه  ذفوه فيها, الفئة المار ة من دلا  الشي ان وللماء السل ان 

 .  وليس بالسالو والسيا.  لة الشرلية والسياسية والوا عية العقليةالحجة والبيان واالدبهو 
ن كان كةير منهم يستأهلونه مما ال يخفي من وضب السيا بين . لمفاسد لظيمة درءا  وذلك . وا 

إلم .. المسلمين وتعصب أتبالهم لهم ومحاربتهم للمجاهدين وانقالبهم للم المقاومة إلم معسكر االلداء
 ..المفاسد العظيمة آخر ما هنالك من

وليس . من أهل العلم والقلم واالدب , كما نةكد ونعيد  بالحجة والبينة من أهلها .. فالمواجهة مب هةالء 
 .. بالسالو
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وضد من . السالح يوج  لصدور الاحا  وكبار المدعاونين معوم من كبار المرددين والخون  كما بينا هجوما  

وهذا أساس اسدراديجي في غاي  األهمي  من أسس النظري  . بالددال دفا ا    قصد المجاهدين من جنود الرواغيع
 . السياسي  والعسكري  لد و  المداوم  اإلسالمي  العالمي 

 
 ضرب الغزاة في بالدهم في قلب أمريكا وفي أراضي الدول الحليفة لها عسكريا : ثانيا: 
أو اسدودافوا ثم . دوداف دول  أو درك أخرى بالنسب  لضرب أمريكا أو أي من ةيفاهوا في أراضيوا واس 

نما في الباب األول .. أو اإل راض  نوا ثم اسدودافوا ثاني . الدوقف  ن اسدودافوا فوذا ليس مةل بةث  هنا واى
. والثاني الذي اخدم بالبعد الشر ي والعددي وكذلك بالبعد السياسي ألساسياع د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي 

 .نبة  األمر من حاويد  العسكري  في ةال كان من المصية  السياسي  اسدوداف دول  ما  ولكننا هنا

فإذا ما كان اسدوداف دول  ما مشرو ا  شر ا  وليمداوم  في  مصية  سياسي  فإن أهم األهداف الدي يجب 
 : اسدودافوا هي الدالي 

 
  :أهم االهداا في أمريكا والدولة الغربية الحليفة لها لسكريا 

الشخصرررياع السياسررري  الرهيسررري  الدررري ددرررود الةميررر   يرررى المسررريمين مرررن رؤسررراء الررردول ووحراهورررا وقاددورررا  -( 5)
 . العسكريين واألمنيين 

المراراع  –مجمعاع الراق  والنفر   –مدراع البورص  : األهداف اإلقدصادي  اإلسدراديجي  الكبرى  مثل  -( 4)
شررربكاع مدررررو  –األنفررراق  يرررى الرررررق  –جسرررور و درررد الرررررق السرررريع  شررربكاع السررريك الةديرررد  وال –المررروان   –

 . والموارد  االقدصادإل  من مصادر ....األهداف السياةي   –األنفاق 
 . والسيما الدوا د العسكري  األمريكي  في أوروبا. الدوا د العسكري  وثكناع دجمعاع الجيوش -( 1)
الةرررب  يررى المسرريمين ودحكرري الوجرروم  يرريوم مررن المؤسسرراع  الشخصررياع والمراكررح اإل الميرر  الدرري دشررن -( 2)

 .اإل المي  الصويوني  الصييبي  المدصوين  
مراكررح المعيومرراع والكومبيررودراع المركحيرر  الدرري يرردةكم فرري ربررر مؤسسرراع الدولرر  المخديفرر  ألن هررذا يشررل  -( 1)

 . الةرك  كييا  في ديك الدول 
 .م  دجنب  دور العباد   والكنس. وم في أوروبا دجمعاع اليوود وشخصيادوم ومؤسساد -( 1)
و يررى مسرردوى االدةرراداع . المكادررب الرسررمي  ليمؤسسرراع الةكوميرر  ليرردول المةاربرر   يررى مسرردوى الدولرر   -( 1)

وهرذه , ...واالدةراد األوروبري . كمكادرب ةيرف النرادو. واألةالف السياسي  والعسكري  ةال مشاركدوا فري العردوان 
 .درس سياسيا بشكل دقيق دةداج لدراراع د

 .مباني األمن واإلسدخباراع المركحي  في العواصم األمريكي  والدول الاربي  الةييف  -( 9) 
 رن مر  دجنرب النسراء واألرفرال إذا انفرردوا ) ضرب المدنيين  ام   فري ةراالع الرردع والمعامير  بالمثرل   –( 4)

 ( . ..الرجال في أماكن مخصص  لوم كالمدارس وسواها 
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فالودف الذي يردع الدول ويسدر . ردا   يى  مل وةشي قامع ب  أمريكا وقوادوا الةييف .. وذلك مثال 
وذلك باسدوداف الدجمعاع البشري  إلةدا  أكبر كمي  ممكن  من . الةكوماع هو المجاحر البشري  الجما ي 

د  والةفالع السنوي  الجما ي  وهذا سول جدا  لكثر  األهداف كالمال ب الرياضي  الةاش. الخساهر البشري 
 . ال ...واألسواق المحدةم  ونارةاع السةاب والعماراع المحدةم . والمعارض الدولي  الكبرى

وهنا يجب الدنبي  إلى المالةظاع المدعيد  باسدوداف المدنيين الدي أوردناها في الباب الثاني والنظري  
وهناك في هذه .. اب الثال  في فدر  األةكام الشر ي  الجوادي السياسي  وكذلك الضوابر الشر ي  الوارد  في الب

الةال  أهداف كثير  جدا  وسوي  يمكن أن يسدودفوا المداومون العاديون من المسيمين المديمين في أمريكا والدول 
المداوم   وذلك  ن رريق أ مال. الاربي  الةييف  لوا ليمشارك  في الجواد والمداوم  وددديم يد العون ليمجاهدين

من أ مال المداوم  ... مثل دخريب األهداف االقدصادي  وةرق الااباع في أوقاع الةر في الصيف.. الشعبي 
 كما أسيفنا أثناء دناول النظري  وهنا يجب أن نيفع النظر إلى الفارق في المواجو  م  أمريكا وم  أوربا  .المدني  

 .م  أوربا فر ي  إلخراجوا من الةيف بالضار  ييوا و . ا أساسي  كفالمواجو  م  أمري. ,السياسي  
 
  األهداف األمريكية والحليفة في دول العالم اإلسالمي وباقي دول العالم الثالث وميره: ثالثا: 
 .األهداف اإلقدصادي  األمريكي  والاربي  في مخديف دول العالم لسوولدوا وكثردوا -( 5)
 .. والدنصيياع والبعثاع كالسفاراع الدبيوماسي األهداف   -( 4)
 .المصالأ اإلقدصادي  ألمريكا والدول الةييف  في ديك الدول  –( 1)
 ..الرياضي  والدجاري  والسياةي (. في الدول الةييف )البعثاع والوفود األمريكي  والاربي   -( 2)
  ..جوي  –بةري   –بري   –الدوا د العسكري  والبعثاع العسكري   -( 1)

ولكن  ييوما من يندبووا ليضوابر الشر ي  والمصالأ السياسي  . ةب من المساهماع وهذا مجال ر 
 . وسيأدي لوذا دفاصيل الةدا إن شاء ا   . واإلشكاالع األمني  

. وهناك مالةظ أخير  في موضوع اسدوداف األهداف في قيب البالد المعادي  أمريكا والدول الاربي  الةييف 
ودجنب . ف أماكن العياد  لكل دين ومي  سواء  كانع نصراني  أو يوودي  أو سوى ذلكوهي االبدعاد  ن اسدودا

ليةفاظ  يى سمع  , لوم بالصراع ولو كانوا غير مسيمين   ال  القإصاب  المدنيين من ر ايا ديك الدول ممن 
 .المداوم  أمام مخديف أوسار الرأي العام 
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 استراتيجية الردع باإلرهاب : 

 

ٍة  : كما قال دعالى. ي  اإلرهاب  يى أساس ردع العدو بالخوف ددوم نظر    نأ قاون تامأ م  َتَطعأ ْامأ َما اسأ وا لَ ده َوأَع 

ا  ْاما هللان وَن لَما مأ ال َتعأ  ْ ون  نأ دا يَن م  مأ َوآَخر  كا ون ون هللان  َوَعدا باوَن ب ه  َعدا ه  ل  تارأ َباط  الأَخيأ نأ ر  ف  َوم  ْامأ َوَما تانأ لَما ٍء َيعأ نأ َشيأ قاوا م 

لَماونَ  تامأ ال تاظأ مأ َوأَنأ كا مأ َمنأ  :  وكما قال دعالى  .(10:ألنفال) ِ ي َسب يل  هللان  ياَوفن إ لَيأ  ْ دأ ب  ََِشرِّ ب   ِ ي الأَحرأ ْامأ  َقَفنن ُأ ا َت إ من َِ

ونَ  را كن ْامأ َيذن ْامأ لََعلن َف   .(11:ألنفال)  َخلأ
ويجب أن ددعامل معوا بأسيوب اإلرهاب والمواجو  . لةمالع الااحي  أساسا  فالمداوم  في ةال  ةرب م  ا

أمريكا  ولكن هناك أررافا  أساسي  أو فر ي  ددخل  يى خر هذه المواجو  بين ةين وةين إما خوفا  من. كما بينا
ن ذرا وا رويي  و وأن دثبع أ. ويجب أن ال دافل المداوم  أهمي  ردع هؤالء .. وةيفاهوا أو رمعا  بما دعدها ب 

 .دسدري  الوصول لكل من دسول ل  نفس  العدوان  يى المسيمين والمجاهدين المداومين أو نصر  أ داهوم الاحا  
والسيما في قراع المرددين والعمالء , وفي الاالب فإن أغيب أ داهنا المناصرين لياحو األمريكي  

بدءا من كبار ميوكوم ورؤساهوم , جمو   من الفهران الجبان م.. والمنافدين والمفسدين وأد ياء الثداف  والدرور
وهؤالء يرددع أكثرهم يأخذ العبر  من .. أحالموم بكاف  أريافوم وأمراهوم و إلى أصار كدابوم ورجال إ الموم و

 . ةي  ينسةب أكثرهم من المواجو . ضرب بعضوم والدنكيل بوم 
قبض  يى مجاهد أو مداوم أو دا ي  أو  الم ودسيم  . .فاألصل أن كل دول  ولو لم دكن في ةيف أمريكا

أن دديدى  ميي  الردع فورا  من أي مسيم أو سري  .. العذاب ألمريكا أو لةكومد  لدعرض  ليددل أو السجن أو
فوذا واجب نصر  المسيمين وردع من امدد إليوم بأذى والسيما من َأَسَرهم . مداوم  يسدري  أداء هذه الفريض 

 .. داهوموسيموم أل
أو أي فعل ددوم ب  قواع دول  , أي أذى لخمنين المسيمين  واألصل أن أي  ميي  قدل ليمدنيين أو

مأ ًَ   :أن يدابي   مل رادع بالمثل كما قال دعالى.. مةارب  كا َتَدى َعلَيأ ل  َما اعأ ُأ ه  ب م  وا َعلَيأ َتدا َِاعأ مأ  كا َتَدى َعلَيأ  َمن  اعأ
 ( 542البدر) أن دديدى .. ددخل ةيف األمريكان بأي دأييد  سكري أو سياسي أو أمنيل دول  واألصل أن ك

 ..وهكذا, لفك مفاصل هذا الةيف المجرم.. الضرب  الراد   فورا  
 .. ولكن الذي يجري ةدى اآلن هو العكس 

 شراع ومنذ ..هم من أكثر المرهوبين في الةديد .. فالمسيمون والمجاهدون والمداومون المدومون باإلرهاب
ومن كل .. ومن الجواسيس, ومن أمريكا ومراردادوا , ومن أجوح  أمنوم , فوم مرهوبين من ةكاموم . السنين 

 .أ وان هذه السيسي  النكد 
وكل هؤالء اإلرهابيين الةديديين بدءا من أمريكا وسيسي  ةيفاهوا ومنافديوا اسدرا وا أن يديبوا الصور   

 .. وهذا هو مجال نجاةوم الةديدي , مظور اإلرهاب المرفوض أمام الرأي العام إ الميا  وسياسيا  ويظوروننا ب
والعمل السياسي الداهم  يى . وليس لوذا ةل إال ما يجب من دكثيف جوود الد و  واإل الم والد اي  

دراك ما يجري في  الم اليوم   .. باإلضاف  إلى الردع العسكري الةديدي. المعرف  والفوم واى
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 بر الداري  نجا د   كأفضل الوساهل السياسي  في إقناع الخصم بالخضوع ( اإلرهاب المسيأ )لدد أثبع 
 .. إلراد  فا ي 

ني أخر هذه السرور بعيد أيام قالهل من  ميي  راد   قامع بوا سري  مجاهد  من المجاهدين في  واى
جريأ بةسب  5100يل و قد 400سيسي  دفجيراع أسدرع حهاء بةي  قامع . 1/4002/ 55بداري   أسبانيا

 : وكان من نداهجوا الرهيسي  ما ييي. إةصاهياع اإلسبان
داير الرأي العام في أسبانيا الذي دلع اإلةصاهياع قبيل ثالث  أيام من االندخاباع البرلماني  والرهاسي    -5

جندي  /4000/والذي أرسل نةو ( بوش)المدةالف م  ( رأثنا) يى أن  يسير لصالأ الةحب اليمني ورهيس  
 )داييره  يى الفور لصالأ الةحب االشدراكي المعارض لوذا الةيف الذي كان رهيس  .  أسباني إلى العراق

مما أدى لفوح األخير في اإلندخاباع وهكذا أسدرع . إن وصل ةحب  ليةكم  أسبانيادعود بسةب قواع ( ثباديرو 
فع مجمو   صاير  من الشوداء يبعميي  واةد  كالعميي  الةكوم  وأخرجع ةييفا رهيسيا من جانب أمريكا 

 .جحاهم ا  خيرا وددبل منوم .واألسرى 
من العراق الدي سةبع  يى  جل بعيد   األسباني إ الن رهيس الةكوم  الجديد  ن سةب الدواع   - 4

ودول  وهكذا أدع  ميي  راد   واةد  النسةاب جيش . دبعا لوم ( هندوراس )ذلك بدييل ثم انسةاب جنود 
 . بكاميوا من الةرب

اهدحاح الةيف األوروبي األمريكي بكامي  وبدء الدصريةاع من قبل العديد من الدول بدفكيرها في   -1
 52وهذه أول  ميي  ردع ةديدي  منذ بدأع هذه الةمالع الظالم   يى المسيمين منذ أكثر من .. االنسةاب

 .سن 
إال فإن هناك بعض  و. األثر السياسي ليردع العسكري وأنا أدناول هذه العميي  كمثال ليبة   يى 

فيوا  والدي يجب أن دخض  قبل ادخاذ الدرار, السياسي  الوام  ةول مثل هذه العميياع والةساباع المالةظاع 
دأخذ بعين اإل دبار المصالأ والمفاسد و الدواحناع السياسي  ومصية  المسيمين ..لةساباع سياسي  شر ي  دقيد 

 . فيوا 
لى اليوم 5440فمنذ انريدع هذه الةمالع الظالم  في .. ولألسف   : واى

ألف شخم وماع في الةصار أكثر من مييون ونصف رفل  100قدل في ةربا لعراق األولى أكثر من   -
 ...سن   51 يى مدى 

وقد , وفي السجن اليوم  شراع اآلالف , يالف مدني  50وفي الةرب األخير  لإلسدار صدام قدل حهاء   -
 .م السجون كفضأ ا  أ مال أمريكا في دي

  ...وما يحال السيف اإلسراهييي يعمل , وقدل في فيسرين اآلالف  -
 ةال  اغدصاب لنساء المسيمين 10,000وسجيع أكثر من , ألف مسيم  400وقدل في البوسن  أكثر من   -

 !! موادوم ليدةيوا ألقبي  الكناهس وينصروا مما أسفر  ن يالف مواليد الحنا من االغدصاب ألدع بوم أ, هناك 
وهدمع البيوع وسجن يالف الناس , ألف مسيم و اندوكع األ راض  100وقدل في الشيشان أكثر من   -

 . وشرد مهاع اآلالف



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1381  [  
 

ثم قدل أكثر .. وقدل في أفاانسدان  شراع اآلالف  ن الةرب األهيي  الدي أشعيدوا أمريكا وأداردوا باكسدان  -
 !بمهاع األسرى من األبرياء  غوانداناموومألع أمريكا . في ديسمبر 4005ر  يالف في الوجم  األخير  من  ش

 .ودفن النصارى بعضوم أةياء وأةرقوهم وصوروهم وهم يأكيون لةوموم, وقدل اآلالف في إندونيسيا  -
 ..داييند وكشمير  في الدرن األفريدي ووسر أفريديا والفيبين و وغير ذلك كثير  -
ووصل  دد سجناء المسيمين من الجواديين واإلسالميين في كل الدول العربي  واإلسالمي  لعشراع اآلالف  -

وأةرقع مساجد ومراكح إسالمي  في أوربا .. وقدل رموح .. وسجن  يماء واخدرف د ا  .. بال ةسيب وال رقيب
 .ال  .. و دوانا  واغديل مسيمون مواجرون من الجالياع اإلسالمي  ظيما  .. وأمريكا 

ةديد  إن اإلرهاب الةديدي  بمفووم  الصةيأ , !..ح ومين ؟مفأين ردع هؤالء اإلرهابيين المسيمين ال
 .فنةن في قعر قاهم  المرهوبين من كل أشكال الكفر  والمرددين والظالمين.. !  ليسدةي من نسبدنا إلي  

فادور  صاير  مما  ييوم من ةساب , يكان  ليدف  الارب المدصوين واألمر , ثم جاءع أةدا  سبدمبر  
 !!فدامع الدنيا وما قعدع  إلى اآلن ,  سير 

سيدفيسف  يينا المدفيسفون بالةدي   ن دماء المعصومين والمسدأمنين والمدنيين والمسيمين الخاهنين من 
 .. إلى يخر د اوى فدواء السوء.. المنافدين العمالء

 ال دسدودف إال المسدةدين ليردع باإلرهاب و المدصودين بالدصفي .. د  ولكن المداوم  الجوادي  في الةدي
بل إنوا دعرض  ن كثير من المسدأهيين . المسدةدون ليعداب وفق قوانين السماء وةدى دشريعاع األرض , 

 .. لذلك الردع  درءا  ليمفاسد واسدجالبا  ليمصالأ
فييعاد .. كثير من الدفاصيل في أةكام الدماء المسدودف وقد مر في فدر  األةكام الشر ي  في الباب الثال  ال

 .إليوا في مكانوا
 

 :وأضيا 
إن هذه الوجم  الدولي  العادي  ال يمكن أن يدوم برد وا بعض الدنظيماع الجوادي  وال  شراع أو مهاع 

االندفاض   إلى نموذج من..ال بد من أن ددةول المداوم  إلى ظاهر  اسدراديجي  .. المجاهدين هنا وهناك
ولكن  يى شكل موس  يعم كل أرجاء العالم .. الفيسريني  ضد قوى االةدالل والمسدورنين والمدعاونين معوم

ودصل ذرا   الراد   إلى  در ديار الاحا  األمريكان وةيفاهوم من الكفار من كل جنس وفي , اإلسالمي أساسا  
 .كل مكان 

يلي   مل المداوم  من . داوم  والردع وسنين في الفدر  الدالي بكامل شراهةوا ليم.. يجب أن ددةرك األم  
 . لدةديق مثل هذا الردع  بإذن ا  . الناةي  العسكري  والةركي 
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 آلية عمل سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية ونظرياتها العسكرية ونظام عملها: 
اإلسالمي  العالمي  من خالل دراس  الررق دمع  ميي  اسدنبارنا آللي  العمل العسكري  في د و  المداوم  

وما , والبة  الدقيق والرويل في األساليب الدديم  الدي مارسناها في دجارب الجواد السالف  . الثالث  السابد  
وبين , ومن خالل دراس  واق  مواحين الدوى األمني  والعسكري  بيننا كجواديين ومداومين بشكل  ام . يلع إلي 

وخاص  منذ الوجم  األخير   يى أفاانسدان  والعراق , ألمريكي  والةييف  من الخارج والداخل ةجم الدواع ا
 . والمرارداع األخرى في غيرهما 

 : وكان الدفكير منصبا لدي ومنذ  د  سنواع  يى إيجاد رريد  يدوفر فيوا الةد األدنى من الشرور الدالي 
مهررراع يالف أو ماليرررين المسررريمين مرررن المدعرررارفين مررر  الجوررراد فررردأ إمكانيررر  المشرررارك  أمرررام يالف وقرررل   -( 5)

وقضررايا أمرردوم ةيرر  ال يمكررن أن دسرردو بوم إمكانيرراع الدنظيمرراع الجواديرر  المةرردود  مررن جورر  وال يريررد أكثرررهم 
وكررذلك ال يسرردريعون أو ال يرغبرررون إةررراق أنفسرروم أمنيرررا  .. وددا يادرر  األمنيرر  والشخصررري  االلدرررحاماالردبررار بوررذا 

 .يةاق بالجبواع المفدوة  والمةدود  الددر   يى االسديعاب أيضا  بال
إيجاد رريد  ليعمل السري نسدري  فيوا دجاوح مشكي  العي  األمني  في الدضراء  يرى كافر  الدنظريم جرراء   -( 4)

ي ليدولي ا ددال بعض أفراده بفعل الدعذيب لألسرى والمرارداع األمني  الدي اندديع من المسدوى الدرري لإلقييم
 . وأجوضع بذلك نواهيا فكر  ةرب العصاباع المدني  السري  من أساسوا, 
من نبضاع  ارفير  وردود , إيجاد رريد  دةول المبادراع الفردي  الراهع  الدي دمع  بر العدد المنصرم   -( 1)

معركر  أمر  ولريس صرراع ودف  مشرروع الجوراد برذلك ليكرون . إلى ظاهر  يدم دوجيووا و اسدثمارها , أفعال مبعثر  
 .نخب 

مدراوم يناسرب المرةير  بةير  ديدرف  جوراديإضفاء صف  ةال  الوةد  العام   يى األ مال الفردير  لديرار   -( 2)
ويجمررر  مرررا برررين شررركل مرررن أشررركال المركحيررر   يرررى صرررعيد اإلندمررراء والشرررعاراع والرمررروح , ةولررر  جمررراهير األمررر  

  .يمكن إجواض  أمنيا   ال وبين  دم االردبار المركحي بةي ,  واألفكار
و ب  , هم أساليبها فليس للعدو سبيل إلم إجهاضها حتم لو فهمها و لن  ريقة كنت أبحس باختصار 

كظاهر  بعد أن تواجدت كل ظروفها وأسبابها  واالستمرار ريقة  ابلة لتجديد نفسها . فيها  العاملينللم ةلةي 
 :فحو  اآلية الكريمة التأمل في مليا من خالل وهكذا ولدت الفكر  لدي ل. من  بل العدو ذاته 

 ي ا أَنأ َيكافن َبأأَس النذ  ن يَن َعَسى هللان م  ؤأ ض  الأما َسَك َوَحرِّ ِ ي َسب يل  هللان  ال تاَكلنفا إ الن َنفأ َقات لأ  ا أََشده َبأأسا  َِ وا َوهللان َن َكَفرا

يال   ك   . يي  بعض المجاهدين الفداهيين من العميياع الفردي وما أقدم  . ( 92:النساء)  َوأََشده َتنأ
  

أواخر سن  ( أجل  يام المقاومة اتسالمية العالمية منبيان ) : كان بعنوان ةي  نشردوا سرا في بيان    
وثم دروير الفكر  كما ذكرع في المددم   يى مراةل إلى أن وصيع شكيوا النواهي أواخر 5445. أواهل  5440
كابل ونضجع اآلن م  دراس  ددا ياع أساليب المواجواع بيننا وبين أمريكا وةيفاهوا في  الم  في 4000سن  

 .لدكون  يى الشكل الذي أ رض  هنا . ما بعد سبدمبر وغحو العراق
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 خصائص طريقة عمل سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية: 

 

  :نظام ال تنظيم -1
ةي  ددوم الفكر   يى أن يدم ربر كاف  أرياف المداومين أفراد , نظام  مل ال دنظيم مركحي ليعمل   فوو 

 :وخاليا وسرايا وجما اع مةدود  بثالث  روابر مركحي  فدر وهي 
 :الرواب  المرك ية لسرايا المقاومة اتسالمية العالمية 

 
 .االسم المشترك والعهد الشخصي مب اهلل تعالم للم االنتماء إليه -1
 .الشرلي والعقيد  المشتركة والعهد مب اهلل للم االلت ام بهالمنهج السياسي  -2
  الهدا المشترك وهو مقاومة الغ ا  وحلفائهم والعهد مب اهلل للم الجهاد في -3

 . ةم العمل للم تحكيم شرله, سبيله لدحرهم      

 :                    وذلك بالرريد  الدالي  
وا وبرام   ميوا ورريد  أداهوا ونظرياع  ميوا في المناةي الثماني  الدي نشر فكر د و  المداوم  ومنواج -( 5)

نظرير   –النظرير  العسركري   –رريدر  الدربير  المدكامير  ليمدراومين  –النظرير  السياسري   –العديد  الددالي  )ذكرناها 
بةير  ( م وأمرن الةركر  اإل الم والدةريض ثم نظري  الةرك  الدي دشردمل  يرى أسراليب الدردريب والدمويرل والدنظري

درررم دعبهررر  شرررباب األمررر  ورجالورررا العررراحمين  يرررى المداومررر  فررري أي مةرررور مرررن مةاورهرررا العامررر  والسررريما المةرررور 
 . العسكري

وفري   -وهي ساة  المداوم  األساسي   -دوجي  الشباب إلى ضرب األهداف المعادي  في بالدنا خاص    -( 4)
, وةساباع المصالأ السياسري  , ما يدناسب م  الضوابر الشر ي  ليمنو  ب. بالدهم كساة  ردع ومعامي  بالمثل 

 .وذلك لدةديق المردود السياسي والودف من المداوم 
 يى ما ييحم من العمل العسكري وددوم بالعمييراع ,إرشاد الشباب إلى أن دعد كل مجمو   نفسوا بنفسوا   -( 1)

برردءا  مررن أسرراليب المداومرر  الشررعب  واندورراء  . اإل ررداد المخديفرر  المدناسررب  مرر  مررا ةدددرر  مررن إمكانيرراع الدرردريب و 
ومرررورا  بكررل أشرركال ومسرردوياع  مييرراع العصرراباع سررواء  كانررع فرري المرردن أو , بالعمييرراع اإلسرردراديجي  المعدررد  

 . األرياف أو سوى ذلك من أنواع ةروب العصاباع السري 
المندمين لسرايا المداوم  اإلسالمي  العالمير  إال االردبرار  ليس هناك أي رابر دنظيمي من أي شكل  لكاف  -( 2)
 (. .  والهدا المشترك .واالسم المشترك. ونظام العمل .  االلتقادمنهج  ) بر
ليعمرررل   وددجررر. دعدبرررر كرررل سرررري  مكونررر  مرررن فررررد أو أكثرررر وةرررد  مسرررددي  يرأسررروا أميرهرررا ويررردبر شرررؤونوا   -( 1)

مررن أشرركال الدنظرريم والررد و  والدةررريض وسرروى ذلررك مررن أ مررال الجما رراع  العسرركري مباشررر  وال ددجرر  ألي شرركل
برريد  أمني  سنشرير إليورا فري نظرير  ) ودبي  أي وسيي  إ الم . بل دكون نفسوا ودخدار هدفوا ودواجم  . السري 
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اإلسررالمي  مررن سررايا المداومرر  ) ودؤكررد  يرى أنوررا , باسررموا الخررام الرذي اخداردرر  ( كرذا) بأنوررا سررري  (. اإل رالم 
وسررنأدي . ممررا يشررير لمررنو  أصررةاب العمررل ويررربر  مييرردوم بإندرراج المجمرروع المكررون لسرررايا المداومرر  ( العالميرر  

 . يى محيد من الدفاصيل الدنظيمي  والعميي  في نظري  العمل والةرك  إن شاء ا  
وأنصرراره  الجوررادييررا الديررار فررالفكر  هرري  مييرر  جمرر  لجوررد المدرراومين مررن أصررةاب الجورراد الفررردي وبدا  -( 1)

والمدعارفون الجدد والناقمون  يى الاحو األمريكي و الراغبون بالدةرك العميي من مخديف شراهأ هذه األم  بكل 
ل الجوراد الفرردي إلرى ظراهر  يرودةو . شدرك والمنو  المشردرك لدةديرق النديجر  مال باألسيوبوضبروا , مسدويادوا 

د ولورردف واةررد و يررى شررعار واةررد منضرربر بمررنو  سياسرري شررر ي دربرروي يضررم جوررد المجمرروع دةررع مسررمى واةرر
 .. واةد

  
 :فوائد هذه الطريقة وميزاتها  

أو , هن لمشرارك  أةرد مردفدأ الرريد  المجال ليفرد المجرد إن كان يرغرب فري العمرل بمفررده مريدرا  وال ير -( 5) 
لدكرروين سررري  مررن شخصررين أو أكثررر , ببعضرروم ليسررري  الصرراير  جرردا  مررن يةرراد الرجررال واألصرردقاء الررذين يثدررون 

مررن أقرررانوم فرري كررل ( لسرررايا المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر  . ) يدعاهرردون فيمررا بيررنوم ويعاهرردون ا   يررى االنضررمام
 وهكرررذا دررروفر لورررم  هرررذه الرريدررر  دجانسررروم واةديررراروم األمنررري و. مكررران ومرررن كرررل لرررون وجرررنس مرررن المسررريمين 

ودرشدهم ليعمل ةي  هم وةي  يسدريعون دون , ل العمل المشدرك الواس  دون اردبار ادوم ودفدأ لوم مجايإمكان
. في دنظيم جام  ييحموم بمرا ال يريدرون بةسرب قنا رادوم االنضواءدكيف أ باء الرةيل إلى ساةاع المواجو  أو 
 .  وهؤالء شرية  ضخم  جدا  في الشباب المسيم

فرال يرؤثر هرذا , ديك الخاليا بةي  لو كشرف كرل مرن  مرل يدروم وينفرذ الدام بين  باالندراعدسمأ الرريد   -( 4)
ولرريس ( دنظرريم الفكررر )فوررو شركل مررن أشرركال .  يرى مررن يعمررل أو ينرروي العمررل ألنر  ال رابررر  بيررنوم مررن أي شرركل 

 (.. مل دنظيم)وليس ( نظام  مل)و ( فكر  الدنظيم)
  العادير  الدري نشرودها اليروم ويواجوورا كرل مرن يريرد وهذه هي الرريد  الوةيد  لالسردمرار فري ظرل الوجمر  األمنير 

 .الجواد
يررروةي دجمررر  الجورررود دةرررع مسرررمى واةرررد لألمررر  بوجرررود الدنظررريم والجوررر  الموجوررر  والمركرررح الرررذي يرررربر   -( 1)

 . ورريد  الدربي  الدفصييي  , والعديد  الددالي  المشدرك  , المجموع بةكم المسمى الواةد 
كمررا يرروةي .. لدافيرر  دسررير فرري نظررام  مررل سررري مةكررم االنضررمامفررر المدرررددين  يررى و ية, فيرفرر  هررذا الومررم  

 : دنظيم . المسمى المشدرك والودف والفكر ليعدو بوجود دنظيم واةد وراء ديك األ مال 
 . ويدير من الخفاء ولن بعد .  شترك العاممال واالسمويوحد بالهدا , ويدرب باترشاد , يوجه بالفكر  

يرذكر قياسرا  لبراقي  يء يى بعض أجحاه  يكدشرف أنر  لرم يدربض  يرى شرأو . ليدبض  يي  العدو يأدي ولكن  لما  
 . وليس مجمو   مجاهدين من أم  قا د  . وهو أم  دجاهد. الجسد
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 ..وهذه هامة جدا      :تراكم المتوالية الحسابية لعمليات المجاهدين  -( 4)
أو , مباشررر  أو بالمراسرري  , دوا بررإذن ا  دعررالى وديسرريره بكررل وسرريي  سررنريق الفكررر  وننشرررها كاميرر  بكررل مسررديحما 

وسررنةاول وصررولوا .. ووسرراهل النشررر المخديفرر  مدرررور  و مسررمو   ومصررور ,  اإلندرنيررع  بررر شرربكاع االدصررال و
 ..مدرجم  ليااع الةي  من أمم المسيمين وليااع العالمي  الرهيسي  م  الوقع

ا  أن يؤمن بوذه الفكر  بعض اآلةاد ممن يساهم في  مل واةد في كل سن  مرر   فيو فرضنا وهو ما نرجوه من 
وهررذا سررول إذا فدةنررا أمامرر  مخديررف أشرركال األهررداف واألفكررار اإلرهابيرر  العسرركري  وأسرراليب , واةررد   يررى األقررل 

 .. المداوم  الشعبي  وصوال إلى العميياع المعدد  ليخاليا الدي القع خرا  من الددريب
الررد و   اقدنرر  فرري السررن  األولررى مررن نشررر. فرررض أن فرري رررول األمرر  و رضرروا بمهرراع ماليينوررا المدوررور  الثرراهر فين

و ميرع كرل مجمو ر  مرن هرؤالء وبصرور  ال مركحير  .. اثني  شر مجمو   مكون  من فرد أو رهرر مرن األصردقاء
ولو وصل العدد الثنين وخمسين .. أ ميي  في السن  أي  ميي  شوريا  ابدد /54/مر  في السن  فسدكون الةصيي  

وهذا ليس براق  أي دنظيم .. أسبو يالكانع الةصيي   ميي  . مجاهد أو خيي  دعمل كل واةد منوم مر  في السن 
 .. سري أو  صاب  مسية 

. ودةرع فكرر وشرعار وهردف واةرد( سررايا المداومر  اإلسرالمي  العالمير )فيوما نسبع العميياع لمسمى واةرد جرام  
و ندها دددرج العميياع والمسراهماع الفردير  لدصربأ . ع النديج  المفدرض  بإذن ا  دةريض المهاع واآلالفلكان

 : ظاهر  فعال  كما هو شعار د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي 

 . ليس صراع خنبة و , معركة أمة  : اجلهاد واملقاومة 
 

خرى من المداوم  المدني  واإل المي  والفكري  وبالدضافر م  ما سنوج  ل  من مةاور المداوم  األ
وهو اندفاض  أم  شامي   يى امدداد العالم اإلسالمي وةي  . نصل إلى المنشود بإذن ا  دعالى .. والسياسي 

ولكن ضد أمريكا بصور  (  االندفاض  الفيسريني) يى شاكي  .. دوجد الجالياع اإلسالمي  من مخديف الجنسياع
و ندها .. ضمن الضوابر اآلنف  الذكر شر يا  وسياسيا  . في كل مكان هوا الخارجين والمةييين رهيسي  ثم ةيفا

نما أكثر من ذلك  ..سدولد بإذن ا  خاليا دعمل ليس مجرد مر  في السن  واى
. وباكدشاف المدوالي  الةسابي  نجد أن باإلمكان الوصول لعشراع العميياع أو أكثر يوميا  إن شاء ا  
وهذا يةداج ضم جوود العيماء والد ا  .. نض  موم  الجواد في رريدوا الصةيأ كفريض  الصال  والحكا  وهكذا

واألدباء والخرباء والمفكرين والكداب لدصب جميعوا بالدةريض كل بةسب ةجم  وما يسمأ ل  وضع  
 . داوم  المنشود  بإذن ا لدويي  المشا ر لدظور في النواي  يثار ذلك  يى شكل سري  من سرايا الم.. وأسيوب 
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بل ددضمن فكر  دسمي  كرل سرري  باسرموا الخرام الرذي , ( سرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي )فكر   أدسم -( 1)

وهررذا يشررعر السررري  بإنداجوررا واردبررار .. دخدرراره لنفسرروا سررواء  كانررع مررن مجاهررد واةررد أو اثنررين أو خمسرر  أو أكثررر
نردوس اكما دفردأ براب الدسرابق برين السررايا وفررق الكوم. رغب  فرري  لدى اإلنسان اسموا بإنداجوا وهذا إةساس و 

وهكررذا يمكررن , فيولررد دسررابق ومسررار   فرري درب الشررواد  ورا رر  ا  ونكايرر  أ داهرر   ..المدرراوم كررل بةسررب ةجموررا
الرررررق )يرررا  بفكرررر  الدشررربي  برررين فكرررر  اندشرررار المداومررر  ورابردورررا برررين أ ضررراهوا وسرررراياها الدررري ال رابرررر بينورررا ةرك

ماب الفاارق االساساي  وهاو . في اندشارها دون ادصال بدياد  وال ةدرى معرفر  بالمرشرد وشري  الرريدر  ( الصوفي 
 :أن 

 : ريقة المقاومة اتسالمية العالمية 
 

وتقوم للم , المعتمد  وأئمتهم االلالم مذاهبهم   ريقة متكاملة تعتمد لقيد  أهل السنة والجمالة وفقه
 . ريقة لقدية جهادية سياسية سلوكية تربوية شاملة    : فهي.  متكاملفهم 

 

وكما دندشر بعض الررق ليعد أدبا وا بالماليين من كل أقرار الدنيا دونما رابر إال اسم الرريد    
ر قاهم  د  المداوم  العالمي  هذه ةي  سدوفينأمل أن دندشر رر .. ومنواجوا وبرنامجوا الدربوي ورموحها الداريخي 

 . ورموح هذه الرريد  الجوادي  الشامي  أقراب.. الشوداء في المداوم 
ددرروم فكررر  سرررايا المداومرر  اإلسررالمي  العالميرر   يررى دجررانس السررري  ضررمن خيررار أ ضرراهوا فرري المررذاهب  -( 1)

ةررالوم ومكرران بمررا يناسررب .. ضررمن مرردارس أهررل السررن  والدصررور والفوررم العررام سياسرريا  وأمنيررا  و سرركريا  و دربويررا  
 ميوم دون أن يدضرارب هرذا مر  ةالر  الدنروع  يرى مسردوى السررايا ككرل ود رو  المداومر  بكرل مةاورهرا العسركري  

 . إلى يخر مجاالع ومةاور المداوم  .. الد وي  والسياسي  واإل المي  والمدني  و
وين والدربيرر  كمررا هررو معوررود فرري سرروول  االندمرراء ومباشررر  العمررل دونمررا دعديررداع فرري مراةررل الدنظرريم والدكرر -( 1)

فإن شعار أداء الفريض  ودوقيدوا هو قول  صيى , فكما شرةنا في نظري  الدربي  . الجما اع والدنظيماع الددييدي 
  : (أسيم ثم قادل)ا   يي  وسيم 

 تعتبر  ريقة  المقاومة اتسالمية العالمية
 
وتعتبر تو يت  ن معهم فر  لين كالصال  وال كا   تال ألداء اهلل الغ ا  و من واالهم و اتل المسلمي

 .يقب التكليا فيه بمجرد اتسالم , أداء الفريضة في أحوالنا هذه  فوريا 
  :كما  ال صلم اهلل لليه وسلم 

 (   أسلم ُم قاتل)  
فكل من كان مسيما  ةدى ولو دخل اإلسالم منذ سا   بعد أن دخل اإلةدالل وةل الجواد ..  :وهكذا 

أما مراةل الدربي  في مراةل العديد  الجوادي  والفوم السياسي . دعينع  يي  الفريض . ار فريض   يني وص
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د  أمير كل سري  أو مجمو   بدأهيل نفس  ومن جفددم م  الوقع ولكن  يى أن ي.. واسديعاب األةكام الشر ي 
 .. رهمع  من خالل برنام  د و  المداوم  المفصل والميسر برريد  سوي  ميس

ويعاهد ا   يى الدحام ,اإلندماء لوذه الد و  إال أن يعدد العحم  يى ذلك  وهكذا فما  يى من يريد الجواد و
والسيما أولهك الذين سبق لوم ديدي . منوجوا واسموا وشعارادوا ويسيك سبيل العمل المباشر ضمن اسدرا د 

 ..  أو غير رسمي ددريب  سكري إما في جما   جوادي  أو مؤسس   سكري  رسمي
فالدضي  في أساسوا كما سنشرح في نظري  الددريب  يى أساس الةديد  الدي ددول أن أساس  مل  

 .ودوفيره ورف  مسدواه ( إراد  الددال)المجاهد والسيما في ةروب العصاباع  يى مبدأ 
 

   أنواع سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية ومستوى عملياتها العسكرية: 
مما يجعل , .. سديياليوج ف المسدوياع بين سري  وأخرى من ةي  اإل داد العسكري والمادي ودخدي  

 . في الداخل والخارج. أهييدوم في دنفيذ العميياع الدي أشرنا لبعض نماذج أهدافوا مخديف  أيضا 
وذلك .. ني  والمالي وهنا نميح بين  د  أنواع من السرايا بةسب قدرادوا الفني  والعسكري  والدكنولوجي  واألم

 : بةسب الدسيسل الدالي
 

 :سرايا المقاومة الشعبية : أوال 
وددكون هذه السرايا من األفراد والمجمو اع الصاير  المةدود  اإلمكانياع من ةي  الدمويل أو من ةي    

 .مسدوى الددريب وهم غالبي  المسيمين الساةد 
ولكن أهمي  مشاركدوم دأدي   المسدوى من الناةي  العسكري  وهؤالء يسدريعون الديام بأ مال بسير  مةدود 

 .ألنوا لن ددع ليمسدعمر قرارا  يدر في بالدنا. في الدرج  األولى من كثردوا ةال دةول المداوم  إلى ظاهر 
وسدسبب إح اجا  هاهال  إذا دفشع ظاهر  المداوم  في الجالياع المسية  المديم  في الدول المشارك  في الةرب 

 .  يى المسيمين والسيما الدول الاربي 
 

 :السرايا العسكرية العامة: ةانيا 
من األفراد الذين سبق لوم الددريب  يى اسدخدام , وددكون هذه السرايا المسية  مةدود  اإلمكانياع 

نظيماد   أو وجل هؤالء من بدايا خاليا الديار الجوادي و د. األسية  الخفيف  الفردي  والمدفجراع بمسدوى مدوسر 
المجاهدين الذي سبق لوم مشارك  ما في ساةاع الجواد كأفاانسدان أو الشيشان أو البوسن  و كشمير أو الفيبين 

.. أو  بر خدمادوم في األجوح  األمني  أو العسكري  لبالدهم. أو سبق لوم الددريب في أن سبيل يخر.. أو غيرها
ولكن مساهمادوا . دون دمكن هذه السرايا من  ميياع نو ي  كبير  مدوي وقد دكون العواهق المادي  واألمني  ةاهال  

العسكري  هي األساس في ةرب العصاباع الدي دشنوا سرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي   لكثر  هذا النوع من 
فوو  دد من . وةدى بين الجالياع المسيم  في البالد المةارب  . الكوادر الجوادي  في العالم العربي واإلسالمي 

ناهيك  ن مهاع يالف وقل الماليين من الرجال الذين . فه   شراع اآلالف من الجواديين وأنصار المداوم  
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اندسبوا لجواح ةكومي أمني أو  سكري في ةيادوم كدوراع  ام  أو كمةدرفين ودركوا ذلك أو ما حالوا في 
 . الضمير الةي بشكل قوي ويةركوم مشا ر ديني  وورني  وقومي  أو مشا ر.  الخدم   

 

 :سرايا المقاومة النولية : ةالةا 
وهي السرايا  الي  اإلمكانياع األمني  والةركي  والعسكري  والمادي    و ددشكل من العناصر أو المجمو اع 

دار  الخاليا في ةروب  الدي كانع قد ديدع ددريبا   اليا  في المجال األمني  يى العمل السري واإلرهاب المدني واى
العصاباع وددنياع االدصاالع وأمنيادوا وكذلك ددريبا   سكريا   اليا  في مجال اسدخدام األسية  والمدفجراع 
ددان  والسيما دكديكاع قدال ةروب العصاباع في مخديف الظروف وخاص  دصني  المدفجراع واسدخداموا واى

 .اسدعمال ررق الدفجير المخديف  والسيما اإللكدروني 
لوا  امل موم ليعمل وهو اإلمكانياع المالي  العالي  الدي دمكن هذه الخاليا من العمل  يى  فروكذلك دو 

مسدوى  الي في داخل ساة  المداوم  الرهيسي  األولى أو في الساة  الخارجي  داخل الدول المعادي  أمريكا في 
 . أمريكا في الدرج  األولى ثم الدول الةييف  لوا

 

  :يات االستراتيجيةسرايا العمل: رابعا  
 :هذه السرايا سرايا خاصة يمكن أن يقوم بتشكيلها من تتوفر لهم الشرو  التاليةو 

فورم اسردراديجي لربيعرر  الصرراع ومررا وصرل إليرر  مرن الناةير  السياسرري  والعسركري  واالسرردراديجي   امر   وقرردر   - 5
دار  هذا النوع من السرايا من أجل,  يى الدراس  الشر ي  ليعميياع الكبرى ويثارها السياسي    . قياد   واى

 . إمكانياع مالي   الي  جدا  لدأهيل مثل هذه السرايا ودمويل  مييادوا   -4
 .إمكانياع أمني  وةركي   الي  جدا  ليعناصر المدةرك  ليعمل والدنفيذ -1
 .لمدةرك  ليعمل والدنفيذاإمكانياع  سكري   الي  جدا  ليعناصر  -2
مكا -5 المةال أو بنيات لملياتية  في امتالك واستخدام أسلحة الادمار الشاامل و ات الحاجاة للمعاملاة معرفة وا 
 .لحسم االستراتيجي للصراع مب أمريكا ل

بالدعاون م  , ويمكن أن يدوم بدشكيل هذه السرايا نخب  من الممولين المسيمين المؤمنين بنو  المداوم  
في ةكوماع لشرفاء الذين سبق لوم العمل في أجوح  األمن السابدين كبار قدماء الجواديين وبالدعاون م  بعض ا

وبعض السياسيين , قدماء العسكريين والعيماء اإلسدراديجيين في المجاالع العسكري  كذلك و بالد المسيمين 
 ,المخيصين من المددا دين أو ةدى من الذين ماحالوا  اميين في بعض أجوح  الةكوماع العربي  أو اإلسالمي  

يمانوم ببرنام  المداوم  اإلسالمي  العالمي , ممن يمكن الوثوق بوالهوم لدينوم وأمدوم وبالدهم   .وبسريدوم واى
وا  الموفق . وهؤالء يكفي أن ينجح من أ مالوم واةد  كل سن  أو سندين  يى أن دكون من الةجم الةاسم

 . وما يعيم جنود ربك إال هو.. و  جنود السمواع واألرض 
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  الثقافة اإلرهابية والملكة اإلرهابية والصفات المكتسبة لمقاتل  حرب العصابات: 
 

 :الثقافة اإلرهابية
والسيما في ( اإلرهاب)هي مجمو   المعارف والمعيوماع والثداف  العام  الدي يدميكوا المدادل بأسيوب   

 ..ومن ذلك بعناوين مخدصره.. ةرب  صاباع المدن
 .   العام  بشكل  ميي ومعرف  بأوج  نشار الناسفي الةيا االنخرار  -
 .معرف  ومرالعاع في كدب اإلسدخباراع والجاسوسي  والةروب الخفي   -
وجم  المعيومراع والمررارداع , والدةري  واالسدجوابمعرف  ومرالعاع في أساليب اإلسدخباراع في الدةديق   -

 .األمني  والدجسس والدصنع وأدوادوا وأجوحدوا الةديث 
معرفر  ومرالعرراع فرري  يرم األدلرر  الجناهيرر  وأسراليب األمررن فرري مدابعر  الوقرراه  األمنيرر  والةرواد  الجناهيرر  ومررا   -

 .شابووا
سررواء  العسرركري  الدرري قامررع بوررا النخررب , معرفرر  ومرالعرراع فرري درراري  العمييرراع الخاصرر  ودفاصرريل أةررداثوا   -

  العالمي   وكرذلك فري أسرباب نجراح وفشرل ديرك العمييراع العصاباع والجما اع المسية سكوما ندو العسكري  من 
 ..والسيما الكبرى منوا

ودراسرر  فرري . وأسرريةدوا ودرردريبادوا وررررق  ميوررا( بفرررق مكافةرر  اإلرهرراب ) معرفرر  بأسرراليب  مررل مررا يسررمى   -
 . بعض  مييادوا الناجة  والفاشي  في مخديف دول العالم والسيما خالل السنواع العشر األخير 

ةرررروب العصررراباع المررردن و الجبرررال .. بمخديرررف أشررركالوا( ةررررب العصررراباع ) معرفررر  ومرالعررراع فررري كدرررب   -
وغيرر ذلرك مرن أنرواع ديرك .. وةرروب اإلنفراق وغيرر ذلرك وةرب العصراباع فري الصرةراء , والااباع أو األرياف 

ا الشرروير  فرري الدررراري  الةررروب وفنررون و أسررية  كرررل نرروع  مررن ديررك الةرررروب وأسرراليبوا ودرراري  دجاربوررا ومدارسرررو
ثرررم فدرررر  الصرررراع ضرررد . فررري فدرررر  مرررا برررين الةرررربين االسررردعماري الةررردي  والسررريما فررري الثررروراع الكبررررى فررري الةدبررر  

اإلمبرياليرر  األمريكيرر  بعررد الةرررب العالميرر  الثانيرر  والسرريما فرري أمريكررا الجنوبيرر  وأفريديررا وبعررض الرردول األخرررى فرري 
 . يسيا
فررري  مرررل ةررررب العصررراباع  مومرررا  والسررريما ةررررب  صررراباع المررردن أو أ مرررال  يررروم ومعرررارف  امررر  دسرررا د  -

 : اإلرهاب المدني ومن ذلك
 يررم الكومبيررودر   فوررو اليرروم مررن أهررم العيرروم الدرري دسررا د فرري كافرر  مجرراالع العيرروم  والثدافرراع األخرررى اليرروم * 

 . وكذلك
ومرررن المفيرررد معرفررر   امررر  بعيرررم الميكانيكرررا . معرفررر   امررر  بعيرررم الكوربررراء واإللكدرونيررراع واألجورررح  اإللكدرونيررر  * 

صالةوا ودعدييوا بةسب ما ييحم  .. واآلالع والسيما المركباع واألسية  والدعامل معوا واى
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و بجارافيررا ومنرراخ واقدصرراد ...  واالقدصررادمررن المعيومرراع والمرالعرراع العامرر  ةررول الدرراري  والسياسرر   يءشرر*  
داع والدداليد و  موم أوج  النشار الةيادي البشري في منرد   مرل مدادرل وررق وبني  البيد الذي يعمل في  والعا

 ..إلى يخر ذلك.  مل العصاباع أو المجاهد بأسيوب ةرب العصاباع 
  

ن  ند المجاهد في مجال ةرب  صاباع المدن أو ما يسمى  إن مجمو   هذه العيوم والمعارف دكوه
ميك  اإلرهاب في اخديار األهداف . رهابي ودنمي لدي  الميك هذه المعارف دكون ثداف  لدى اإل( . اإلرهاب)

مكاني  دنفيذها ولواحموا ويثار ذلك ودبعاد  من النواةي األخرى السياسي  واألمني  . ال  ذلك .. وربيع  العميياع واى
ديوم ماد  باسم وأقدرح فعال   يى المشرفين  يى إ داد الخاليا والسرايا اإلرهابي  أن يضيفوا إلى برام  اإل داد ل

 . دشمل ذلك ودضم مكدب  ينصأ بوا المددرب ليمرالع  والدثدف( ثداف  إرهابي )
  

 :الملكة اإلرهابية

المخدارين من  دور  لدأهيل الكوادر في دنظيم الدا د  من بعض الشباب أذكر أن ألديع مةاضر  في   
 :ان و كانع بعنو , 5494المجاهدين العرب أيام الجواد األفااني سن  

 (.. اإلرهاب ميك  )
بعد رول  دماس م  الديار الجوادي ومجاالع الددريب والعمل واالةدكاك بمهاع المجاهدين من  و وفعال   

.. فضال   ن مرالعاع كثير  يسرها ا  دعالى في هذه المجاالع.. والمسدوياع  مخديف الجنسياع  واألنواع
 :دوم  يى ثال  أسس رأيع أن االسدعداد ليعمل في مجال اإلرهاب ي

 . صفاع مكدسب  واى داد    (1)   -.         ام  واسع  ثداف   ( 4)   -.     ميك   ( 5)
وكذلك يمكن رف  مسدوى اإل داد و مسدوى , وفي ةين يمكن أن يرف  مسدوى الثداف  لدي المجاهد 

إيجاد اإلرهابي المددن لعمي   ولكن دبدى الميك  أساس في.. وهذا يؤثر في صدل الميك , الصفاع المكدسب  
 . وأداه 
 مخديف أوج  الفنون واألدب وومن هذا الوج  فإن ميك  اإلرهاب مثيوا مثل ميك  الشعر والموسيدي والرسم  

فوناك أشخام مؤهيين بالفرر  . هي موهب  .. والميكاع والعديي  والعميي  األخرى  موما  .. الوواياع 
إرهابيين ناجةين يددنون اخديار العميياع والدخرير لوا ودنفيذها ويدركون ةسابادوا واإلمكانياع الذادي  ليكونوا 

 . ال  .. السياسي  وضوابروا الشر ي  واألخالقي 
و يى المدربين والمشرفين  يى إنشاء السرايا في المداوم  أن يكدشفوا ديك المواهب ويصديوها بالثداف   

 .. اإلرهابيين في هذا النوع من الجواد المبارك والددريب لدأخذ مكانوا في قياد  أ مال
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 :الصفات المكتسبة لمقاتل العصابات 

والمدارك والمعارف والددراع البدني  والفني  الدي يدم ددريب مدادل   عواإلمكانياوهي مجمو   العيوم   
وما يدب  ذلك أو ,   في مخديف المجاالع العسكري  المباشر  كاسدعمال األسية  المخديف, العصاباع  ييوا 

وأدرك الخوض في بعض دفاصيل هذه إلى باب اإل داد والددريب بما يسيره ا  دعالى .. العيوم الدابع  األخرى
 . وهو المسدعان

  
وأخيرا  في خدام النظري  العسكري  بعد اسدعراض مجالي  مل المداوم   في الجبواع المفدوة  واإلرهاب 

 .. قبل أن أخدم هذا الباب. العالق  بين هذين النو ين من الجواد يجدر أن أ رج  يى. الفردي 
 
  العالقة بين جهاد الجبهات المفتوحة وجهاد اإلرهاب الفردي : 
من الدفصيل لوذه الفدر  في باب نظري  الدنظيم ولكن يمكن إيجاح بعض األفكار في هذه  يءسيأدي ش 

 :الفدر  بما ييي

األخرذ بورا يمكرن أن دسردفيد السررايا العامير  فري مجرال جوراد اإلرهراب الفرردي بضوابر أمني  صارم  يجرب  -( 5)
 .اع  ناصرها العسكري  والددريبي   ام  في الجبواع المفدوة يفي رف  إمكان

يمكن أن دسدفيد بعض العناصر العامير  فري مجرال دجنيرد وبنراء السررايا مرن الجبوراع المفدوةر  فري دجنيرد  -( 4)
رسررالوا ليعمررل فرري بيرردانوا أو ةيرر  دسرردري  فرري مجررال إرهرراب الجورراد  بعررض العناصررر الدادمرر  ليجورراد واندداهوررا واى

 . الفردي أو الخيوي م  مرا ا  مالةظ  هام  جدا  وهي أن ال يأخذ ذلك شكل الدنظيم واالردبار المركحي
ين  ميوا فري مجرال جوراد يمكن أن دشكل الجبواع المفدوة  مفرا  ومالذا  يمنا  ليمراردين والمريوبين من الذ(  1)

 . ةي  كشفوا ولم يعودوا يسدريعون المدابع  بشكل مكشوف وال يسدريعون االخدفاء. اإلرهاب الفردي
 أسريوبوميجب الدنبي   يرى أن سررايا المداومر  مرن العراميين فري مجرال العمرل السرري يجرب أن يبدروا  يرى  -( 2) 

لرروا ليعمررل والررد و  العينيرر  وهررذا مددررل ومنحلررق  خريررر نديجرر  وال يدةو , السررري ةررال انددررالوم ليعمررل فرري الجبورراع 
 .األجواء اآلمن  والعارفي 

دوجووا ليجبوراع المفدوةر  دةرع قيراد  أمرراء ديرك الجبوراع  إنيجب أن يعمل أفراد سرايا السري  المداوم    -( 1)
يعميروا دةرع إداردورا برإخالم  فيجب أن.. مثل  ذلك  وخاص  المةييين أو اإلداراع العام  الدي دنشأ ةال دكرار

وأن يسعوا إلى الدواجد في خرور الددال األولى ومعسكراع اإل رداد ألداء . ودفان رالما دواجدوا في ديك األجواء 
 . أمكنونشر الد و  ومنوجوا بشكل سري ماالفريض  بإخالم وليدماس بالمجاهدين 

والخيرروي فوررو أن  مررل هررذه السرررايا هررو ذراع روييرر   أمررا مررا دسرردفيده  الجبورراع مررن سرررايا الجورراد الفررردي  -( 1)
, وفري دصرفي  قيراداع الخصروم, عددير  لجواد ديك الدضايا دسدري  من خالل  ميوا دوفير الردع الرالحم ليدروى الم

و دنفيررذ العمييرراع الخاصرر  بالدعرراون مرر  أمررراء ديررك السرراةاع والدضررايا بشرركل سررري , والعمررل خيررف خرررور العرردو
 .ومبرم  
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 ..يبلغه النداء   ختام نناشد منالن وفي واآل
 

 
إن األم  .. ن  يى الجوادو األوفياء العاحمأيوا .. يا رجال هذه األم  من الشرفاء .. أيوا الشباب المجاهد 
والسيما  منذ سدرع  . وضربوا الوهن من ةب الدنيا وكراهي  الموع, قد دماوع في معظم رجالوا العحيم  اليوم 
 .وكيانوم السياسي واسدعمرهم أ داؤهم المسيمين  خالف 
 .. أخذ بيدها من هذا المواعنيجب أن نةيي األم  و  و 

يعبر نور األردن . 5445لدد كان بعض الشباب المجاهد إبان حةف األمريكان األول  يى العراق سن  
وكان  .. يبة   ن جندي صويوني ليصر   ويساهم في جواد هذه األم , بسكين أو مسدس أو ما ديسر ل  

أو ..بعض المجاهدين يذهب إلى يخر الدنيا لدنفيذ  مل خيف خرور العدو ردا   يى  دوان   يى هذه األم 
  .لييدةق بساة  جواد ال يصيوا إال بشق األنفس

فضال   ن .. ونشردوم بين أظورناوالخبراء لدد جاءدنا أمريكا بمهاع يالف الجنود .. وها قد سول األمر
.. من سياسي  واقدصادي  وثدافي  وسوى ذلك رىيين من العاميين في المجاالع االسدعماري  األخمهاع يالف المدن

 .وال داييرا لنظام الةيا  , وال يكيف األمر الذي ند وا إلي  اندسابا لدنظيم وال يسدد ي سفرا وال هجر  
 :فكل ما يةداج  األمر  
 .. م أكيد للم المساهمة في الجهاد والمقاومةو ل   ,ا م للم أداء الفريضة المتعينةحخصي  رار ش -
  .نتساب لدلو  المقاومةةم بينك وبين من ستعمل معه للم اال , لهد بينك وبين اهلل تعالم  - 
 . العالمية وسرية ضمن سرايا المقاومة, وتكون بذلك لضوا  في هذه الدلو  .. شكل سريتك -
 . وسر به بتةد   در است التك  وت بيق برنامجه التربوي, إسب في فهم المنهج  -
  . در است التك نفسك ومن معك  ألدَّ  - 
 . بادر للعمل  فالجهاد فريضة لينية واختر هدفا معاديا يناسب إمكانياتك المادية والعسكرية   - 
  ..ةم أ دم.. صمم واستخر اهلل  .. تريس وفكر  -

ما شواد  , وةيا هال  يى رريق الةسنين  ليسع رريد  جدل وال .. وا د و   مل وشواد  إن. إما نصر واى
 ..ما نةن في ى لإفدد شبعع األم  من ذلك ويلع . الدال وكثر  السؤال  منوجا ليديل و

 .. وا  المسدعان وأن أوان النفير  
  ْاما الأَجننَة ْامأ ب أَنن لَ َوالَ ْامأ َوأَمأ فاَس ن يَن أَنأ م  ؤأ َن الأما َتَرى م  َ اشأ دا  إ نن هللان َتلاوَن َوعأ تالاوَن َوياقأ ََِيقأ ياَقات لاوَن ِ ي َسب يل  هللان  

َراة  و ِ ي التنوأ ه  َحقّا   تامأ ب ه  َوَذل   َعلَيأ ي َباَيعأ ما النذ  كا ع  وا ب َبيأ را ش  َتبأ َِاسأ َن هللان   ه  م  د  ْأ َِى ب َع آن  َوَمنأ أَوأ ج يل  َوالأقارأ األ نأ َو ََ َك ها

يما  زا الأَعظ     (111:التوبة)   الأَفوأ
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 الباب الخامس                                                                    الفصل الثامن
 

 ونظام العمل في سرايا المق اومة اإلسالمية العالمية  نظرية التنظيم
 

نظام : )العمل وهو  األساسي في رريد  ددوم نظري  العمل والبناء الدنظيمي  يى أساس الدا د  والشعار
 يءأي أن سرايا المداوم  اإلسالمي  دبني رريد   ميوا كما مر ش"   نظام ال تنظيم  ( " مل وليس دنظيم ليعمل

من شرح ذلك في النظري  العسكري   يى أساس نظام ليعمل وجم  جوود نداهج  وليس  يى أساس الدنظيم 
 :ولنبين ذلك بمحيد من الشرح . المركحي 

 
  قومات بناء التنظيمات التقليديةأسس وم : 

المدوماع واألسس الدي ددوم  ييوا  5440كنع قد لخصع  في مةاضر  ألديدوا في بيشاور سن  
 : الدنظيماع الددييدي  وهي خمس 

 .وهو الفكر والعديد  الةركي  الدي ييددي  ييوا أ ضاء الدنظيم  :المنهج - 1
 .ورريد  ادخاذ الدرار –شورى واإلدار  وداهر  ال –ودشمل األمير   :القياد  - 2
 .وهو برنام  اسدراديجي  العمل لدةديق األهداف  :المخ   - 3
 .وهو الوساهر المادي  الكفيي  بسد اةدياجاع دنفيذ ذلك المخرر  :التمويل - 4
 . بين األمير والمأمور في ديك السيسي  الةركي  االردباروهو نظام   :البيعة  - 5

  
 ت بناء دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية وسراياها المجاهدةأسس ومقوما : 

 :و بر ما سبق فإن أسس البناء في د ودنا ددوم  يى. كما بينع في النظري  العسكري 
   اإليمان بفكر الد و  و ديددوا األساسي  والجوادي  ونظريدوا السياسي  الشر ي. 
   وقدال من  اونوم  من الاحا  المةديينالعمل لدةديق الودف المشدرك وهو دف  الصاهل . 

  دربيق منو  الدربي  المدكامي   من قبل األ ضاء . 

  اإل داد  –الدنظيمي   –العسكري  ) رريد  العمل والةرك  ودشدمل الدفاصيل المةدد  في النظرياع– 
 ( .–الدةريض   –الدمويل   -والددريب 

  الخام ليسري   سماالةمل اإلسم المشدرك العام ليسرايا إلى جانب. 

 العود م  ا  دعالى  يى الدحام المنو  والعمل  يى دةديق الودف . 

  
فإذا ما أردنا  دد مدارن  بين مدوماع الدنظيماع الددييدي  ومدوماع نظام  مل سرايا د و  المداوم  

 : اإلسالمي  العالمي  لوجدناه اخدصارا  بةسب الجدول الدالي
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 نظام لمل سرايا المقاومة ظيمات التقليديةمقومات التن أسس العمل

 الهدا
قام  الةكوم   إسدار الةكوم  واى

 .الشر ي  في الدرر المةدد
 .المداوم  من أجل دف  صاهل الاحا  وأ وانوم

 العالمي  منو  د و  المداوم  اإلسالمي  .فكر ومنو  الدنظيم الجوادي المنهج

 األمير المركحي والدياد  القياد 
 .العام ليسرايا العالمي  اإلرشاد

 .واألمير الخام ليسري 

 .دالل وضرب  في كل مكانةمداوم  اإل برنام   مل الدنظيم المخ  

 التمويل
مصادر دمويل الدنظيم وبرنام  إنفاق  

 .ومصادره الدبر اع

الدمويل الخام بالسري  ومصدره الاناهم 
 .والدبر اع

 بيع  مركحي  لألمير البيعة والعهد
و ود م  ا   يى الجواد والمداوم   ود 

 . يى را   أمير السري 

   
وسراياها المجاهد  ددوم  يى العمل الفردي و مل الخاليا . فد و  المداوم  ددوم  يى الخاليا الالمركحي   

لمشترك الهدا المشترك واالسم ابةي  ال يربروا كما أسيفنا إال . الصاير  المنفصي  دماما  والالمركحي  دماما  
 .ومنهج االلتقاد و ريقة التربية

 
 (نظام البناء والعمل: )بناء الخاليا والسرايا : 

في كابل في ظالل اإلمار  اإلسالمي  في  4000نظرياع المداوم  بشكيوا النواهي سن    ندما وضعع    
نع صيا  البناء كا. أفاانسدان أيام رالبان وبدأع مةاول  بناء نوادوا ألولى  يى األرض في أفاانسدان 

 يى الشكل ( سرايا المداوم )و دروس الفيديو ( الجواد هو الةل)الدنظيمي بةسب ما شرةدوا في سيسي  دروس 
الدعديل الذي ألحمدنا إياه ددا ياع أةدا  سبدمبر ,الذي سأبين في هذه الفدر  ةي  سأذكر بعد هذا البيان  

 .اسب الواق  الةالي والةمالع األمريكي  وجعيدني أ دل الفكر  بما ين

 
  **الدوائر التنظيمية الثالثة لسرايا المقاومة اإلسالمية العالمية: 

 
  ( :السرية المرك ية ) وهي : أوال  الدائر  االولم* 

وذلك من خالل نشر أدبياع الد و  ومناهجوا السياسي  . والدي مومدوا األساسي  اإلرشاد والدوجي  والد و   
يصالوا إلى مخديف شراهأ األم الشر ي  والدربوي  و  صدار البياناع اإل المي  وا. الةركي  واى منوجي  باسم لواى

باإلضاف  إلى بناء السري  المركحي  العامي  . الد و  وسراياها بةي  دشدمل  يى فكرها وررق أداهوا ووجو  نظرها



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1414  [  
 

لدواصل م  من أمكن الدواصل والعمل من خالل ا. أفاانسدان الدي كانع مفدوة  في و  بجال سكريا   يى أرض 
مع  في بناء  القاع دعاون ودنسيق م  سرايا غير مركحي  دةمل د و  المداوم  ودعمل بشكل منفصل دماما  

 .   يى الصعيد الةركي
 
 (:السرايا الالمرك ية)دائر  التنسيق أو : ةانيا  * 

خضا وا لدوراع الدأه وددكون من العناصر   يل الفكري والمنوجي والدربوي الدي أمكن الدواصل معوا واى
ةي  يكون برنام  ديك العناصر  االردةال . معوا المدكامل فكريا  و سيوكيا  و سكريا  وةركيا  من خالل الدماس 

والعمل بشكل ةر ومنفصل دماما   ن السري  . واالندشار في األرض كل بةسب ظرف  وةياد  ,  ن الجبو  
ال يربروا إال االسم والودف والمنو  العددي والدربوي ورريد  العمل ودندر  المركحي  من الناةي  الةركي  بةي  

أن قيادادوا قد أمكن دربيدوا بشكل مباشر  يى فكر الد و  مما  ن الدالي  وميح  هذه السرايا .  الصي  بوا دماما  
كن إ دادها  سكريا  بشكل كما أم. فكير والعمل بشكل سييميمكنوا من ندل أساليب الدربي  و منو  اال دداد والد

 . مددن يمكنوا من نشر العيوم العسكري  الالحم 
 
  :أو السرايا العامة لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية( دائر  الدلو  )  الدائر  الةالةة: ةالةا  * 

 :وهذه السرايا هي األساس في د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  الدي رفعع شعار
 (ركة أمة وليس صراع نخبة المقاومة  مع) 

يصال الفكر  بكل األساليب المخدصر  والمفصي  لدمكين الشباب العاحم  يى الجواد من  ةي  دكون الد و  واى
الدخول في الد و  ودشكيل سراياهم الخاص  المسددي  كييا  ليمشارك  في المداوم  دون أي اردبار ةركي 

 . بالمركح
الودف المشدرك واالسم المشدرك ومنو  العديد  الجوادي  المشدرك  ةي  يددصر الرابر كما أسيفنا  يى

كاف  المواد الالحم  السدكمال إ دادهم الذادي ةي  ,ر لوم المناه  المنشور  وفِ وةي  د  . ومنو  الدربي  المدكامي 
 .هم لمباشر  العمل  يى بصير  ومن خالل منو  منضبر واضأ

إال أن يؤمن بالفكر  ويجحم الني  وييدةق بالد و  , الد و  العام  بةي  ال ييحم العنصر الميدةق بسرايا 
ويربي نفس  ومن مع   يى منوجوا م  الوقع مبددءا  العمل وفق األساليب والررق المبين  في منو  الد و  

 ..المنشور وأدبيادوا
  

جالوا االسدراديجي وقد ركحع في الكداباع والدسجيالع الدي شرةع بوا الرريد   يى أن أساس الد و  وم
وقد وضعنا دفاصيل دشرح ليمريدين لوذه ( سرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  .. )هو الداهر  الثالث  سرايا الد و 

  ..ولكني أشير  بل ذلك. الرريد  سبل إنشاهوم ليسرايا ورريد   ميوم الدي سأبينوا فيما ييي
سدار إمار  أفاا وانويار نظرياع المواجو  المدمركح  نواهيا  م  . نسدانإلى أن ددا ياع أةدا  سبدمبر واى

وثبوع ذلك في المواجواع . الوجوم العسكري األمريكي الراغي ماديا  ودكنولوجيا  وبشريا   يى كل صعيد
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قواع هذه الةمالع األمريكي  في أفاانسدان ثم  المةدود  الدي دمع بين قواع المجاهدين المدمركح  المكشوف  و
ليعمل أكد لي دماما  األهمي  االسدراديجي  .. كاليمن وسواها األخرى  ن وفي العراق وبعض البؤرفي باكسدا

 .. لدركيح  يى الداهر   األساسي  في د و  المداوم  وهي داهر  الد و  العام السري الفردي وا
ذلك أو لايرنا من  إن بدينا إلى.. قبل أن يمكن لنا.. وا  أ يم.. إذ أني أ ددد أن  ربما سيرول الوقع

  .أن يسدريعوا الدمركح ثاني  والعمل وجوا  لوج  من خالل الدفاع الثابع والمواجو  الجبووي المجاهدين 
 .هما األولى  و الثالث :و يينا ضمن معرياع الوض  الةالي أن نعمل من خالل داهردين 

 :  مرك  اترشادوهي   :الدائر  االولم** 
والدوجي  ونشر المنو  وبرام  الدربي  ودصدر البياناع واألبةا  الالحم  لمدابع   الدي دشرف  يى اإلرشاد 

 . ودعمل بشكل سري يناسب األةوال.  ذلك
  ( :سرايا دلو  المقاومة) الدائر  الةالةة **

وندوق  أن ددشكل بشكل ديداهي من قبل الراغبين بالعمل وفق هذا المنو  , وهي السرايا الدي نأمل من ا  
والرريد  والدي سيدشكل بإذن ا  من خالل بالغ الد و  ألوسار المسيمين الذين ددفعوم كل الظروف من ةولوم 

وذلك من خالل العمل الد وي السري  يى إقناع ديك الشراهأ بضرور  الضبر المنوجي . لالنخرار في المداوم 
وود ومةاول  ليوصول إلى الودف وضرور  العمل من خالل منريداع هذه الد و  جمعا  ليج. ليمداوم 

 .االسدراديجي وهي دةر العدوان وهحيم  الةمالع الناحي  وقياددوا األمريكي  الصويوني 
.. نرجو بما يعيد لنا إمكاني  الدمركح والدفاع الثابع ولو قدر ا  لي الةيا  إلى أن يةصل الدواحن الذي  

و ر الثالث  وبشكل  ميى فدد كانع ديك البداي  وا د  فسأ مل  يى اسدهناف ما بدأع ب  من دكوين الدواه
مشجع  ولسع بصدد اسدعراض ديك الدجرب  الدي انوارع كايرها من المةاوالع الجوادي  في ثنايا ددا ياع 

 .سبدمبر وسدور إمار  أفاانسدان اإلسالمي  
ربي وأسال  الرةم  بعد أن أكون قد لديع  ويمل إن ةصل ذلك الدواحن ودمكن المجاهدون من الدمركح

المجاهدين األكفاء أن يعميوا  يى ما ةيمع ب   أن يديض ا  لبعض كوادر, والمافر  وشواد  في سبيي  درضي   
 : لن دشكيمو ميع ل  

لوذه الد و  الدي لخصع المحترفة والسرية المرك ية , ( مكتب إرشاد سرايا المقاومة اتسالمية العالمية )
  . وأسال ا  اإلخالم دجرب  و مال رب  قرن من الحمن  أفكاري الةركي  والجوادي   برفيوا خالص  دجربدي و 

وأرجو أن دكون الفكر  قد نضجع واةدوع مساهم  جدي  بين المساهماع المخيص  الجاد  لدف  صاهل 
  .أوان نووضوا  -بإذن ا   -الاحا  وأ وانوم  ن هذه األم  المؤمن  المسدضعف  الدي ين 

اآلن فسأ ود إلى محيد من الشرح الذي يسا د الذين يددنعون بوذه الد و  الجوادي  ليمداوم   يى دشكيل أما 
 .. سراياهم السري  المسددي  بشكل كامل
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  أنواع سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية من حيث مهام عملها: 
  :العناصر والسرايا بانية السرايا العاملة -( 1) 
قناع الكوادر من . والسرايا ددخصم في نشر فكر  د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي وهذه العناصر   واى

الجواديين والشباب العاحم  يى المداوم  بفكر  الد و  والمسار   إلى دشكيل سريدوم المسددي  واى دادهم فكريا  
مني  ودأهييوم لكي يدربوا  ناصرهم و سكريا  وأمنيا  ودحويدهم باألبةا  المخديف  الشر ي  والسياسي  والعسكري  األ

كما أن من الموام المةدمي  لمثل هذه السرايا الباني  أن دحود نوياع السرايا . وأنفسوم ليكونوا سرايا فا ي  
 . من ةي  أمكنوا دوفيرها  باألموال الدي دسا دهم  يى االنرالق

 : السرايا ما ييي ومن الصفاع الالحم  ليعناصر والسرايا الدي سددصدى الموم  بناء
 .أن دكون غير مكشوف  قادر   يى الةرك  في أوساروا الدي دعيش فيوا بأمن وةري   -5
ال بأس بر   و يى قدر. أن يكونوا مدفومين لمنو  د و  المداوم  ولديوم األهيي  الفكري  لشرةوا والد و  لوا   -4

 . من الفوم الشر ي والسياسي والةركي
 .  فوم واألهيي  األمني  في الةرك  لدأهيل اآلخرين ليةرك  السري مسدوى  الي من ال  -1
مسدوى مناسب في الددر   يى الددريب السري  يى األسية  الخفيف  والمدفجراع وأسية  العصاباع الخفيفر    -2

 . األخرى
دفعررر  األولرررى بعض مصرررادر دمويرررل المداومررر  لدحويرررد السررررايا العاميررر  الدررري شررركيوها بالبرررقررردر   يرررى االدصرررال   -1

 . لالنرالق ليعمل
  :السرايا العاملة -( 2)

, ويفضررل أن ال يجرراوح  رردد السررري  الخمسرر  إلررى  شررر   يررى أقصررى ددرردير . وددكررون مررن  نصررر فررأكثر 
يمانورا باالندمراء  إلرال وابةي  ددشكل ديداهيا   أو بدشركيوا . يرد و  والدوجر  ليعمرل مباشرر ل يرى الفكرر  وأدبيادورا واى

 واالنخرراروموم  هذه السرايا االنصراف ليعمل الجوادي . الذكر  نصر من بنا  السرايا من الخاليا ينفبمسا د   
ولادم االنجارار إلام التوساب والتحاول إلام بنااء سارايا . ودربي  أنفسروم  يرى مرنو  الرد و  ذاديرا  ,  في الددال فورا 

وهاذا . ول إلام هرمياات تنظيمياة صاغير ومقاوماة الشاعور الف اري بماا لرغباة فاي التوساب خشاية التحا. أخر  
 .- ال قدر ا  -و سيؤدي إلى الدبض  ييوم بسر   خ ير جدا 

 :سرايا التحري  السرية -( 3)
مرن أصرةاب الكفراء  الشرر ي  والسياسري  .  ناصرر( 1-5)وهذه السرايا ددشكل من خاليا صاير  جدا  من   

ومومر  .  خبر  باسدخدام اإلندرنيع وشبكاع اإلدصال اإللكدروني وال. والو ي الةركي. ر  اإل المي بوالفكري  والخ
هذه السرايا نشر د و  المداومر  واى راد  بر  أدبيادورا وأبةاثورا ودراسرادوا ومناهجورا المخديفر  بوسراهل النشرر السرري 

مرر  . لميرر   والعمررل  يررى درجمرر  أبةررا  المداومرر  وبيانادوررا إلررى لارراع المسرريمين واليارراع العا(  االندرنررع)والسرريما 
إلررى أمنيرراع دوحيرر  المررواد بةيرر  دبدكررر هررذه السرررايا لنفسرروا ررقررا  ليعمررل بةسررب إمكانيرراع كررل بيررد ومكرران  االندبرراه

 .دعمل في 
 .وسيأدي بعض البيان لررق  مل هذه السرايا في باب نظري  اإل الم والدةريض
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  إيضاحات على طريقة بناء وعمل السرايا السرية: 

 

 :ناء السرايا المتعددة من قبل العناصر البانية للسرايا العاملةطريقة ب: أوال 
مر معنا ينفا  رريد  البناء الدنظيمي الورمي وخروردوا ةي  يؤدي ا ددال أي من  ناصر الورم إلى  

وهكذا ددس  دواهر اال ددال ةدى يأدي الدمار  يى . ا ددال من مع  ومن دةد  ومن فوق   في الورم الدنظيمي 
 .   فيو كان لدينا هرما  دنظيما  . الدنظيمي بكامي   الورم

 
وكذلك  يى  .و يى من فوق  وهو . سيؤدي ا ددال  إلى ا دراف   يى من في مسدواه  ما وا ددل  نصر 

والدعذيب  اال ددالوهكذا ددكرر المأسا  با ددال من دةد  وفوق  وقد أدع أساليب  ..من في مثل  مسؤولي  
 . القي  إلى إجواض أقوى الدنظيماع السري  في كل مكان خالل الدجارب السالف  أخ ايرالوةشي  وال

بدرك رؤوس العناقيد في بيد يخر غير  وكما شرةنا ينفا  فدد ا دمدع بعض الدنظيماع الرريد  العندودي 
عوا ةي  دديم أو ديددي م الديادي  الميداني العناصر بفي مكان يمن وددصل  الذي دعمل في  بةي  دديم الدياد  

هي األخرى في مكان يمن وددير هذه العناصر  ناقيد دنظيمي  هرمي  دعمل داخل ساة  البيد المعني بالعمل 
وقد .  نده  االنويارال يؤدي ال ددال  ودندر  سيسي   ,الرهيسي بةي  لو قضى  يى الورم المردبر بالعنصر 

ولكن الدعاون . اإلسالمي  وةدى العالمي  هامشا  ليمناور نجةع هذه الرريد  في إ راء بعض الدنظيماع العربي  و 
من قبل ةكومد  إلى ا ددال  من المريوب الدولي اآلن في مكافة  اإلرهاب قضى  ييوا إذ يؤدى ريب العنصر 

بعد أن , قبل ةكوم  أخرى وا دراف   يى من في بيدان أخرى فيدم ا ددالوم خالل سا اع أو أيام  يى األكثر 
ولما لجأع قياداع الدنظيماع إلى بعض المالذاع خارج نراق سيرر  . الدضاء  يى المالذاع اآلمن  رف  شعار

خضا وا لسيرر  النظام الدولي.. الشيشان النظام الدولي كأفاانسدان و .. كان من برام  العدو اإلراة  بوا واى
وال يمكن  أن , ن الدنظيماع نواهيا واندوى بذلك حم. وهكذا أجوض األسيوب العندودي باإلدار  من مالذاع يمن 

وهو الودف الذي نسعى إلى إيجاد رريد  لدةديد  بعون . وا  دعالى أ يم يعود إال بدمار النظام العالمي الجديد 
 .ا  
 

 :وأما ال ريقة التي نقترحها للم بنا  السرايا فهي التالية** 
ون من أهم مميحاد  أهييد  السابد  أمنيا وشر يا والذي يجب أن يك. يدوم العنصر النشر من بنا  السرايا

 . كثر  المعارف والددر   يى الدأثير في داهر   واسع  من اآلخرين .. وثدافيا 
ويفادأ كال  منوم  يى ةد  وانفصال . يدوم باخديار بعض معارف  من الذين يظن بوم األهيي  لدياد  سرايا 

يدوم بإ داده بصف  منفصي  أو م  و  من كل واةد منوم  يى ةد    بالددرج وبعد أن يسدوثق. دام في الموضوع 
 ويعدهم خالل فدر  إ داد باالسدعان  بمناه  الد و  المربو   والمسمو  .. معاون أو اثنين ل   يى األكثر

ومةاضرادي المسجي  .( لماذا وكيف, الجواد هو الةل ) وسيسي  مةاضرادي الدي بعنوان , وخاص  هذا الكداب 
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كما . أهموا أبةا  هذا الكداب لدوسع  وددقيق معيومادوا , ( سرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  ) لفيديو بعنوان با
وهي مفيد  كثداف   سكري  ليةروب ( أصول ةرب العصاباع ) أن لدي  دد من المةاضراع المسجي  ةول 

دروس في سد  ) و, ( شريرين مةاضراع مخدصر  في ) وهي ثال  مجمو اع , السري  و مل العصاباع 
وهو ( شرح كداب ةرب المسدضعفين ) وهي , شرير كاسيع ( 14)وأوسعوا مةاضراع كورس من , ( أشرر  

من أهم الكدب الدي شرةع ةروب العصاباع وبينع أسباب نجاةوا وفشيوا والكداب الذي شرةد  يد  في نةو 
 . ب العصاباع صفة  وهو مدرجم لمؤلف أمريكي مدخصم بمكافة  ةرو  510

كما يفيد في اإل داد االندفاع بما ديسر من األبةا  ألمني  والعسكري  المدوفر  في الساة  اآلن و يى شبك  
م  بعض , ولدى ني  إن يسر ا  إل داد بعض الميخصاع المخدصر  من ذلك .  اإلندرنيع وبيااع مدعدد  

ام  ألهم ما ييحم من اإل داد الفكري والسياسي الشر ي األبةا  الفكري  المدمم  لما يةدوي  هذا الكداب الج
 . والةركي 

يخضعوم لبرنام  اإل داد الفكري واألمني والعسكري لمد  أقدر أنوا ال كما يجب  يى من يبني السرايا أن 
, هذا  ن اإل داد الفكري وهو األهم . دةداج أكثر من شور أو شورين إذا ادب  معوم أسيوب الكورس المكثف

 . يأدي الةدا بيان ررق اإل داد العسكري السري إن شاء ا  وس
أ د أرب  أو خمس سرايا منفصي  دماما  ال نعرف بعضوا وال  ( باني السرايا ) العنصر  وهكذا لنفرض أن 

 . دعرف  ن بعضوا شيها  
A |              |  B |            |  C |             |  D |           |  E |           |  F   || 

 
أو ثالث  أو لوةده إن شاء ويةدد لوم داريخا  ال  يناآلن يوكل لكل واةد منوم موم  بناء سريد  من  نصر 

 .لكي يبدعد هو من ساةدوم ألن  المددل الوةيد لوذه المجمو اع . ن العمل قبي ؤو يبد
 د غادر إلم جهة مجهولة و بيل حلول هذا التاريخ يجب أن يكون العنصر المةسس من بنا  السرايا 

 .لهم بحيس ال يمكن لهذه العناصر أن تدل لليه
ما إلى بيد يخر بأوراق شخصي  ال , إما إلى جبو  من الجبواع المفدوة  في منارق  دم السيرر     واى

ما إلى . يعرف أةد معيومادوا  . الدام في ساة  جديد  االخدفاءواى
ما بأن يكون  يى برنام  العنصر المؤسس  ألن  . أن يدوم بعميي  اسدشوادي  بعد بناه  لعدد من السرايا  واى
فإن  لو ا دديع أي سري  ال سبيل لوا لال دراف إال  يي  .  يمثل ندر  المددل الوةيد  أمنيا  ليسرايا الدي بناها 

 . ألنوا ال دعرف األخرى
و ةركد  ولو من باب اإلشار  المؤسس  إلى أن ال يكون في ةديث  أ ومن الضروري جدا  أن يدنب  العنصر 

والدشجي  ما يشير لبعض العناصر بأن  قد جند يخرين يمكن لبعضوم أن يخمن من هم هؤالء اآلخرون فيعدرفون 
 . يى بعضوم بالظن 

ودعمل في المداوم  مباشر  وال , ؤسس خارج  نوا مأن ددشكل السري  ديداهيا  من غير أن يبنيوا ويمكن 
أو يعمل , فيشكل سريد  الصاير  , وذلك بأن يددن  رجل باإنخرار في د و  المداوم   .دعمل  يى د و  غيرها 
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ويعميون مباشر  , ويسمون سريدوم ,فيعدون أنفسوم  يى هذه األبةا  , بنفس  فدر أو م  صديق معاون يدنع  
وهذه أ ل . المباشروالدةريض وينصرفون ليعمل وال يعميون في مجال الد و  , وال يسعون إلى دنظيم غيرهم , 

 .اإلةدياراع األمني  
بأن سرية صغير  من لنصرين أو , ويدرك من له أ ل خبر  وا  الع للم التدريب وأصول العمل السري 

وتتنقل بألمالها في , أن تقوم بألمال هائلة , لالية ( ةقافة إرهابية ) ولديها , مأهلة أمنيا ولسكريا , ةالةة 
ولي العديد من . مما يخيل لمن ال يعرفها أن في البلد لشرات المجمولات العاملة  ,دائر  بلدها في لد  مدن 

 .القصش والشواهد الحية واالمةلة الرائعة للم ذلك مما يضيق المجال لن سرده 
 

 :للطريقة  ةالحذر من خلط العمل العسكري للسرية باإلعالمي والدعو: ثانيا 
بناء سريدوم كل الةذر من خير األ مال الد وي  بالعسكري   بويجب أن يةذر المجاهدون الذين يدومون 

 . فإنوم بذلك يجنون  يى أنفسوم و يى غيرهم 
إن كان ال   إمكانيادفاألصل أن يشكل الذي بياد  الفكر  واقدن  بوا سريد  من نفس  لوةده ويعمل في ةدود 

 ةي   ,ممن يثق بوم أو م  اثنين أو ثالث   يى األكثر . بآخرين ل  ثد  
يشكيون سري  واةد   ويعميون بصمع واةدساب  في المجال العسكري ويخدارون هدفا  من األهداف 

ويبياون برريد  . المعادي  الدي مر ذكرها واإلشار  إلى بعضوا ويدومون بعمل ولو في كل  د  أشور مر  واةد 
 .أمني  مناسب  وموجح   ن  ميوم 

 ..  وجمب التبرلات .. الدلاية واتلالم ألمال و , اآلخرين لتنظيم ن الدلو  إ : وليكن في للمكم
و د أد  الجمب بين هذه المتنا ضات في  .أبدا وال تجتمعان , هي أساليب منا ضة للسرية ومباشر  العمل 
 .ةلمة الماضية لمهذه من أهم خالصات التجارب ا . تاريخنا الجهادي الحركي إلم كوارس حقيقية 

هو من أفشل المبادئ الحركية ولقد أدت ممارسته إلم كوارس ( وسرية التنظيم, لو للنية الد)إن مبدأ 
واللموا أنه في . والعكس بالعكس . فليترك العمل السري القتالي , فمن يعمل بالدلو  والتحري  . دموية 

 . الكالمية  ف نه يكفيها بع  المحرضين بالدلو . حين يل م االمة لشرات آالا المقاتلين الفدائيين اليوم 

هي أبلغ الرسائل التحريضية التي . وبذل النفس في سبيل اهلل , إن ممارسة القتال ونكاية ألداء اهلل  
 .تحتاجها أمة  الد  لن الجهاد كي تقوم من ر ادها 

الذي يعتبر الناكش لنه , ال تسق  لن المسلم فر  القتال المتعين اليوم , إن ممارسة التحري  
, لما يترتب للم االمة بذلك من ضرر تسل  ألدائها. بل أشر منهم , وال كا  والصيام والحج كتارك الصال  

و يحصل ما في الصدور إذا , واتقوا الذي يعلم السر وأخفم .. فال تغال وا أنفسكم .. وذهاب دينها ودنياها 
 .ف ن ربنا بعباده خبير بصير , ر بعةر ما في القبو 

 
 :عوة عمل جاد دعوة المقاومة د: ثالثا 
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واألصل . والةاج  ماس  ليسرايا العامي , يجب أن يدنب  المجاهدون إلى أن  يكفي ليدةريض بعض السرايا  
أما الدةريض فوو ليكفاي  والدادرين ( فدادل في سبيل ا  ال دكيف إال نفسك )في الفريض  الوام  هي الددال 

 . يي  والمؤهيين ل 
وهذا من ددليس . شيران يدعده  ن العمل بإقنا   بأن  يةرض غيره أو يجند غيرهفال يدرك العامل سبيال  لي 
وموم  دجنيد الاير مسؤولي  كبير  ألنوا دددضي من  كما ذكرنا االخدفاء دماما  الساة  الدي جند بوا غيره . إبييس 

 . ولذلك فاألصل أن يجند اإلنسان نفس  ويعمل م  من اردبر ب  مباشر . من العاميين 
 

 :شاركوا في المتوالية الحسابية للمقاومة : رابعا 
بأن أهمي  فكر  سرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  . أ يد اإلشار  إلى ما ذكرد  في باب النظري  العسكري 

دشكيع في رول  المنا اإلسالمي   شر سري  ياثنأن فكما أسيفع فإن  لو . دأدي من اندشارها ودجمي  الجوود
يوم  51ولو  ميع مردين لكان  ميي  كل . كل سري  مر  في السن  لكان لدينا  ميي  شوريا   ميع و . و رض  

شخم نجأ  500فما بالك لو اقن  معنا خالل سن  من إرالق الفكر  . وهذا ال يسدريع  أقوى الدنظيماع . 
د أن يذكر جود سرايا  مل كل واةد  مييدين أو ثالث  في السن  سيكون المردو و ,  اشخص 10وم منبالعمل 

وهو المرجو من ا  . وهذا ينكأ العدو ويةفح المسيمين  يى العمل. المداوم  يوميا   د  مراع م  من الوقع 
بارك في جوودنا جميعا  ويرينا هحيم  األ داء ويخدم يالفكر  ويوي  لوا رجالوا و هذه سبةان  ودعالى أن يبارك في 

 . لنا بالشواد  في سبيي 
 

************* 
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 الباب السادس                                                                    الفصل الثامن 
 

نظرية التدريب في دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية 
 

  استعراض طرق التدريب القديمة التي اعتمدها الجهاديون في تجاربه السالفة:   
فإننا نسدخيم . في اسدنبار النظري  المناسب  والررق الناجة  بإذن ا    يى نفس رريددنا ينف  الذكر

نظري  ددريب سرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  من خالل دراس  ررق  الددريب الدي ا دمدع في دجاربنا 
ا ثم الجوادي  السابد  وهي ررق قد دسني لي بفضل ا  أن أ مل في معظموا  يى مر السنين الماضي  مددرب

وبنظر  شامي   نجد أن الدجارب الجوادي  . ثم مشرفا  يى الددريب في برنامجنا الخام في أيام رالبان , مدربا 
 :قد اسدخدمع إةدى الررق الدالي 

 .الددريب السري في البيوع  - 5
 .الددريب في المعسكراع السري  الصاير  في منارق العمل ذادوا  - 4
 .  دول المالذاع اآلمن الددريب العيني بر اي  - 1
 .الددريب العيني في معسكراع الجبواع المفدوة  - 2
 .الددريب في منارق الفوضى و دم السيرر  - 1

يجابياع كل رريد  من هذه الررق وأمثي   ن كل منوا الخديار  ولنيق الضوء بإيجاح  يى سيبياع واى
 .وأجواء مكافة  اإلرهاب العالمي  األسيوب األمثل ليددريب اليوم في ظروف  الم ما بعد سبدمبر

 

 :التدريب السري في البيوت** 
بل يمكن الدول أن هذه . اسدعميع الدنظيماع الجوادي  السري  هذه الرريد  في كاف  الدجارب الجوادي    

ريب ورغم أنوا ال دسمأ إال بالدد. الرريد  هي األساس في إ داد كاف  الدنظيماع والعصاباع السري  في العالم 
 يى األسية  الشخصي  والخفيف  وبعض دروس اسدخدام المدفجراع وأسية  المرةي  األولى من ةروب 

ةي  أن األساس كما سنين في  مل العصاباع هو الداف  المعنوي . إال أنوا أثبدع فعاليدوا جدا  .العصاباع 
راد  الددال وليس حياد  المعرف  بأسية  لن يسدخدموا المجاهد  مييا   .واى

ةي  يدومون . دركيب السالح واسدعمال  وكيفي  الرمي  يي  نظريا   وفي هذه الرريد  يدعيم المددربون فك و
بشيء من الدربيداع العميي  والرمي المةدود في المنارق الخالي  أو الكووف أو ةدى األقبي  المعحول   ن 

لدي يرميوا المددربون هي في  ميي  اشدباك وكثيرا  ما دكون الريداع األولى ا. خروج الصوع داخل البيوع ذادوا
 . ةديدي 

. هذه الرريد  وكانع ناجة  ومفيد ( 5494-5411)وقد اسدعمل المجاهدون في الدجرب  السوري  الجوادي 
وروروا إمكانيادوم من , وفعال  دمكن بعض المجاهدون من قدل بعض المرددين وأ وانوم بإرالق النار ألول مر  

 . وقد ةصل مثل ذلك في دجارب جوادي  في بيدان  أخرى. وكانع دجرب  فريد  . خالل العمل الةي
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 : التدريب في المعسكرات السرية الصغيرة **

وقد اسدعميع الدنظيماع الجوادي  هذه الرريد  ةي  أمكن أن ددوفر بعض المنارق الخالي  في الجبال  
يد  هي إخضاع مجمو اع صاير  مةدود  العدد وال والااباع أو األرياف الحرا ي  البعيد  ةي  دكون الرر 

بةي  يدمكنون من إنشاء معسكر مدندل في منارق ناهي  معحول  . شخم  54 – 1ددجاوح السري  الصاير  
ويجرون دوراع مكثف  يمكن أن يربق فيوا بعض الدكديكاع العسكري  المدددم   ن ةروب  صاباع المدن 

من الرماياع المةدود  الدفجيراع في  يءم  دربيق ش. والدمارين األخرىواألرياف من الكماهن واإلنجاحان 
أو ةدى .. منارق قريب  من مدال  األةجار ومصاهد األسماك بالمدفجراع وةي  يؤلف سماع صوع الدفجير

وهي رريد  فعال  جدا  وكافي  لدخري  المجاهدين الدادرين  يى دخول . داخل لكووف بكمياع صاير  مةدود 
 . المرةي  األولى من ةروب العصاباع والسيما المدني  معارك

 
 : التدريب العلني برعاية دول المالذات اآلمنة** 

فدد دمكنع كثير من . وقد كانع هذه الرريد  معدمد  جدا  في  الم ما قبل انرالق النظام العالمي الجديد  
ةاور الصراع اإلقييمي  والدولي  كما أسيفع في الدنظيماع الجوادي  االسدفاد  من هوامش الدناقضاع السياسي  وم

ومن ديك .. الفصل السادس و أقامع معسكراع معين  في دول معارض  ألنظم  الةكم الدي خرجع  ييوا
الدجارب دجربدنا الجوادي  في سوريا فدد دمكن المجاهدون من الرييع  المدادي  ومن اإلخوان المسيمين في سوريا 

. ر  في العراق قدم لوم فيوا النظام العراقي مسا داع  سكري  ومنيف  ومادي  كبير من إقام  معسكراع مدرو 
 دفعاع كثير  من المجاهدين الذين أجروا الدوراع العام  و( 5491 -5490)ودخرج خالل الفدر  ما بين 

كما . اإلخدصاصي  الدي وصيع بمخديف صنوف األسية  األرضي  ةدى المدوسر  والثديي  مادون الراهراع
شراف أجوح  اسدخباراد   وقد بدأ مثل . ةصل مثل ذلك بشكل مةدود في األردن بمعاون  نظام الميك ةسين واى

ذلك م  مصر ةي  أجرى فريق مدخصم من المجاهدين من سوريا ددريباع  الي  المسدوى  يى  ميياع 
خالف الساداع الشوير م   صاباع المدن والعميياع الخاص  بإشراف جواح المخابراع العام  في مصر إبان 

دع بنفسي هذه الدجارب في العراق ومصر وكانع مفيد  جدا  ووقد ش 5495سوريا وبعض الدول العربي  أواسر 
 .وةصينا فيوا خبراع  الي  

وقد  مل بوذه الرريد   مييا  كاف  الدنظيماع اإلسالمي  وغير اإلسالمي  في البالد العربي  واإلسالمي   
لى أواسر الدسعيناع ةي  اندوع كما أسيفع بديام نظام الدعامل ممخالل الفدر  ال دد  من مري  السديناع واى

 ..األمني بين الدول العربي  واإلسالمي  بإشراف أمريكا ومن ديك الدجارب
 مل الدنظيماع الجوادي  في سوريا م   دد من دول الجوار و مل الدنظيماع المعارض  لصدام والسيما 

يران ولبنان من الشيع  في س يران , وريا واى و مل معظم إن لم يكن كاف  الدنظيماع الفيسريني  في  سوريا واى
وددرب بعض الدنظيماع .. و مل دنظيماع لبناني  إسالمي  وغيرها كذلك.. ولبنان واألردن والسودان وغيرها

شمال إفريديا الاربي   وفي إيران وكذلك بعض المجمو اع من نالفيسرينيي المصري  في لبنان  ند ةحب ا  و
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بل بددر موضوع الووامش هذا إلى دخول منظماع .. في الجحاهر وليبيا وبعض دول وسر إفريديا والعكس
وديدي المدد من دول  بليددري(. ( I.R.Aو الجيش الجمووري األيرلندي (  ( E.T.A سكري   المي  مثل 

ونمع , الدركي من سوريا ولبنان وشمال العراق واسدفاد   ةحب العمال الكردسداني .  ربي  وشرق أوسري  
وهذه الرريد  موم  جدا  . و األمثي  كثير  جدا  . وهكذا.. منظم  مجاهدو خيق اإليرانيين وغيرهم في العراق 

إذا دجنبع الدنظيماع السيبياع السياسي  واألمني  لمثل ذلك االنفداح فإن فواهدها . ومفيد  ةي  دكررع ظروفوا 
 .  بير العسكري  ك

 
 : التدريب العلني في معسكرات الجبهات المفتوحة**

والدجارب الشوير  األخير  أشور من أن دذكر دفاصييوا مثل ما ةصل في أفاانسدان أيام الجواد األفااني  
ةي  ددرب خالل هذين ( 4005 -5441)وفي شور الثاني لألفاان العرب أيام رالبان , ( 5444 -5491)

واسدفاد من ذلك الوامش الراه   شراع الدنظيماع . ف المجاهدين العرب والمسيمين الشورين  شراع يال
. وكذلك ةصل مثل ذلك بةجم أقل في الشيشان .الجوادي  والعديد من الدنظيماع اإلسالمي  ةدى غير الجوادي  

والدرن األفريدي  نبيالفيييكما ةصل مثل ذلك في العديد من معسكراع الثوراع والجبواع المفدوة  في .والبوسن  
 . وسوى ذلك.. وكشمير

في ديك المعسكراع هو أفضل مجاالع الددريب  يى اإلرالق إذ ددكامل في  وساهل  بالددريوقد كان 
الددريب العسكري  والدربوي  بكامل مناةيوا بشكل ةر دماما  بدون الدعرض الضاور والدوجيواع الدي دةصيل 

 .الدي غالبا  ما دفرض ةكومادوا بعض الديود السياسي  والفكري في معسكراع دول المالذاع اآلمن  
 

 : التدريب شبه العلني في مناطق الفوضى وعدم السيطرة**
قبيل انرالق النظام العالمي الجديد كانع منارق الفوضى و دم السيرر  في العالم كثير  والسيما في  

باهل شب  المسددي  والمنارق الناهي  البعيد   ن سيرر  وخصوصا  في منارق الد, نراق العالم العربي واإلسالمي 
كمنارق الدباهل في اليمن والصومال والدرن األفريدي وقباهل المنارق .. الةكوماع الضعيف  في بعض الدول

لى سواةل  الةدودي  في باكسدان والةحام الرويل في دول الصةراء الكبرى في أفريديا والممدد  من السودان واى
ريسي وقد أمكن وربما ال يحال ممكنا  أن دسدفيد العديد من المجمو اع الجوادي  المةيي  وغير المةير األ

. المةيي  من هذه المنارق ودنش  المعسكراع شب  العيني  ةي  دوفرع األجواء والسالح والذخير  بدكاليف قييي 
ولكن م  . اع غير المسيرر  ييواولكن أمريكا بعد سبدمبر وضعع  يى أول أولويادوا السيرر   يى هذه الفجو 

 .والسيما ليمجمو اع المةيي  أو الدريب  من ديك البالد.. ذلك ما دحال كثير من الفجواع صالة  لإلفاد 
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ذا أردنا أن نسجل المالةظاع  يى  ميياع الددريب واإل داد الدي قام بوا الجواديون خالل المرةي   واى

 : ها باخدصار بما يييالماضي   بر هذه اآلفاق الخمس  نوجح 
 

 :في البيوت والمعسكرات الداخلية المحدود : التدريب الداخلي - 1
ولكن المردود األمني كان  اليا  . في دجارب ددريب البيوع كان مسدوى اإل داد العسكري منخفض نسبيا    

لفكري  اليا  وانعكس  يى وكذلك كان الددريب المعنوي وا. إذ يدم ذلك في ظروف من السري  واالةديار الكبير ب 
والسيما في . مسدوى العديد  الجوادي  ومسدوى الفوم الفكري والسياسي وأصول نظري  ةروب العصاباع الجوادي 

وأذكر لما كنع  ضوا  في جواح .. مثل الدجارب الجوادي  في سوريا ومصر وليبيا والجحاهر والمارب وغيرها
كنا (.. 5494 -5490)ألردن إبان الثور  الجوادي   يى النظام السوري الددريب أثناء إقامدنا شب  السري  في ا

ندرهس سرا  في البيوع المندشر  ليمجاهدين في  مان وغيرها من المدن األردني  أكثر من خمس   شر ماد  
وبعدها ددوم بإرسال الذين دجاوحوها . ونجري فيوا امدةاناع ليخاليا المخديف ..  سكري  ودربوي  نظريا  

. ليمعسكراع في باداد في العراق ةي  دجري لوم دوراع مكثف  ومخدصر  ألنوم اندووا من الددريب النظري 
وي سدبدى من سيدخصم منوم في العمل العسكري ليدوراع الدخصصي   يى مخديف صنوف األسية  بما فيوا 

وخاص  العداهدي  فيوا . هام  جدا  وقد رأينا أن المواد الدي يمكن أن ددرس في البيوع ليسع قييي  و .. الدباباع
وفي ةال دمكن الخاليا من  مل معسكراع مةدود  ومدندي  فإن الداهر  العميي  دكدمل ودةدل أفضل . والفكري 

ن لم دصل إلى مسدوياع  سكري   الي  نظرا  لعدم وجود سيبياع أمني  وسياسي  كما في . صور اإل داد ةدى واى
 . يب في الخارجةال  الرةيل إلى معسكراع الددر 

 
 :في تجارب المعسكرات الخارجية في معسكرات المالذات اآلمنة في الدول االخر  -2

سجيع إيجابي  واضة  وهي المسدوياع العسكري  العالي  الدي أمكن أن يةددوا بعض الكوادر من خالل   
  والراقي  ولكن كان هناك سيبياع ما وفرد  إمكاناع الدول وجيوشوا وأجوحدوا األمني  من اإل داد ومواده المدعدد

 :خرير  كشفدوا الدجارب م  الوقع ومن ذلك
وقد , كشف الكثير من أسرار الدنظيماع وخباياها الشخصي  والمعيومادي  ليدول المضيف  ليمعسكراع  --

ادي شكيع هذه المعيوماع أوراق ليضار والمساوم  وصباع في النواي   يى راول  الدعاون األمني اإلسدخبار 
 .وأثبدع الدجارب أن هذا كان مددال  اسدراديجيا  . بين الدول الدي دبدل مواقفوا بشكل ميكافييي ومدواصل

.  مكنع هذه الرريد  الدول المضيف  من اخدراق الدنظيماع ةدى الجوادي  واإلسالمي   م  الوقع -- 
اع وال سيما  ندما رال مكو  ديك وكسبع لصالأ العمل دةع إداردوا واسدخبارادوا بعض أ ضاء هذه الدنظيم

, الدنظيماع في الدول المضيف  وصار لوا هياكل سياسي  واى المي  و سكري  كما في الدجرب  الجواد السوري  
وم  الوقع اسدرا ع ديك الدول الددخل في شؤون .. أثناء دوجد قيادادوا في العراق واألردن وكذلك غيرها
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ق سياسي  إقييمي  في يدها اضررارا  ةي  ادبعع ديك الدول سياس  اإلغراق الجما اع وفرض إراددوا لدصبأ أورا
 . واالسديعاب المالي كما سنشير لذلك في باب الدمويل

شكيع  ميي  الرةيل إلى معسكراع المالذاع اآلمن  المجاور  غالبا  مددال  أمنيا  بسبب دةرك العناصر  -- 
ي  ألجوح  االسدخباراع اليدظ  في مثل ديك الةاالع ةي  المجاهد  وسفرها إلى هناك وكانع مصاهد أمن

اسدرا ع في كثير من الةاالع حرع  مالء لوا في ديك المعسكراع واألوسار المفدوة  الدي غالبا  ما دنساق 
ليةرك  العيني  وددرك ما هي  يي  من االسدنفار األمني وخاص  م  دراول الوقع ودةول رةيل العناصر من 

 . والعود  إلى ةجم المعارضاع الدي دواجر لالسددرار ودفرغ ساة  الجواد ذادواهدف الددريب 
 

  :معسكرات الجبهات المفتوحة - 3
والصور  النموذجي  لوذه الةال  هي معسكراع أفاانسدان في الشورين العربيين األول أيام الروس والثاني  

م دشكل الشيشان ساة  ددريب واسددراب في ةين ل. وكذلك معسكراع البوسن  إلى ةد ما. أيام رالبان
نما كانع ساة  قدال وجواد و مل مباشر كون كوادر ميداني  راقي   ليدنظيماع والعناصر الراغبين في ذلك واى

 .   المسدوى
من ةي  الندر  الدي نةن بصددها وهي موضوع الددريب ( اكبير  جد)وقد كانع إيجابياع هذه الدجارب 

 :وأما سيبياد  فباإلمكان إيجاح أهموا بما ييي. دوياع العسكري  الدي وفردواواإل داد وخاص  في المس
ضياع فرص  الدربي  المنوجي  نديج  كثر  الدنظيماع والساةاع والدجاذباع والدنافس الذي لم يكن * 

 . ال  دال في كثير من األةوال وهذا قد سبدع اإلشار  إلي و منضبرا  شر ا 
دكاليف السفر . )  لددوم المددربين من أقاصي العالم إلى ساة  الددريبمشكي  الدكاليف الباهظ*  

 ..(.واإلقام 
مشكي  االةدراق األمن ةي  يشكل الةصول  يى الفيحا من سفاراع الدول المجاور  والسيما باكسدان *  

م  ةرك  . اراعالسول ليجواسيس و العمالء لكاف  أشكال أجوح  االسدخب واالندشار. والعبور والةرك  العيني 
واإلشكاالع األمني  الدي دردبع  يى  وددوم واندشارهم ودعامل العالم بأسره معوم .  يني  بشكل كامل ليمدواجدين

ودكبد شراهأ كثير  منوم خساهر وأضرار قادة  . دجاوبا  م  ةمالع مكافة  اإلرهاب بصفدوم إرهابيين مفدرضين 
 . لعناءدون أن ددوم بأي مردود جوادي يبرر ذلك ا

 
 :معسكرات منا ق الفوضم  -4

يجابياع وسيبيادوا قريب  من رريد  ..  فيم يرج اسدخداموا كثيرا  في المرةي  الماضي  بشكل رهيس واى
 .. المعسكراع السري  الصاير  م  فارق الدكاليف المادي  العالي  ليذهاب إليوا

  
يجابيات أساليب التدريب في لالم ما  بل سبتمبر  هذه باختصار واستعرا  سريب أهم سلبيات وا 

 . والحمالت االمريكية الحالية للم العالم اتسالمي
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 ..أما اليوم فيبدو ديداهيا  من خالل مسار الةمالع إلااء معظم ديك األساليب بإلااء الووامش الدي أداةدوا
ممكنا الدول أن دفدأ  وال  اد. فيم يعد ممكنا  وال  مييا  في الظروف الةالي  إقام  الجبواع المفدوة  

ودوشك منارق الفوضى أن دكون دةع السيرر  األمريكي  ودايق .. نوالجوادييالمالذاع والمعسكراع لإلسالميين 
والةحام الصةراوي وسر أفريديا .. كما في منارق وقباهل اليمن ومنارق قباهل سرةد شمال غرب أفاانسدان

 ..وغيرها
في لالم الهجمة االمريكية والتنسيق , لنا اآلن يد  التي بقيت ممكنة وهكذا يبدو واضحا  أن ال ريقة الوح

 . هي أساليب التدريب السري في البيوت والمعسكرات المنتقلة الدولي لمكافحة اترهاب 
وهو ما سنةاول . والفرم الخاضع  ألساليب السري  بل شديد  السري  في هذه الظروف بالا  الشد  والدسو 

فاق والشرح لمسا د  سرايا المداوم  وغيرها من المجاهدين في كل مكان  يى ددريب نفسوا أن نض  ل  بعض اآل
 .   وةيفاهومنواى داد قوادوا إلرهاب أ داء ا  من األمريكان والصواي

أ رض لجمي  من . ولكن قبل االنددال لصيب الموضوع وهو لب الفدر  أساليب ددريب سرايا المداوم 
 . ي دسا د  يى اسدخالم وفوم الفدر  األساسي  وهي ررق الددريب الالحم  لنا اآلنالمفاهيم والندار الد

 
 مفهوم اإلعداد وسببه وهدفه: 

   

المعرفي  والبدني  من أجل أداء موم   عواإلمكانياهو اإللمام بمجمو   من المعارف والعيوم :  اتلداد 
وفصيع في . ي  وأهداف  اآليدان الكريمدان الداليدان الجواد وهو الددال في سبيل ا  وقد لةضع مفاهيم  ووساه

, ولكنا هنا بصدد اإليجاح. ذلك كثير من نصوم السن  الدولي  والفعيي  الدي يسدأهل أن يفرد لوا كداب مفرد
نأ قا   :من سور  األنفال( 10)وهادين اآليدين هما قول  دعالى في اآلي   تامأ م  َتَطعأ ْامأ َما اسأ وا لَ ده َباط  َوأَع  نأ ر  ٍة َوم  ون

ْامأ وَ  لَما ا َيعأ ْاما هللان وَن لَما مأ ال َتعأ  ْ ون  نأ دا يَن م  مأ َوآَخر  كا ون ون هللان  َوَعدا باوَن ب ه  َعدا ه  ل  تارأ ِ ي َسب يل  هللان  الأَخيأ ٍء  نأ َشيأ ف قاوا م  نأ َما تا

لَماونَ  تامأ ال تاظأ مأ َوأَنأ كا   .  ياَوفن إ لَيأ
ْامأ َوق يَل  :من سور  الدوب ( 11)وفي اآلي   َط بن َُ َِ ْامأ  َُ ب َعا ا انأ َه هللان نأ َكر  ة  َولَك  دن وا لَها عا وَأ أَلََعده را وا الأخا َولَوأ أََرادا

ينَ  د  وا َمَع الأَقاع  دا عا  .  اقأ
 :ولنذكر بعض الفواهد الدي دشير إليوا هذه اآلياع 
 : فأما آية االنفال ف نها  
 داد  يى قدر االسدرا   وليس فوق االسدرا   وهو الدكييرف الشرر ي فكرل مسريم يعرد راقدر  ددرر أن اإل  -5 

 .وسالة  بةسب قدرد 
وهذا كالم جام  يشير إلى كل أسباب السالح ويالع الةرب ووساهل الةرك  والندل  وقد : الدو  وربار الخيل  -4

 .يكررها ثال  مراع (  إن الدو  الرميأال  )بينوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم في ةديث  فدال 
يَن  : وقد أوصى الدرين كل المسيمين بةياح  السالح و دم الافي   ن  فدال  ْامأ َودن الناذ  ال َحَت مأ َوأَسأ َرها اذأ وا ح  اذا َيأأخا َولأ

لَة   مأ َميأ كا يلاوَن َعلَيأ َيم  َِ مأ  ت َعت كا مأ َوأَمأ ل َحت كا فالاوَن َعنأ أَسأ وا لَوأ َتغأ نأ َمَطٍر أَوأ  َكَفرا مأ أَذى  م  مأ إ نأ َكاَن ب كا كا َناَم َعلَيأ َدة  َوال جا َواح 

ينا    ْ يَن َعَذابا  ما ِ ر  َ أََعدن ل لأَكا مأ إ نن هللان َركا وا ح ذأ ذا مأ َوخا ل َحَتكا وا أَسأ َضى أَنأ َتَضعا تامأ َمرأ نأ  . (504: النساء)   كا
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مجرررد ةيرراح  المعرفرر  والرياضرر  وغيررر ذلررك ممررا شرراع مررؤخرا  مررن بينررع اآليرر  أن الفرررض مررن اإل ررداد لرريس  - 1
نما اإل داد لودف مةدد. اإل داد كسياة  باير قصد الجواد ترهباون باه لادوا اهلل ولادوكم    ...ألدوا.. واى

 . اآلي  وهذا سبدع اإلشار  ل .. وآخرين 
ح ويلر  الةررب إلرى اإلنفراق لعيرم ا  بدكراليف ثم أشارع اآلي  إشار  لريف  بعد األمر باإل رداد وةيراح  السرال  -2 

فأمرع اآلي  و خدمرع براألمر باإلنفراق وو ردع بجحيرل األجرر .. ذلك وقصور ذاع يد غالب المريدين ليجواد  ن 
 ..والعراء من ا   يي 

 
 :وأما آية التوبة  

 : عميي ومن لراهف ذلكففيوا إشاراع  ظيم  وفد   ظيم لعالق  اإل داد باإليمان و القد  بالجواد ال 
أن اآلي  دكيمع  ن المنافدين وح موم إراد  الجواد بعد أن دةدثع اآلياع السابد   ن  الق  المؤمنين 

) ذنون ليفرار كما يفعل المنافدون الذين اردابع قيوبوم واسدأذنوا فرارا  أوأنوم يجاهدون بأموالوم وأنفسوم وال يسد
وهنا دأع اآلي  الدي نةن بصددها لددرر أن من  الماع نفاق (. ليمنافدين ولذلك سميع سور  الدوب  بالفاضة  

أي لو صدقع  حيمدوم  يى ( ولو أرادوا الخروج) المنافدين إ راضوم  ن اإل داد ليددال والجواد وددول  نوم 
وقررع أن ا  . أي أل دوا ليددال ما ييحموم وفق وسعوم وقدر  اسدرا دوم, (اللدوا له لد )الددال والخروج إلي  

ألن خروج . فأقعدهم رأف  بالمجاهدين , سبةان  ودعالى قد كره انبعاثوم ليجواد وثبروم  ن   لعيم  بةالوم  
 .هؤالء خبال وأذى  

 : ولنعد لموضو نا وهو  الق  الجواد باإل داد فاآلي  دشير إلى أن مراةل ذلك هو في قول  دعالى 
  َوَأ أَل را وا الأخا ينَ َولَوأ أََرادا د  وا َمَع الأَقاع  دا عا ْامأ َوق يَل اقأ َط بن َُ َِ ْامأ  َُ ب َعا ا انأ َه هللان نأ َكر  ة  َولَك  دن وا لَها عا  .( 21:الدوب )  َعده

 : هي ثال  مراةل  وما نفوم  من إشاراع اآلي  أن مراةل ذلك 
 ..(  عاسانب) ا  ف..     ( إلداد)  ا  ف..   ( إراد  )                          

 
 . وهذا الدرديب الةركي والمنردي يخدصر يلي  العمل في فعل الجواد والمداوم 

   :إراد  القتال مقدمة لإللداد ةم الجهاد:  اتراد   -5
هي األساس في االندصار   الروو المعنوية للمقاتل و  إراد  القتالأجمعع كل المدارس العسكري   يى أن 

 .اس في كل  مل وكل وج  من أوج  النشار اإلنساني كي  واإلراد  أس. وةسن األداء 
يجب أن يبددئ  ذلك  نده , الرعام أو الشراب أو الحواج أو الدجار  أو السفر أو أي أمر  يفمن يبدا

 … و الم  صدق ديك اإلراد  هي الدةرك لإل داد الالحم لذلك العحم. باإلراد  الصادق 
وبعد أن دصدق اإلراد  والعحم يدةرك المرء . د هو ثمر  اإلراد  الصادق فإن اإل دا.. وفي ةالدنا وهو الجواد

هذا إن .. وبعد اإل داد يةصل االنبعا  ليددال.. وإلرهاب  دو ا  و دو المسيمين االسدرا  لإل داد بةسب 
نسأل ا  العافي  صدق العحم و أ د المسدراع ودةرك الفرد منبعثا  ما لم يثبر  ا  سبةان  ودعالى لخبال  وهوان  
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وما لم يسير  يي  شيران ونح اع نفس  من جبن وخور وقعود با ث  باخدصار كما قال صيى ا   -والثباع
 .ةب الدنيا وكراهي  الموع:  يي  وسيم 

. إن هذه اإلراد  الددالي  الدي دوجد الةافح لإل داد والنشار ل  إذا كانع هام  جدا  وأساسا  ليجندي النظامي 
بل هي سالة  األساسي الذي . أساس ةرك  مدادل ةروب العصاباع  ام  والمداوم  الجوادي  خاص  فوي 

 .يةرك  بما اسدراع ةدى باألسية  المدني  إن لم يجد سواها
  

  ظاهرة مريبة في دنيا اإلعداد المعاصر للجهاد : 
ثرها السيبي الخرير  يى وأةببع أن نصةةوا ونصيأ  وجوا أل. لرالما أشرع لوذه الظاهر  الاريب   
لو أرادوا .. فالمعروف في دنيا الدا دين والمنافدين والفارين من الجواد أنوم ال يعدون كما ذكرع اآلي .. األم 

 .. ولكنوم ما أرادوا فيم يعدوا وبالدالي لم يجاهدوا, . الجواد واالنبعا  أل دوا 
أفاانسدان بشوريوا األول والثاني قدوم  شراع ولكن لفع نظري خاص  في دجربدنا الجوادي  العظيم  في 
نما يصرةون صراة  بأنوم جاؤوا من أجل !!. اآلالف من الشباب لإل داد في المعسكراع وليس باي  الجواد  واى

وقد  اد هؤالء العشراع اآلالف إلى بالدهم مدخمين بالدوراع العسكري  الدي أجروها ودعيموا !! فريض  اإل داد
ومنذ ذلك الوقع  صفع باألم  أةدا   ظام مثل .. مخديف أنواع األسية  ودكديكاع الددالخاللوا اسدخدام 

ثم اةدالل أفاانسدان ثم اةدالل العراق وبين ذلك وقبي  نحيف .. نحول الدواع األمريكي  والةييف  في جحير  العرب
ولم يبدوا من .. وم وظيم  مالهومفضال   ن اسدمرار الةكام المرددين بسيسي  مآسيوم وخياناد.. الدم في فيسرين

 ..الاالب  الساةد  ألولهك الذين أ دوا ولم ينبعثوا ةراك بل غرسوا في سكون  جيب
 وهنا  يظور لنا ةال  جديد  في سيسي  دناقضاع األم  المعاصر  و مظاهر سدوروا وانويارها وهو 

أرادوا لقد , وهم ينوون لدم الجهاد  لقد أرادوا اتلداد. ظاهر  من ألدوا ولكنهم لم يريدوا االنبعاس 
 ..!مب سبق اتصرار والترصد  العقود
ولكن أذكرها هنا لعالقدوا باإل داد وهو . ولسع هنا بصدد أسباب ذلك وقد مر ررف كثير من أسبابوا 

ول وال ة.. والعجح  ن قو , اإل داد الفارغ  دون فاهد  الذي ال يشكل إال ةج   يى صاةب  بالعدود  ن خبر  
 .وال قو  إال با  العيي العظيم

  
 : أسلحة المقاومة والعصابات الجهادية

أشرع في دسجيالع ومةاضراع سابد  إلى أسس ةروب العصاباع ومراةيوا وأسيةدوا وأساليبوا  
العسكري  والسياسي  ونةن هنا بصدد موضوع الددريب  يى موضوع أسية  المداوم  ليدركيح  ييوا وا دماد 

من الددريب بددر الةاج  وبةسب مددضياع الظروف الةالي   فكما دندسم ةروب العصاباع نظريا  أساليب 
دخديف أسية  كل مرةي  من ديك , بةسب الدجارب العالمي  المخديف  وبةسب كد اب هذا الفن إلى ثال  مراةل 

 :المراةل وهذه المراةل بشكل رهيس هي
 .وتدلي مرحلة اتنهاك:  المرحلة االولم
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وهي مرةي  العصاباع الصاير  وةروب اإلرهاب المةدود ةي  دعدمد العصاباع الصاير  العدد والةجم  
اإلغاراع والكماهن الصاير  وأ مال المدفجراع المنددا  إلرباك العدو سواء  كان سير   و االغدياالعأسيوب 

 .اإلرباك السياسي واإلجواد االقدصادياسدعماري  أو ةكوم  اسدبدادي  وذلك إليصال  إلى ةال  اإلنواك األمني و 
 .  وتدلي مرحلة التوا ن :المرحلة الةانية 

ودنددل فيوا العصاباع إلى مرةي  الوجماع االسدراديجي  الكبير  ودجبر الدواع النظامي   يى دخول معارك  
. العصاباع ةاسم  قد دؤدي إلى دفكيك بعض قرعادوا والدةاق جحء من كوادرها وضباروا و ناصرها بدواع

ولكن دون الوصول إلى ةال المواجواع المكشوف  إذ دبدى اإلغار  والكمين هي األساس في  ميياع العصاباع 
ن يشكل أوس  وقد ددوم العصاباع في هذه المرةي  بعميياع سيرر  مؤقد   يى بعض المنارق لدةديق . واى

 .أهداف هام   سكري  أو إ المي  وسياسي  ولكنوا ال ددمركح
 .وتسمم مرحلة الحسم أو التحرير: مرحلة الةالةةال 

وفي هذه المرةي  ددخل العصاباع  ميياع شب  نظامي  وأخرى نظامي  ودسيرر  يى بعض المنارق   
وذلك بعد أن دكون قرعاع من الجيش النظامي قد الدةدع . ودنريق فيوا في  ميي  دةرير لباقي رقع  البيد

الدسييةي   يى دخول معارك المواجو  ةي  دبدى  لديوا الددر  الدكديكي  وبالثوار أو رجال العصاباع وصار 
 ..ليعصاباع الصاير  أهمي  في العمل خيف الخرور العدو في إرباك قواد  بدكديكاع العصاباع

وقد .. دعرينا فكر   ن أسية  كل مرةي . هذه النبذ  المخدصر  جدا   ن مراةل  مل العصاباع  موما  
 :وباخدصار فإن.  ب العصاباع  ن ذلكدةدثع كدب ةرو 

 :أسلحة المرحلة االولم** 
والداذفاع . وهي األسية  البداهي  واألسية  الفردي  مثل المسدساع والرشاشاع الخفيف  والمدوسر  كةد أبعد

 .  والدنابل اليدوي  وسالح المدفجراع الشعبي  والعسكري. و ما يعادلوا. R.P.Gالخفيف  المضاد  لخلياع مثل 
 : أسلحة المرحلة الةانية** 

و ددخل فيوا الرشاشاع المدوسر  والثديي  الدي دةداج ألكثر من شخم أو الدةرك  يى يلياع وبعض 
وبعض الصواري  أرض أرض قصير  المدى . المداف  المدوسر  والسيما الواون وكذلك سالح األلاام المدنو  

يدرور اسدعمال  في هذه المرةي  لمرةي  الفرق الوندسي  سوي  الةرك  باإلضاف  لسالح المدفجراع الذي 
 . المخدص  في االسدخدام الوندسي ليمدفجراع واأللاام

 : المرحلة الةالةة ** 
األخرى بعد أن ددخل في  ميي  الثور  ومواجو  الدرعاع وا يدخل فيوا باقي أسية  الجيش بكاف  صنوفو 

 .ع المدفكك  لصالأ العصابا النظامي  العسكري 
نجد أنفسنا في ظل الوض  الةالي وبما يدناسب م  نظري  المداوم  . ومن هنا ومن خالل هذه المددم  

لى أمد ليس بدصير  اإلسالمي  العالمي  في أهدافوا السياسي  والعسكري  أمام المرةي  األولى اآلن وةاجدنا اآلن واى
وخاص  فيما يدعيق بسرايا المداوم  اإلسالمي   هو ألسية  المداوم  والعصاباع الجوادي  في مرةيدوا األولى

العالمي  الشعبي  والبسير  والدي دعدمد ةرب اإلنواك ضد الدواع األمريكي  وةيفاهوا الخارجين و مالهوا المةييين 
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أما في المنارق الدي نضرر فيوا ليمواجو  ( العسكري)والثال  ( السياسي)كما بينع ذلك في الباب الثاني 
  مكشوف  كما يةصل اآلن في العراق و أفاانسدان وأرراف قباهل سرةد فوذا يد ونا إلى دروير بعميياع شب

 .أسية  المرةي  الثاني  
ولكن في ظل اسدراديجي  العدو الةالي  الراغي  جويا  وبريا  وبةريا  وفي ظل اسدراديجيدنا دبعا لذلك 

عفين فإن ةاجدنا ليددريب دديخم في واضررارنا لخوض ما يسمي بةروب العصاباع أو ةروب المسدض
 : نوانين
 . التماد أسلوب تدريب البيوت السرية والمعسكرات الصغير  السرية المتنقلة  -( 1)
الساحات  ا تصار التدريب للم أسلحة المرحلة االولم أساسا  وأسلحة المرحلة الةانية في بع  -( 2)

 . وما شابهها  المناسبة لذلك كأفغانستان والعراق
 

 :ودفصيل ذلك هو الفدر  الدالي 
  

 األسلوب واألسلحة: تدريب سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية: 
 :ددوم نظريدنا في الددريب  يى األسس الدالي 

 .الدركيح  يى اإل داد العددي والفكري ودنمي  إراد  الددال والروح المعنوي  - 5
 .ي  أو ما يد ى بةرب المسدضعفينالدركيح  يى فوم نظري  ةرب العصاباع الجواد -4
 . نشر مناه  الددريب الفكري  والنظري  والعسكري  في األم  بشدى الوساهل  -1
 . ا دماد أسيوب ددريب البيوع السري  والمعسكراع والمةدود  المدندي   -2
 . واالنخرار في المعرك  الجواديدروير الكفاء  الددالي  من خالل العمل  -1

 .ن الدفصيل الضوء  يى مناةي هذه االسدراديجي  في اإل داد و الددريبولنيق بشيء م
أما موضوع اإل داد العددي ودرسي  مبادئ العديد  اإلسالمي   ام  والعديد  الجوادي  خاص  كأساس في 

جواد  ميي  المداوم  إليجاد المداوم المجاهد العداهدي ورف  مسدوى ةرار  المناخ العام في األم  إلى مسدوى ال
 .فدد مر ذكره بإسواب في فدراع كثير  في هذه السيسي . والثور   يى الظالمين وأ وانوم 

فدر أشير هنا إلى أن ذلك يجب أن يكون بأسيوب منوجي ويجب أن يكون ذلك من خالل جود ددوم ب    
بدوفير األبةا  بإ داد  ناصرها وكوادرها إ دادا  منوجيا  . كل سري  موما صارع أو كبرع بإشراف أميرها

 .والكدب والمرالعاع اإللحامي  لوم بةسب مسدوى فوموم وقدرادوم  يى االسديعاب
وأنصأ بمعظم كداباع .  وقد وفرع في سيسي  رساهل المداوم  هذه كما  ال بأس ب  من األسس المنوجي  

باإلضاف  لالسدعان  بكدب . اآلن  شويدنا اإلمام  بد ا   حام رةم  ا  فدد درك دراثا   ظيما  لم يعرف قدره إلى
المكدب  اإلسالمي  الدراثي  والمعاصر  مما يعين  يى رف  إراد  الددال والدةريض  يي  و يى بصير  و يم كما 

 .أسيفع في رسال  نظري  الدربي  المدكامي 
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كما يجب الدركيح  يى فوم نظري  ةرب العصاباع  ام  وأصول ةروب العصاباع الجوادي  خاص   
ميةد  بوذه السيس  أن شاء ا  وكذلك من ( سأةاول دوفير خالصاع  نوا)وذلك من خالل مذكراع منوجي  

وقد سبق أن سجيع خالل مرةي  الجواد األفااني . خالل المكدب والمراج  العسكري  الدي دةدثع  ن ذلك
  لوا وسجيع خالصدوا بشورين سيسي  من المةاضراع في هذا الفن هي خالص  كدب ومرالعاع كثير  وفق ا

 في ديك المةاضراع وأذكرها هنا ألهميدوا وهي 
 .شريرين كاسيع في ثال  سا اع ( دروس في ةرب العصاباع) -
 .سا اع  4أشرر  كاسيع في نةو  1( إدار  ودنظيم ةرب العصاباع) -
ب ةررروب وهررو مررن أهررم كدرر( شرررح كدرراب ةرررب المسدضررعفين: )ثررم البةرر  والكررورس المرررول والوررام جرردا  وهررو -

 ..سا   41شرير كاسيع ربما في نةوه  11العصاباع المدرجم  وقد شرةد  في 

وسأةاول إن وفدني ا  دعالى وكان في العمر بدي  أن أفرغ ديك الدسجيالع وأةولوا إلى كداب بعنوان  
أرجو فإن لم يددر لي ذلك ف. أصول ةرب العصاباع الجوادي  في ضوء ظروف الةمالع األمريكي  المعاصر 

أن يوفق ا  من يسدري  ذلك إلى دفري  األشرر  كما هي وصياغدوا بيا  الكداب  م  الددقيق الشديد في 
وهذا الفن الوام . وأسأل ا  أن ينف  بوا ويكدب لي أجرها.. المةافظ   يى مةدواها دونما إضافاع أو دعييداع

ي   موما  وال أ رف في المكدب  اإلسالمي  والجوادي  جدا  من العيوم العسكري  قل من كدب في  في المكدب  العرب
وأرجو أن أكون قد سددع بديك .. كداباع موم  في  أو لم أري  باألةرى  يى مثل ذلك رغم بةثي  ن 

 .المةاضراع والكدب المنبثد   نوا إن دم  ذلك بعون ا  ثار  موم 

  
وهي نشر ثداف  اإل داد . دنا الجوادي  ليمداوم أما  ن هذه الفدر  فوي من أهم مردكحاع الددريب في د و  

والددريب وبرامجوا ومناهجوا بكل مناةيوا  بر كاف  وساهل النشر والسيما اإلندرنع ودوحي  األقرام اإللكدروني  
 . واإلرسال المباشر والدسجيالع وبكل وسيي 

 
 :ظل الحمالت األمريكية  فيأساليب تدريب سرايا المقاومة 

لن يمكن وا  أ يم إنشاء المعسكراع المفدوة   يى .. لى وقع ال أ ددد أن  سيكون قصيرا  أظن  أن  واى 
ناهيك أن المعسكراع والجبواع موما ادسعع . فالظروف األمني  قد دايرع جدا  . غرار ما  مينا  في العدد األخير

لن يمكن . ماليين إن شاء ا لن دسدري  اسديعاب األم  الميياري  وشبابوا المجاهد الذي سيكون قريبا  بال
ومن ذلك الددريب , اسديعابوم في معسكراع ويجب أن دةافظ سرايا المداوم   يى سريدوا وسري  ةركدوا بكاميوا

واإل داد ولذلك فعيى  كس ما كانع  يي  نظري  الددريب في األوسار الجوادي  خالل العددي  األخيرين والدي 
 ددوم نظري  الددريب في  .قامع  يى د و  األم  ليمعسكراع

 

 .د ودنا ليمداوم   يى ندل المعسكراع إلى داخل األم 
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وذلك بنشر المناهج وتفاصيلها .. بالد المسلمين  نقل التدريب إلم كل بيت وكل حي وكل  رية فييجب 
 دروس استخدام االسلحة وتكتيكات القتال في لملية لسكر  شاملة لشباب االمةو .. والسيما العسكرية
 .وحتم نسائها وأ فالها , اتسالمية ورجالها 

فالقضية جد من قية   ال يمكن حشد االمة في معسكرات ولكن باتمكان  رع المعسكرات في أنحاء االمة 
 .في كل بيوتها وأحيائها 

 
 (المقاومة معركة االمة وليست صرالات النخبة)  :هذا إذا أردنا أن نةدق شعارنا في المواجو  وهو

فأسية  المداوم  الشعبي  . اسدعمال أسيوب ددريب البيوع والمعسكراع المةدود  المدندي  كما أسيفع يجب 
مسدس ر .. وأسية  ةرب العصاباع الجوادي  المدني  في مرةي  اإلنواك واإلرباك باإلرهاب أسية  بسير 

وا جد بسير ويجب  يى من هي أسية  بسير  والددريب  يي.. مدفجراع.. قاذف صواري .. قنبي  يدوي .. شاش
سبق ل  معرف  بوذه األسية  وديدي شيها  من الددريب أن يدرب من ةول  وسدسا د البرام  المنشور  المبسر  

 . يى ذلك جدا  
ولكن يجب أن يكون هناك ةذر شديد في موضوع المدفجراع وقصر الددريب  ييوا في البيوع نظريا  والخروج * 

دعامل م  مكونادوا ولو البسير  دفاديا  ليخساهر الناجم   ن الةواد   ولما يدردب  يى لخارج المنارق السكين  لي
 .ذلك من الكشف األمني

.. وأمرررا  مييررر  الرمايررر  والدربيرررق فدكرررون  رررن رريرررق إيجررراد المواقررر  الالحمررر  والظرررروف المناسرررب  فررري الكوررروف*  
ياررراع األمنيرر  الشررديد  ووضرر  ندررار إنررذار أثنرراء الرر  مرر  اإلةد.. الصررةاري.. الاابرراع الواسررع .. والجبررال الخاليرر 

 . العمل  يى مسافاع كبير 
وقد دنبوع لوذا األمر في الةديدر  قبرل ذلرك . لدد أصأ ا دماد هذا األسيوب ميةا  جدا  في  الم ما بعد سبدمبر* 

ن بعرد اسردوداف وةاولرع أن أشري  هرذه المالةظر  فري أوسرار المجاهردين العررب فري أفاانسردان أيرام رالبرا, بفدر  
و .  االسرردودافوالدقرر  الدرري الةظدوررا فرري ,  5449صررواري  الكررروح لمعسرركراع الدا ررد  فرري أفاانسرردان صرريف 

صراروخ كرروح خرالل دقراهق مةردود  اسردرا ع فيورا أمريكرا أن  11الكثاف  في الرماير  ةير  نرحل  يرى األهرداف 
د مرن إخواننرا ينرذاك برأن حمرن المعسركراع وقرد ةادثرع العدير.. دض  صاروخا  في كل غرفر  مرن غررف لمعسركراع

كمرررا ( معسررركراع المجاهررردين الر َةرررل)وأن  يينرررا ا دمررراد أسررريوب دررردريب البيررروع و, الثابدررر  بورررذه الةادثررر  قرررد ولرررى 
ويررأدي .. بيروع مرن الشرعر وسرياردين و رد   ناصرر ومخريم فري الفيرافي والدفرار يربرق البرنرام  ويمشري.. أسرميدوا

كانرع دعدمرد أسريوب الد اير  والةشرد ود رو  األمر  ليمعسركراع  ولكرن األوسرار  العربير .. غيره لمكران يخرر وهكرذا
أمررا .. وكرران أمررر ا  قرردرا  مدرردورا.. ولررم ددنبرر  فرري  موموررا إلررى  صررر األقمررار الصررنا ي  والدصررويب بعيررد المرردى

سراهل بديير  ومرا أرهرا اآلن فأرى أن اندشار المعرف  بمجرباع الةرب وأسيةدوا يجعرل الجمير  يددنر  بالبةر   رن و 
رالمررا أن الدكنولوجيررا الةديثرر  األمريكيرر  دومررين  يررى .. ددريسررا  ودرردريبا  ودنفيررذا   يءإال الةرررب السررري  فرري كررل شرر

فكر   رن بررام  مثرل هرذا الدردريب فري دوراع البيروع السرري  )وسأ ري في نواي  هذه الرسال  .. الفضاء واألجواء
 ( .والمعسكراع المجاهدين الر َةل
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فري المعركر  فدرد رأينرا نجا در   مييرا  مرن خرالل  واالنخررارأما دروير الكفاء  الددالي  من خالل العمرل المباشرر * 
وكرررذلك فررري دجربررر  . مرررا درررم مرررن الدجرررارب الجواديررر  فررري بعرررض الررربالد العربيررر  واإلسرررالمي  ومنورررا الدجربررر  السررروري 

 . أفاانسدان في مرةيدوا
هدين في الرييعر  المدادير  لإلخروان المسريمين فري سروريا دعدمرد األسريوب الدرالي فدد كانع السرايا األولى من المجا

 : في الددريب المنحلي والدربيق في ميدان المعرك  المواجو  كما ييي
لررى قسررم يخررر مررن المريرروبين الررذين  - أندسررم الدنظرريم إلررى  ناصررر كامنرر  غيررر مكشرروف  وغيررر مريوبرر  لينظررام واى

 .خاب  في البيوعيخدفون في قوا د مدني  في م
وجمرر  المعيومرراع واألمرروال والدجنيررد وبعررض  االسرردرالعكرران الدسررم الكررامن غيررر المكشرروف يعمررل فرري موررام   -

 . ميياع اإلسناد وليعميياع
أما العناصرر المكشروف  فكانرع ددروم بالمورام العسركري  األساسري  الدري كران معظمورا  مييراع اغديرال أو كمراهن  -

 . و مواجم  لبعض مراكح الةكوم  اإلسدخباراع مةدود  لدورياع األمن أ
كرران الدرردريب يجررري فرري البيرروع  يررى فررك ودركيررب األسررية  البسررير  الدرري كانررع  بررار   ررن المسدسرراع فرري  -

وكانررع درردم بعررض . الاالررب وبعررض الرشاشرراع الخفيفرر  وخاصرر  الكالشررينكوف باإلضرراف  لرربعض الدنابررل اليدويرر 
وأشرررف  يررى الدرردريب مررن كرران لوررم خبررراع . فرري البسررادين والمنررارق المعحولرر   مييرراع الرمايرر  المةرردود  أةيانررا  

أو مررن كرران قررد . 5414سررابد  ديدوهررا فرري الدرردريب مرر  المنظمرراع الفيسررريني  والسرريما معسرركراع اإلسررالمي  سررن  
 . خدم في بعض أجوح  الةكوم  العسكري 

وفري المرةير  , يشراهد دنفيرذها مر  النراس كان العنصرر غيرر المردرب يخررج فري  ميير  أولرى بصرف  مراقرب فدرر -
وفي المرةي  الثالث  يخررج منفرذ ويسرنده  ناصرر مدربر  . الثاني  يخرج مسيأ كعنصر إسناد ال يددخل إال ليضرور 

 .وبعدها ينخرر في الددريب والمشارك  الميداني  معا  . قديم 
بعض العناصرر ليديدروا الدردريب فري العرراق  ثم بعد ذلك بدأ إرسال. و هكذا درورع الخبراع من خالل المعرك  -

و ادوا لددخل بعرض األسرية  المدوسرر  كالرشاشراع وقرذاهف الصرواري  المضراد  ليردروع  5495ا دبارا  من سن  
 .     والواون الخفيف وال مدفجراع

والكشرفي  كانع بعض المعسكراع الددريبير  دجرري ةدرى قبرل انررالق الجوراد بدييرل أثناهر  مرن خرالل المخيمراع  -
ويبدرى اسردخدام . وباراء رةالع الشباب ةي  دم الدردريب  يرى اليياقر  البدنير  والدكديكراع العسركري  بردون سرالح

وقد خر جع هذه الرريد  كوادر ممداح  أدع أداء  ةسنا  وكان العامل األساسي .. السالح لبعض الةاالع المةدود 
وقررد سررمعع  ررن شرربي  بوررذه الدجررارب فرري الدرردريب فرري . المعنرروي واإل ررداد,فرري ذلررك هررو إراد  الددررال العاليرر  جرردا  

البيررروع والرمايررراع فررري معسررركراع مةييررر  فررري المنرررارق المعحولررر  مرررن قبرررل مرررا ةصرررل فررري مصرررر وليبيرررا والجحاهرررر 
 ..والمارب وسواها

ور أمررا فرري دجربرر  أفاانسرردان فدررد كرران األسرراس هررو إخضرراع العناصررر لرردواراع ددريبيرر  جيررد  قبررل انددالوررا لخررر* 
ولكني شودع العديد من الةاالع ودوراع الددريب من خالل المعرك  واخدالر الددريب بالجوراد الفعيري . الجبواع

أثنرراء . فدررد شررودع  ذاع مررر  دور   يررى اسرردعمال مررداف  الورراون دمررع فرري الجبورر  مباشررر . وكانررع دجررارب ممدرراح  
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دروسرا  نظرير   يرى  -رةمر  ا   -(ام المصرري أبرو همر) فدد شرح لنرا المردرب .. الجواد ضد الروس والشيو يين
ةيرر  ردع  يينررا ديررك األهررداف  . ثررم دررم الدربيررق الفعيرري بررالرمي الةرري  يررى أهررداف معاديرر . المرردف  لمررد  يررومين
و يررى مرردى ثالثرر  أو أربرر  أيررام  رراش المدرردربون أجررواء  ةيرر   ممدرراح  ليدرردريب والددررال فرري ين .. بالدصررف المماثررل

 .واةد
إذا درروفر بعررض . ميررداني الفعيرري مررن خررالل المعركرر  ممكررن وفعررال ولرر  نكورر  خاصرر  وفا ييرر  مخديفرر فالدرردريب ال

وأ ود ليدول برأني رأيرع  مييرا  ومرن خرالل  ميري كمردرب فري أثنراء .. العناصر المدرب  الدي دشرف  يى الددريب
دجربرر  أفاانسرردان األولررى  وكررذلك فرري, دواجرردنا فرري العررراق واألردن إبرران الجورراد ضررد النظررام الررراغي فرري سرروريا 

 ..والثاني  وفي بعض دجارب العمل المةدود  األخرى
أن األساس في دخري  المدادل هو إراد  الددرال والدردريب المعنروي وأمرا الدردريب العسركري فورو أساسري وضرروري  

رغرام الفعالير  مرن خرالل اإلنةررار فري العمرل ويكفري قولرر   ..ولكرن يمكرن إجرراؤه ةدرى بأبسرر الوسراهل والظرروف واى
ن اهلل لماب المحسانين:) دعرالى  فالجوراد أساسر  هرو إمرداد ا  سربةان  (..  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سابلنا وا 

 (  اللدوا له لد .. ولو أرادوا الخروج . )واألصل اإلراد  .. ودعالى ودوفيد  و ون  في الددريب والعمل سواء
  

 ل البيوت والمعسكرات السرية المتنقلةفكرة مختصرة عن برنامج التدريب من خال : 
إن يسر ا  فسنةاول أن نيةق برساهل المداوم  ميةدا   سكريا  ببرام  دوراع دفصييي  في بعض العيوم 
العسكري  الالحم  لةرب العصاباع والسيما المدني  والسري  الدي هي أساس  مل سرايا المداوم  في المرةي  

ددان  الرماي   ييوا و يم المدفجراع وميةداد  من بةي  ياري البرنام. الةالي    الددريب  يى األسية  الخفيف  واى
 . وبعض دكديكاع ةروب  صاباع المدن إن شاء ا .. بعض العيوم في الكورباء واإللكدرونياع

ولكني هنا أشير لبرنام  خفيف دسدري  أبسر الخاليا العاحم   يى المداوم  دربيد  في أشد الظروف 
 : ويشمل هذا البرنام  الخرور العريض  كما ييي من برنام  الددريب. مني  والسري  األ
  إخضراع العنصررر نفسرر  ومرن معرر  لبرنررام  رياضرر  بدنير  مركررح مررن خررالل االندسراب لنررادي رياضرري فرري

أو لبرنرررام  رياضررري شخصررري يرررومي .. الررر .. مالكمررر .. جيررردو, كاراديررر , مصرررار  ) إةررردى الرياضرررياع العنيفررر  
 .الجري لمسافاع وأوقاع رويي  وةركاع بدني  رياضي  دوفر اليياق  العالي   يدضمن

   دروس في فك ودركيرب المسدسراع والرشاشراع المدروفر  مرن خرالل دروفير مرذكراع دبرين ميحادورا وخصاهصروا
 .ورريد  الدعامل معوا والرمي  ييوا

  العصررافير والريررور وهررذه البنررادق  البرردء بررالرمي  يررى أسررية  الصرريد الدرري دسرردعمل الوررواء المضرراور لصرريد
 . والمسدساع الدي دسدعمل المدذوفاع الرصاصي  الصاير  مدوفر  في كل مكان

   الدراس  النظري  السدعمال الدنابل اليدوي  من خالل دراس  المذكراع والدردرب  يرى رمايدورا برمري مرا يشربووا
 . ةجما وحنامن األةجار 

   ودرردريب العناصررر  يررى . اع وخصاهصرروا وررررق دخحينوررا والدعامررل معورراالدراسرر  النظريرر  السرردخدام المدفجررر
دون اسرردعمال المررواد األساسرري . مجسررماع شرربيوي  بررالمواد األساسرري مجسررماع خشرربي  وةبررال ونمرراذج بالسررديكي 
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وقرد جربنرا . والمصرابيأ الصراير  بردل الصروا ق( اليمباع)واسدخدام الدمديداع الكورباهي  لشرح ررق الدوصيل و 
سرا   مرن الردروس  20الرريد   مييا  وكانع ناجة  دماما  وكان كورس المدفجرراع النظرري يدكرون مرن نةرو  هذه

 يررى نمررراذج خشررربي  وبالسرررديكي  ةيررر  يرررددن اسررردعمال المدفجرررراع وال يبدررري إال الدربيرررق فررري مكررران مناسرررب  يرررى 
 . بواع صاير  جدا  

    ررن أمنيرراع اسرردخداموا و رردم اسرردعمالوا فرري إددرران اسرردعمال أجوررح  االدصررال الالسرريكي  ودراسرر  مررذكر 
نمرررا فررري الخرررالء ولمررردد بررر  ددريبيررر  ال ددجررراوح نصرررف دقيدررر  ةدرررى ال يررردم رصررردها والدةرررد   البيررروع الخاصررر  واى

 .بأةادي  شبي  بادصاالع األجوح  الةكومي  

  وم  يررى دراسرراع نظريرر  دشررمل المررواد العسرركري  والدكديكيرر  الداليرر  مررن خررالل المررذكراع الدرري ددرروفر اليرر
 : اإلندرنع وسواها وأهم هذه المذكراع هي

 .مذكراع في األسية  الخفيف  والمدوسر   -
 .مذكر  في  يم هندس  المدفجراع  -
 .مذكر  في  يم الروبوغرافيا العسكري   -
 .مذكر  في  يم االدصاالع الالسيكي  والشيفر   -
 .  وروب من المرارداع األمني  ورصد األهدافمذكر  في األمن والةرك  والعمل السري واالخدفاء وال  -
 . مذكر  في  يم الكورباء واإللكدرونياع والعيوم الميةد  المسا د  لعيم هندس  المدفجراع  -
للاام أن يشاارا للاام الت بيااق متخصااش بالكيمياااء ويجااري ) مررذكر  فرري  يررم دركيررب ودصررني  المدفجررراع   -

 .( محدود  جدا   الت بيق في أماكن بعيد  لن السكان وبكميات
ةررروب  –ةررروب الاابرراع  –ةررروب الجبررال  –دكديكرراع ةررروب المرردن  -: مررذكراع فرري دكديكرراع الددررال مثررل -

 ..ال … دكديكاع الجيوش النظامي  وررق مواجودوا  –العصاباع 
 ..ال .. مذكراع في السيوك الدنظيمي واألمني وضبر الموا يد ودسييم واسدالم الرساهل سرا   -

لثدافررر  العسررركري  هامررر  جررردا  ويمكرررن دوفيرهرررا  يرررى أقررررام كومبيرررودر ونديورررا واإلسررردفاد  منورررا ودخرررري  إن هرررذه ا
جرررراء دربيدررراع فعييررر  كثيرررر  ومفيرررد  فررري البيررروع أو فررري المعسررركراع الرياضررري   العناصرررر  يرررى برنرررام  مكثرررف واى

   رن مكران مناسرب ودرم فري وهرذا يبةر  لر. والكشفي  وسواها ةي  دبدى الةاج  فدر إلى دربرق الرماير  والدفجيرر
ومن الموم جردا  ضربر أمرن الةركر  .. سا اع مةدد  سواء  في المعسكراع المدندي  السري  أو من خالل ما ديسير

 .وا  الموفق .في إجراء هذه الددريباع
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 بعالباب السا                                                                        الفصل الثامن
 

 نظرية التمويل لسرايا المق اومة اإلسالمية العالمية  
 

وقد أفومنا الواق  المرير ذلك وجعينا ندرك لم اقدرن معظم ذكر الجواد بالنفس . المال  ماد الجواد وأساس  
 .. الذكر في كثير النصوم الدريني  فيبذكر الجواد بالمال وقدم  يي  

نبدأ البة  في مآسي .. يا المداوم  من خالل دجارب الماضيوكدأبنا في اسدخالم نظرياع  مل سرا
اندوع بكوار  ,  هذه المشكي  الدي أرهدع المجاهدين المعاصرين وأورددوم الباليا  بر  دود رويي  من المعانا  

 لنةاول البة   ن ةيول لدمويل.. الخرر العالمي  المعادي  في مكافة  المجاهدين وبرامجوا في دجفيف المناب 
 .. سرايا المداوم  المدبي  وا  الوادي إلى سبيل الرشاد

 
 طرق التمويل في التجارب الجهادية للتنظيمات السرية في المراحل الماضية: 

 :ا دمدع الدنظيماع الجوادي  في الدجارب الماضي  في دموييوا  يى المصادر الدالي 
 . ق العملالبداي  بمساهم  األ ضاء والمناصرين المدربين  ند انرال -
 . اال دماد  يى دبر اع المةسنين المةييين في المراةل األولى- -
 . اال دماد  يى دبر اع المةسنين الخارجين بعد انرالق العمل ودةول المواجو  ليعين- -
اال دمراد  يرى د ررم بعرض األنظمرر  المجراور  المسرردفيد  مرن جوراد ديررك الدنظيمراع لةكومرراع مناوهر  لوررا  -

 . ذلك ةي  اسدفادع بعض الدنظيماع من ديك الووامش ماديا  وفي غير,  ي  في السياساع اإلقييم
اال دمرراد  يررى الانرراهم بشرركل جحهرري لررم يدرررور فرري أي دجربرر  جواديرر  ليدنظيمرراع والجما رراع الجواديرر   -

 . ليكون موردا  أساسيا  
 

ن السمع العام لمعظم ولك. فدد اخديفع نسب  اال دماد  يى هذه الموارد من دجرب  األخرى. هذا بشكل  ام 
 : )هو.. وكان خالص  نظري  الدمويل وشعارها في دجارب الدنظيماع.. الدجارب بدي دبر اع المةسنين أساسا  

 ..(.أ ينونا  يى الجواد..   يا مةسنين
 

 : طرق التمويل في تجارب الجهاد في الجبهات المفتوحة
ريدريا  نكالفيييبيالشيشان وغيرها  بوسن  ووذك في مثل دجارب أفاانسدان بشوريوا والجواد في ال  واى
 : ونالةظ بوضوح أن مصادر دمويل الجواد في ةال  الجبواع أيضا  كان.. وسواها
 .. دبر اع المةسنين من المسيمين لديك الدضايا الدي ةشدع األم  أو معظموا في دأييدها 
 .واد في ديك الجبواعدأييد بعض الةكوماع والجبواع الدولي  المسدفيد  من ادجاه الج 
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 .اد العدو بشكل ليس أساسي لمصدر دمويل دالاناهم من سالح و  
لما شارك في ديك الدضايا  الجواديإال أن خالص  قضي  الدمويل وشعارها كان أيضا  في دجارب الديار  

 ..(..أ ينونا  يى الجواد..   يا مةسنين)كان كذلك باخدصار 
  

 : لتمويل في التجارب الماضيةمالحظات سريعة على قضية ا 
 :يمكن اخدصار المالةظاع والدروس والعبر في دجاربنا الماضي  بالندار الدالي  

وكانع . أن مشكي  الدمويل ظيع في كاف  الدجارب الجوادي  مشكي  المشاكل ومعضي  المعضالع  :أوال 
و اسديعاب  من جواع غير مخيص  وةرف  في كثير من األةيان سببا  من األسباب الرهيسي  في انويار الجواد أ

ديك الجبواع بالدمويل  دبدأةي  ( سياس  اإلغراق المالي ) وهو ما يسمى  االخدراق ن مساره نديج  سياس  
 : المددرج  يى الشكل الدالي

 .دمويل دون قيد أو شرر -أ
 .دمويل م  نصاهأ ودوجيواع غير ميحم  -ب
 . عدم األخذ بوادمويل م  اقدراةاع ميةد  ودذمر ل -ج
 يي   و المسؤولينبإراد  الجواع الممول  بعد دأكدها من أن مصاريف الجواد  االلدحامالدمويل بشرور  -د

دوم  ند ءاقد وصيع لةال يسدةيل في   يى قيادد  أن دسدمر بدون أموال الممولين الذين يبدؤون بإمال
 . دةددوم من بيوغ الجواد ديك المرةي 

ع  يى ءامالةدى أفضل الممولين إخالصا  قل أن يمولوا بدون الددخل والدةكم ومةاول  اإلثبع أن  : ةانيا 
 . قياداع الجواد دنظيمي  كانع أم جبووي  إال في ةاالع نادر  جدا  

ثبع أن دوس  الدنظيماع السري  ودخولوا مرةي  المواجو  ودوس  قاهم  المصاريف العسكري   :ةالةا 
ال  دجعل المصاريف هاهي  .. باإلضاف  إلى مصاريف الةرك , أسر الشوداء والمعدديين  والدنظيمي  ودبعادوا من

 . بشكل دعجح أكبر الدنظيماع  ن ةل هذا المشكل
 :وييوامين من ةي  موضوع ددثبع أن الجبواع المفدوة  قد مرع بةال: رابعا 
  الكبرى وخاص  ادجاه السياساع جبواع كان سياق أداهوا موافدا  الدجاه السياساع الدولي  الرهيسي -ا

وقد انعكس ذلك شالالع من الد م المادي  يى ديك الجبواع .. الاربي  ألمريكا وةيفاهوا أو ألمريكا  يى األقل
كما كان ةال الجواد األفااني األول كنموذج ليدوافق الدولي  يى الد م أو  يى األقل اإلجاح  بوصول أموال 

وكما كان ةال الجواد في البوسن  في مراةي  األولى  ند ما كان في صالأ .  المةسنين بكمياع هاهي  إلي 
وكذلك المراةل األولى من . أمريكا الضار  يى أوروبا و رقي  مشاريعوا الناح   لالسددالل  ن الدرار األمريكي

 .الجواد في الشيشان والذي وافق السياساع األمريكي  في ةصار روسيا والضار  ييوا
كان سياقوا معاكسا  لإلراد  الدولي  والسيما األمريكي  كما صار ةال الجواد في أفاانسدان أيام  جبواع -4

الارب والعالم  ؤوفي الشيشان بعد رضوخ روسيا ليسياساع الاربي  ودوار( دايدون ) رالبان وفي البوسن  بعد 
  منذ أواسر الدسعيناع من الدرن النصراني بكامي  بما في  روسيا  يى المواجو  العالمي  م  اإلسالم خاص
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وقد انعكس هذا ةصارا  وسدا  لمنافذ المال  يى ديك الجبواع والعاميين فيوا من قيادادوا المةيي  أو . الماضي
 . المدرو ين من المجاهدين المسيمين ليعمل فيوا

ةال الفدأ وددفق ين ففي دوكذلك كانع مشكي  الدمويل الخارجي بالدبر اع وباال   يى الجبواع في الةال
ع الممولين من المةسنين والدول ءامالاى األموال كان هذا العامل سببا  ليسيرر   يى قياداع العمل وأرراف  و 

وسيرردوا في النواي   يى مجرياع ديك الدضايا بشكل شب  كامل في الاالب كما كانع سببا  من األسباب 
 .الرهيسي  إلجواض العمل في ةاالع اإلغالق

  
ذا أ ودجارب  جما اع وأفراد  الجواديردنا أن نذكر بعض االنعكاساع السيبي  لمأسا  الدمويل  يى الديار واى

 : خالل ديك الدجارب نجد من ذلك
لرى يخرر أيرام الخالفر  اإلسرالمي   -( 5) ,  يى  كس ما كان في داري  اإلسالم منذ  صر الصةاب  فمرا بعرده واى

بل بير  بعضروم أن يكونروا مرن أغنرى األغنيراء ممرا ةصريوه , ي األم  ةي  كان المجاهدون من الربداع الاني  ف
من ةصدوم في الاناهم وما ةاحوه من السيب والجواهح والةوافح كمرا كران سريدنا الحبيرر برن العروام رضري ا   نر  

ةاب  وكرذلك الكثيررون مرن الصر. أةد أغنياء الصةاب  ولم يكن ل  موردا  إال ما ةصي  من الاناهم وقصد  مشوور 
فمن بعدهم ةدى كان قياداع الجند وكبرار المةراربين والمجاهردين مرن األغنيراء واإلقررا يين  نردما كانرع الانراهم 

 . ددسم بالسوي  والخيفاء والميوك دعدل في الر ي 
وأشدهم إفالسا  , جعلت المجاهدين المعاصرين من أفقر  بقات االمة  ولكن ظاهر  الجهاد المعاصر

, رب ت وضب المجاهد بالتسول والحاجة والتبعية لمن يموله ويسالده للم أداء هذه الفريضةو . وحاجة  وفا ة
 !!.. بدتها و أر ي شرائحها دينا  وتضحية وفداء   رغم أنهم كانوا  ليعة االمة و

. الممررولين  مسررؤوليوا إلراد رهنررع مصررادر الدمويررل إراد  قيرراداع الدنظيمرراع أو ةدررى قيرراداع الجبورراع و -( 4) 
وقررد أدى هررذا الكشررف كثيررر مررن األسرررار  نررو   ودخررول الممررولين ومررن رافدرردوم مررن االسرردخباراع فرري المعسرركراع 

بررررل بيرررر  األمررررر فرررري دجررررارب مثررررل الجورررراد األفارررراني األول أن دفرررررض . والجبورررراع و جيسرررراع خاصرررر  الديرررراداع 
لدراء دروسروا ونشرر ( لةاكمير ا) المخابراع السعودي   يى إدار  العرب م  وجود كبار رموحهم منر  الةردي  فري  واى

وفرري البوسررن  فرضررع المخررابراع السررعودي   يررى معسرركراع العرررب منرر  !! فكرهررا فرري المعسرركراع الرهيسرري  العرررب
هررررذا مررررن قبررررل .. خشرررري  أن يعررررود بوررررا المجاهرررردون لرررربالدهم, ودروس المدفجررررراع ( ةررررروب العصرررراباع) درررردريس 

 .اإلخو لةى الممولين المةسنين الدادمين بجيباب اإلسالمي  و 
كما ةصل ليجواد في سوريا من سريرر  الةكومر  العراقير  وفرضروا  .الدول الدا م   ءناهيك  ما ةصل من بال 

لرحام اإلخروان المسرريمين بالدةرالف مر  أةرحاب المردرردين برل  جرحء مررن مر  ليراير  العيمانير   يرى الجوراد فرري النواير  واى
 ..د من الشواهد ولكن  بة  مؤلم مرير كثير الشواهدوليس هنا مةل ذكر محي!! النظام النصيري المعادي

بي  األمر من المرار  أن دفرض ةدى بعض الدنظيماع الجوادي  الكبير  المدمول  إراددورا  يرى الدنظيمراع   -( 1)
برررل ودفررررض  ييورررا النشرررار والدوقرررف بفعرررل المسرررا داع , الصررراير  وديحمورررا سياسرررادوا ورغبادورررا ووجوررراع نظرهرررا 
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ةي  كانرع الجوراع الممولر  دررى مصرية  اإلسرالم والمسريمين فري !  ( في سبيل ا )لدي قدمدوا لوا ا!( األخوي )
 ..ما دراه من سياساع وأساليب  مل

من شعار دجفيف المناب  خر  مدكامي  ليةصار  ادخذ. فيما أدرك العدو ما لمسأل  دمويل الجواد من أهمي  وأثر 
ةي  أجبرع أمريكا كل الردول  يرى رفر  ددرارير  رن جوودهرا فري مراقبر  . والدجوي  وشل المجاهدين  ن الةرك  

ووصررل األمررر إلررى ةررد سرريب أمرروال مؤسسرراع خيريرر  , ودجميررد ةسرراباع مررن درردوموم باإلرهرراب , ةركرر  األمرروال 
لااهوا  ونال البالء المجاهدين وكل قريب منوم باي شركل مرن األشركال ولرو لمجررد دومر  أمريكرا و مالهورا لورم , واى

 .ك بذل
 ..وهكذا وباخدصار أقول

لدد ةفيع دجاربنا الماضي  بمآسي كثير   مما يجعل من أهم األمور الدي يجب أن نبة  فيوا  ن دصور  
 .. لدمويل سرايا الجواد المداوم  ليمداوم  في المرةي  المدبي  هي موضوع مصادر دمويل الجواد

.. دض  لنا دصوراع البة   ن الةيول الديوقبل أن ننددل لوض  دصورنا في ذلك نذكر بعض األفكار 
 .. وا  المسدعان

   لررو نظرنررا فرري نظريرر  الدمويررل فرري اإلسررالم بكافرر  مراةيرر  منررذ أ ذن بالجورراد ثررم فرررض و يررى مخديررف مراةررل الدولرر
لررى دولرر  الخيفرراء الراشرردين فمررن بعرردهم مررن دول  اإلسررالمي  منررذ دولرر  المدينرر  فرري  وررده صرريى ا   ييرر  وسرريم واى

 والفريءلوجدنا أنوا ددوم أساسا   يى موارد الجواد من الانيم  . الم ومراةي  والسيما في العود والذهبي  الحاهر اإلس
ال  ةير  ال دشركل .. أو  يى ما يند  من الموارد  ن الجواد مثل الجحي  والخراج والعشور.. من الجواد المباشر

أمررا المصرراريف األساسرري  ليجورراد . دررراء المسرريمين مةييررا الحكررا  والصرردقاع إال مرروردا  فر يررا  لسررد ةاجرراع بعررض ف
 .وةدى ليدول  اإلسالمي  فدد كانع من موارد الجواد وأنفال  وما أدخي  في أمالك المسيمين 

 لو نظرنا في غحواع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وسراياه لوجدنا قسما  كبيرا  منوا قرد رصرد لدةصريل المروارد ..
كانع ( يوم الفرقان ) بدر الكبرى الموقع  الدي أسماها دبارك ودعالى ( بدر)الاحواع ورييعدوا  ويكفي أن در  ديك

 االقدصرراديفدرد كرران البعرد .. أساسرا  لدرصرد  ررن قرريش ليسردعيد المؤمنررون  وضرا   مرا كرران قرد سريب  الكفررار مرنوم
ل ا  صيى ا   يي  وسيم في خمرس وهي ميح  من الميحاع الدي خم بوا رسو . بعدا  هاما  جدا  من أبعاد الجواد

 .. أ ريع ل  لم دعر لنبي من قبي  منوا أن أةيع ل  الاناهم وصارع ةالال  وسن  ألدبا   من بعده
اهلل ال شريك له وجعل  بعةت بالسيا حتم يعبد ): فدد روي  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قول 

 .رواه أحمد(.خالا أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم الذلة للم من ر  ي تحت ظل رمحي وجعل الصغار و
رغم أنف الموحومين . فرحق  ورحق أمد  من بعد في ظل رمة  صيى ا   يي  وسيم وظل رماةوم من بعده

ذا أدهشوم ذلك فيينظروا ألمريكا الدي جعيع .  من أصةاب فيسفاع الضالل  يى دروب الوسري  المح وم   واى
 ! كاثاء السيل  غثاءارمةوا بعد أن صار المسيمون  وسياسدوا دةع ظل اقدصادها

كنع جالسا  ند رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فدال : وفي الةدي  اآلخر  ن سيم  بن نفيل الكندي قال
فأقبل رسول , قد وضعع الةرب أوحارها  رسول ا  أذال الناس الخيل ووضعوا السالح وقالوا ال جواد يا: رجل

وال ي ال من أمتي أمة يقاتلون للم الحق , كذبوا اآلن جاء القتال :  ي  وسيم بوجو  وقالا  صيى ا   ي
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والخيل معقود في نواصيها , وي يغ اهلل لهم  لوب أ وام وير  هم منهم حتم تقوم السالة وحتم يأتي ولد اهلل 
 (.رواه الربراني ) (  .الخير إلم يوم القيامة 

, إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ) :   صيى ا   يي  وسيم أن  قال  ن رسول ا.. وفي الةدي  اآلخر
أدخل اهلل لليهم ذال ال يرفعه لنهم حتم , وتركوا الجهاد في سبيل اهلل , وتبعوا أذناب البقر , وتبايعوا بالعينة 
 (رواه أةمد) ( يراجعوا دينهم 

 .. والشواهد كثير  في الةق  يى الاحو والاناهم
فيما فدةوا البالد ورأوا األراضي , صيى ا   يي  وسيم بوذه المعاني    رسول ا  ق صةابوقد انري

فيما  يم  مر .. وحر وا سوول فيسرين.. هموا في الحرا  .. وخصوبدوا  في الشام والعراق في  ود  مر
 ..يبعثوا حرا ا  بخبرهم أرسل من ةرق لوم المةصول وأرسل لوم يعيموم أنوم بعثوا جنودا  ومجاهدين ولم 

وهكذا فاض المال وددفق  يى المجاهدين واألم  من بعدهم خيرا  ومددا وكان أساس ذلك الجواد وما دره  
وهكذا كانع دور  الموارد والمصارف  بار  .. ال .. وأموال جحي  وخراج أراضي.. مباشر ءفي من أموال غناهم و

 .. يءر ش ن ةيداع يصب بوا الخير من موارد الجواد من مصاد
لدكدمل الدور  المالي  لالقدصاد . بعد ذلك نةو المصارف من جديد  ليمأل بيع المال وليصدر  ن 

أما لو نظرنا في دور  الموارد والمصارف في قضايا الجواد اليوم ودنظيماد  وجما   لوجدناها . اإلسالمي 
 . الداريخي  ببسار   يى  كس نظري  الدمويل 

وأسر الشوداء , والددريب , اع المرهد  بالمصارف يجب أن داري مصاريف الددال فخحان  دمويل الدنظيم
ولذلك وق  الخيل وصرنا ليةال الذي أشرع , إل  وهذا مةال ,,,واإل الم , وةرك  المجاهدين ,والمعدديين 

 :ولذلك فإن . لبعض مآسي   
 
  التمويل في سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية طريقة : 

 .مساهماع األ ضاء المجاهدين ةال الددر  لدأسيس السري   -( 5)
المسا داع غير المشرور  من قبل المجاهدين بأموالوم من الموثروقين المعرروفين إلدار  السرري  المجاهرد   -( 4)
 . 
من أموال الكفار والمرددين بةي  يأخذ المجاهدون نصيبوم ويضعون ما  يريوم مرن نسرب   ءالاناهم والفي -( 1) 
 .يع المال في بيع مال السري  بةسب ما يدفق  يي  بالشكل الذي نفصي  فيما يييب
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 :األموال التي يحل منيمتها اليوم للمجاهدين في سبيل الله: أواًل
ذكرنررا بعررض الدفصرريل فرري فدررر  أةكررام شررر ي  جواديرر  فرري البرراب الثالرر  الررذي دكيررم  ررن الدربيرر  المدكاميرر   

 : ذلك إشار  دون دفصيل وندول ليمجاهد ولذلك نشير هنا إلى
 )دردكح هذه األةكام  يى الةديد  الشر ي  الداهم  في بالد المسيمين والدي دمع اإلشرار  إليورا فري الفصرل الثراني 

وهري أن الةكومراع الداهمر  فري بررالد العررب والمسريمين اليروم ةكومراع غيررر (  لةكرم الشرر ي فري واقر  المسرريمينا
ام بسررربب والهورررم ليكرررافرين وبسررربب ةكمورررم بايرررر مرررا أنرررحل ا  ودشرررريعوم مرررن ا  لررررد  الةكررر, سررراقر  و  شرررر ي  

 :يددرر  فإن و يي  . وألسباب فر ي  أخرى مما يحيد هذه الةديد  دأكيدا  
 .وأمالك كبار مجرميها الحاكمين , حل أموال الحكومات المرتد  وأمالكها العامة  –أ 
بالد المسلمين لسقو  أمانهم بسقو  شرلية الحكومات القائمة التي في االجانب الكفار كافة حل أموال   -ب 

برام العهود والمعاهدات مب الكفار  .  ليس لها حق إل اء االمان والذمة وا 
 . حل أموال كافة غير المسلمين المقيمين في بالد المسلمين لنفس السبب السابق  –ج 
 .  وات االحتالل ونصرتهم للم المسلمينحل أموال المرتدين من المجاهرين بتعاونهم مب   -ج 
ولادم وجاود معاهادات . المحاربة للمسالمين لقياام حالاة الحارب بينناا وبيانهم  حل أموال الكفار في البالد  -د 

مارات إسالمية شرلية تل م رلاياه  .من المسلمين بعهود بينها وبين أولئك الكافرين ابينهم وبين كيانات وا 
ولدفصيالع , محيد من الدفصيالع الشر ي  في الفصل الخام بذلك مما سبق ويعاد ل. هذا بشكل  ام 

 : وأذكر بالدنبيواع الوام  الدالي . المصالأ السياسي  في دجنب ضرب بعض األهداف لمصالأ سياسي  
ا بر  ةي  كانوا في بالد المسيمين أو في بالد الكافرين موما ديبسرو ودماهوم الةرم  الدرعي  ألموال المسيمين  -5

واليدين هنا . ةدى ولو ررأ الشك  يى أصل إيمانوم  فالشك ال يذهب اليدين  .من الفسوق والمعاصي والنداهم 
فيجرررب الةرررذر مرررن الوقررروع فررري دمررراء المسررريمين وأمررروالوم . هرررو شرررواددوم أن ال إلررر  إال ا  وأن مةمرررد رسرررول ا  

 .مددس و وأ راضوم فوي ةرام 
الكفار  دد أو  ود يددضي األمان فال يةرل لر  أن يرندض  ورده أو يخفرر ذمدر   من كان بين  وبين أةد من  -4

ُنوا أوْوُفوا بياْلُعُقودي وأمان  سواء  كان في بالد المسيمين أو بالد الكافرين قال دعالى  ينو آمو  وقال (5:الماهد )يوا أويُّهوا الَّذي
:   ُوال  ووأوْوُفوا بياْلعوْهدي إينَّ اْلعوْهدو كوانو موْسة  (12: اإلسراء ..)  
أمرران أمررراء الجورراد وأمررراء المسرريمين إذ وجرردوا فرري داهررر  سرريرانوم يجررب اةدرامرر  وكررذلك يجررب  يررى أدبررا وم   -1

  .الوفاء بما أ را أمراؤهم من الذم  واألمان ليكفار
وأمااا .  و ها ُأذكاار هنااا بااالحكم الشاارلي لتلااك االمااوال والاادماء للكااافرين والمرتاادين ماان حيااس حلهااا بشاار   -2

فيجااب أن يخضااب بعااد ذلااك لدراسااة المصااالح والمفاسااد . وممارسااة ألمااال الغنيمااة ماانهم ت بيااق هااذه االحكااام 
السياسية بالهجوم للم هدا بعينه في مكان بعينه في و ت بعينه ف ن تحقاق ترتاب مفساد  ظااهر  للام ذلاك 

نما للفساد المت و يرى مرن يجورل ددردير هرذه .  رتب للم ذلاكلإلسالم والمسلمين حرم ذلك ليس الصل الحرمة وا 
األةكرام الشررر ي  و  يدخروض بايرر  يررم برل يسرأل مررن يثرق بر  مرن أهررل الرذكر وهرم العررارفون برأمور األمرور أن ال

 . السياس  الشر ي  من الثدا   في دينوم وفوموم جوادهم
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 مصادر غنائم وفيء سرايا المقاومة و ريقة  سمها بين المجاهدين : 

ياق البة  لندول بأن مصدر الدمويل األساسي لسرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  يجب أن يكون ونعود لس
هو . أو ما يصيوم من دبر اع غير مشرور  من مةسنين أوفياء , بعد انرالق العمل بمال المجاهدين الخام 

 :من أموال  ءمن الانيم  والفي
 
 .     الدنا المحاربين في بالدهم أو في بالكفار أموال  -1
لحفااظ دماااء المساالمين العاااملين فااي تلااك  االنتباااهأمااوال الحكومااات المرتااد  المتعاونااة مااب اتحااتالل مااب  -2

 . المصالح المختلفة 
 . أليان من ةبتت ردتهم بوالئهم للكفار ومظاهرتهم للم المسلمين فأموالهم حالل كدمائهم لردتهم  -2
 

  ا المقاومة اإلسالمية العالميةفي سراي والفيءتوزيع أموال الغنائم : 
 ن ذلك أيام الجواد األفااني وكيف ددسم الانيم  بين سري  من  المجاهدين  بد الدادر سألع شيخنا  

 : غنموها فدال الدالي
مررن المررال المانرروم % 40وهررو ( : فررأن   خمسرر )فرري قسررم  الانرراهم هررو مررا قرررره الدرررين :  الدا ررد  األساسرري   -أ

 .من المال المانوم يدسم  يى المجمو   المجاهد  الدي غنمد % ( 90)و. مال المسيمين يوض  في بيع 
االدفاق بين أ ضاء السري  المجاهد  هذه قبل الانيم   يى رريد  قسموا وما ادفدوا  يي  أنفذوه بالعدل  يرى  -ب

ن رأ%  40أن ال يدل الدسم المصرروف فري مصرالأ الجوراد والمسريمين  رن الخمرس وهرو  وا حيراد  ذلرك بالرضرا واى
 .. قبل العمل حادوه باالدفاق لةاج  دنظيموم أو سريدوم لمصاريف الجواد 

إذا كانررع السرررري  دعمررل بدرررو  دنظرريم أو مجمو ررر  سرررايا أخررررى درروفر الخررردماع العامرر  مرررن الررذخير  والسرررالح  -ج 
 يي  بةسب الدراضي برين قيراد   يسوم لكاف  أ ضاء الدنظيم بنصيب يدفق. والد اي  واليواحم األخرى واالسدرالع

 . ذلك الدنظيم وقوا ده 
و يي  فإن الرريد  المدرر  لدينا في قسم  ما دةصي  السرايا المداوم  من غناهم من العدو هو  يى الشكل 

 : الدالي
ددرروم السررري  بدخصرريم بيررع مررال خررام بوررا دضرر  فيرر  مسرراهماع أ ضرراهوا أو مررا دةصرري  مررن د ررم غيررر  -5

ا الجوادي  من معارفوا المدربين الموثوقين كما دض  في  نسب  الخمس  يى األقل مرن أي غنيمر  مشرور أل مالو
 . من الانيم  أو قيمدوا المالي % 40دانموا أي 

يدفررق أ ضرراء السررري   يررى األسررس الماليرر  فيمررا بيررنوم إذا أرادوا رفرر  ةصرر  بيررع مررالوم ليمسرراهم  فرري حيرراد    -4
إلنفاق في وجوه الجواد أو معاون  سرايا أخررى أو معاونر  أسرر بعرض مرن يعرفرون مرن قدردوم الدسييةي  مثال  أو ا

 .الذين فددوا  اهيوم في الجواد في سبيل ا  أو ما رأوا من مصارف المسيمين
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يدفق أ ضاء السري   يى األسس الدي يدسمون بوا ةص  لباقي أ ضاء السري  الذين لم يشاركوا في  ميي    -1
 :با دبارهم دا مين ليسري  وبوذا يدكاميون فيما بينوم فمثال  .. ناهم مباشر من  ميياع الا

لمنفذين وسوم لكل  ضو من السري  لم يةضر الدنفيذ بعد إخراج كل رجل من ايمكن أن يدفدوا  يى ثالث  أسوم ل
 .   الموفق وا. بالعدل واإلةسان  إنداذهالخمس أو ما ادفدوا  يي  فيما بينوم وما ادفدوا  يي  لحموم 

 
************* 
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 الباب الثامن                                                                    الفصل الثامن
 

 نظرية اإلعالم والتحريض في دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية
 

ن يَن َعلَى  : قال ا  دعالى م  ؤأ ض  الأما ب يه َحرِّ ا النن َْ ن  َيا أَيه اَوَتيأ ل باوا م  وَن َيغأ وَن َصاب را را شأ مأ ع  كا نأ ق َتال  إ نأ َيكانأ م  الأ

ْاونَ  َق م  ال َيفأ ْامأ َقوأ وا ب أَنن يَن َكَفرا َن النذ  ل باوا أَلأفا  م  اَوة  َيغأ مأ م  كا نأ ِ ي َسب يل   : وقال دعالى . (11:ألنفال)  َوإ نأ َيكانأ م  َقات لأ  َِ

ا أََشده َبأأسا  َوأَشَ  هللان  ال تاَكلنفا  وا َوهللان يَن َكَفرا ا أَنأ َيكافن َبأأَس النذ  ن يَن َعَسى هللان م  ؤأ ض  الأما َسَك َوَحرِّ يال  إ الن َنفأ ك    ده َتنأ
 . (92:النساء)

وقد أخذ الدةريض  يى الجواد والددال والدةبيب في  وذكر فضي  والو يد من درك  مساة  كبير  من يياع 
 : ين الكريم منذ نحلع يي  اإلذن بالددال في السن  الثاني  ليوجر  وقال ا  دعالىالدر 
   ير مأ لََقد  ه  ر  َ َعلَى َنصأ وا َوإ نن هللان ل ما ْامأ ظا يَن ياَقاَتلاوَن ب أَنن َن ل لنذ  ر  َحقإ إ ال أَنأ *   أاذ  مأ ب َغيأ ه  َيار  نأ د  وا م  جا ر  يَن أاخأ النذ 

كَ َيقاولاوا َربه  عا َوب َيع  َوَصلََوات  َوَمَساج دا ياذأ َمتأ َصَوام  ْادِّ ٍض لَ ْامأ ب َبعأ َض اَس َبعأ ِأعا هللان  النن ال َد ا َولَوأ ما هللان  َنا هللان َْا اسأ ِ ي را 

يز   يٌّ َعز  َ لََقو  ها إ نن هللان را ا َمنأ َينأصا َرنن هللان صا ُ يرا  َولََينأ  .( 41-38: الحج)   َك

ةفيع يياع الدرين الكريم بالدةريض  يى الددال وةض المسيمين  يي  فكذلك جاءع الكثير من وكما 
النصوم النبوي  والسن  الفعيي  والددريري  من  صيى ا   يي  وسيم دةض  يى الجواد ودفصل في فضي  وأجره 

, لةمي  لدين  والباض أل داه  فيوم ا ودثير, ودسدنفر المؤمنين ليددال ,  وما أ د ا  ليمجاهدين والشوداء, 
 .ودعدهم النصر والظفر والدمكين . والرغب  في الثواب  نده 

وأرسل أةب الناس إلي  . ويكفي أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قد خرج بنفس  ليجواد  مراع كثير   
ويجاهدوا ويدادل ويةرض  وقضى ةياد  يعد. وجوح الاحا  ور ى شؤونوم  .  يى راياع الاحواع ولدياد  السرايا 

. فجاهد في ا  ةق جواده ةدى أداه اليدين صيواع ا  وسالم   يي . المؤمنين كما أمره رب  دبارك ودعالى 
وهو ييفظ أنفاس  ,  يى فراش الموع  فكان هم الاحو والجواد هم  وهو.. وبدى كذلك ةدى لةظاد  األخير 

ويوصيوم أخرجوا المشركين من جحير   .. يش أسام  لددال الروميةض  يى إنفاذ ج. األخير  الحكي  الراهر 
 .. العرب

وموم  الخيفاء واألمراء والعيماء والد ا  إلى ا  واآلمرين . الجواد والبا    يي  والدةريض صنو
ن  وراياد  هذا إذا كان ريبا  ليعدو في ديارهم واى الء  لكيم  ا  ونشرا  لدي. بالمعروف من كل شراهأ وربداع األم 

ما إذا صار الجواد دفعا   ن الدين والنفس والعرض واألرض والمددساع كما هو . ودةكيما  لشريعد  في األرض واى
و يى أهل العيم , فوو من أهم الفراهض  يى كل مسيم  ام  .. وكما كان في أحمن  النواحل الكبرى, شأن  اليوم 

,  ن  لمرضوم و ييوم المانع  لوم من الجواد لعجحهمن الددال بل ةدى الذين  ذرهم ا   . والد ا  إلى ا  
َس   :اشدرر  ييوم قبول  ذرهم بأن يةركوا ألسندوم بالد و  إلى ا  والدةريض  يى نصر  دين  فدال دعالى لَيأ

ف قاوَن َحَرأ   وَن َما يانأ يَن ال َيج دا َضى َوال َعلَى النذ  َعَفاء  َوال َعلَى الأَمرأ ول ه  َما َعلَى  َعلَى الضه ن  َوَرسا وا ل  إ َذا َنَصحا

ا َغفاور  َرح يم   نأ َسب يٍل َوهللان ن يَن م  س   . (45:الدوب )  الأماحأ
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وكما قيع فإن كداب ا  دعالى وسن  نبي  و سير  المصرفى صيى ا   يي  وسيم وسير  خيفاه  الراشدين 
ةافي  بالدصم والنماذج , عدهم  يى مر داري  اإلسالم من بعده وصالأ الميوك والسالرين واألمراء من ب

وهي من أهم الدرا  . ودشكل كنوحا  من اآلثار في فنون الدةريض وأساليب  ودروس  و بره ودجارب . والسير والعبر
العظيم الذي يجب أن نعود إلي  ودادرف من  وندوم بفريض  الدةريض اليوم في أم  ران  ييوا الكسل وغيب  يى 

ةدى  دع  ييوا . ودب في غالبدوا العظمى الوهن من ةب الدنيا وكراهي  الموع . وا و امدوا الدعودخاصد
إلى قصعدوا ددناهبوا دناهب الذهاب   كيألااألمم وددا ع دماما  كما أخبر رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ددا ي 

 ن الةق والد و  ليجواد والدف   يماؤها وسكع . بعد أن فر  ةراسوا, الضواري ودنوشوا نوش الكالب العوادي 
 ..وداه  امدوا في بةور العجح والضياع , 

 بر مسار , ونعود في اسدخالم نظرياع  مينا وةركدنا من خالل ددييم دروسنا ودجاربنا الماضي   
 إذ يمكن دراس  دجارب الدةريض ديك من خالل مجاالدوا. في صةودنا المعاصر  الجواديالد و  والديار 

 : ومدومادوا اإل المي  األربع  بةي  ندرسوا  يى مسدوى
 . وهي الجو  الدي ادج  إليوا خراب المةرض من المسيمين:  جهة الخ اب  -1
 .وهي الرسال  اإل المي  الدةريضي  والد و  الدي وجووا الدا ي ليجواد: فحو  الخ اب  -4
 .ود وهو لوج  وبناؤه ورريد  ددديم  لد :  أسلوب الخ اب -1
 . وهي الوساهل الدي ادبعوا الدا ي ليجواد إليصال رسالد  ليناس لد ودوم ليجواد:  ريقة إيصال الخ اب  -2

فإذا ما جهنا لنعدد مدارن  كي نسدخيم رريددنا ونظري   مينا في اإل الم والدةريض من خالل الدجارب 
يجابا  نجد ذلك كما   : يييالسالف  ومعرياع الواق  ودايراد  سيبا  واى

 
 التجارب التاريخية القديمةطريقة التحريض في : أواًل  : 
كان الد ا  إلى الجواد  بر داريخنا كي  يوجوون الخراب بالجواد إلى  موم األم  :  جهة الخ اب -

من كل جنس ولون , أقوياهوا وضعفاهوا , فدراهوا وأغنياهوا , ةكاموا ومةكوميوا , بكاف  شراهةوا وربدادوا
 . ناصر هذه األم  المةمدي  و نصر من

كان  موم فةوى الخراب هو دةريض األم   يى جواد الريب أيام كان ةال األم  :   فحو  الخ اب -
خراجوم من الظيماع إللى النور ,  ما كان من العح والسؤدد  , بدذكيرهم باألجر والثواب  ند ا  لوداي  الناس واى

  دول  اإلسالم  وما يفيض  يى األم  من خيراع الجواد وغناهم  وما يدردب  يى الظفر من الاحو من ادسا 
 . وفدوة  

ذا كان دفعا  كما في أيام النواحل وغاراع العدو كان الخراب ينصب  يى إثار  بوا   الاير  والةمي  ,  واى
لجواد من والدذكير بالو يد المدردب  يى درك ا. والدف   ن أنفس المسيمين وأموالوم, ليدين والعرض واألرض 

ومن الذل  والصاار ودةكم األ داء وقدل األنفس واندواك األ راض وسبي الذري  وخراب , العداب  ند ا   
 . الديار
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كان أسيوب الد و  إلى الجواد يعدمد  يى إثار  مكامن الاير  لدين ا  ويسدنفر مكامن : أسلوب الخ اب -
والرجول  في نفوس األم  وكان يعدمد  يى كل يفاق الو د  الرم  في جند ا  و فو ورضوان  ومكامن النخو 

 . والو يد وكان وسييد  الشعر والنثر والخراب  
كانع المساجد أساسا  هي المةرك األساسي لألم  ةي  كانع مةل دروس :   ريقة إيصال الخ اب -

. الرين والخيفاء واألمراء الفرماناع  ن الس ومنوا دصدر األخبار والمناشير و.. العيماء وخراباع الخرباء
 .وكذلك منوا دخرج الفداوى بالجواد بةسبوا كفاي  أو  نيا  بةسب األةوال

وكانوا والسيما في . وكان لألدباء والشعراء والخرباء دور كبير ومكان  مرموق  في مجدمعاع المسيمين 
ديك الخرب واألشعار والفداوى لدسير النواحل الكبرى يويجون األم   يى الدف  والبذل والعراء ةي  كانع دندشر 

 .بوا الركبان ودبي  المشارق والماارب
 
 وتنظيماته السرية المعاصرة  الجهاديالتحريض واإلعالم في تجارب التيار : ثانيًا : 
 : ودناول ذلك أيضا  من خالل أركان اإل الم والدةريض األربع  
بياع الديار الجوادي ومةدواها ولوجدوا واألوسار إذا ما نظرنا إلى غالبي  نشراع وأد:  جهة الخ اب -

سنجد أن الخراب في معظم  كان موجوا  إلى النخب  من شباب الصةو  اإلسالمي  بالدرج  , الدي اسدودفدوا 
 .  ةصرياألولى وربما بشكل شب  

ر وأخذع فكر  كف, ركح الخراب الجوادي  يى موضوع الةاكمي  بالدرج  األولى   :فحو  الخ اب -
واألدل  الفدوي   يى ذلك الدسم األ ظم من فةوى , وقضي  الخروج والثور   يي  ,الةاكم ومفاصيد  وراهفد  

 .الخراب ورسال  الجواديين اإل المي 
و يى مر العدد األخير في الدسعيناع أضيف إلى موضوع , ومنذ الجواد األفااني األول أواخر الثمانيناع  

الدي ربعدوا اليوج  النخبوي  والصيا  , رروةادوا العددي   فق األسس السيفي  والةاكمي  الموضوع العددي و 
فةوى رسال  اإل الم والدةريض لدى الجواديين كان أةادي .. وهكذا يمكن الدول بأن الفةوى, العيمي  المعدد  

موج  لجماهير  ولم يكن ذا بعد شعبي يمكن الدول بأن , نخبوي  وذا راب  معدد و( حاكمية –لقائد )الررح 
وقد غاب  ن بشكل شب  كامل أبعاد مفاديأ الررح األخرى كالجانب االقدصادي . جماهير المسيمين  ام 

 . خرابا  أةاديا  منايدا   يى نفس لدد كان . وأبعاد معانا  المسيمين اليومي  , والسياسي  االجدما يو 
بل وبكثير . والفوقي   النخبوي إجماال   دميح خراب الجواديين اإل المي الدةريضي:  أسلوب الخ اب -

وكان . من الشد  والجفاف وغيب  الو يد وغياب يفاق العارف  والرقاهق واسدمال  الجماهير من مفاديةوا النفسي  
 .األسيوب صور  ليفةوى أةادي  الراب  والررح نخبويا  في أسيوب  كما فةواه باإلجمال

في إيصال خراب   يى أسيوب المنشور والنشر  السري   الجوادير ا دمد الديا  : ريقة إيصال الخ اب - 
وفي أةيان قييي  جدا  الكاسيع الصودي وقد دميح المجوود في إيصال المنشور بأن  قييل جدا  قياسا  إلى ةجم .. 

 .. األداء العسكري ورول المد  الدي  مل بوا
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إليصال أي خراب ليجماهير بما يدناسب م   ففي مرةي  العمل السري وقبل المواجو  لم يكن هناك مجوود
وبعد خروج ! وم  اشدعال المواجو  أدع األوضاع األمني  إلى صعوب  وصول ذلك الخراب ! ةال  السري  

بل صارع نشراع ! ولم يصل إلى الورن األم المعني بالثور  .صار الخراب بعيدا  .. الدنظيماع إلى الموجر
ر  دمثل خرابا  ذاديا  يكدبوا ثي  من اإل الميين ويوح ونوا في أوسار الجواديين الجواديين  بار   ن نشراع مواج

 !! أنفسوم ليعيدوا قراء   ذاع أفكارهم الدي يمنوا بوا ولم يسدريعوا إيصالوا  مييا   ليناس
شل أوج  الف وباإلجمال يمكن الدول أن البعد اإل المي والدةريضي لجما اع الديار الجوادي كان أةد أبرح

اليوم إال بعد انفرار  دد الجم  العربي في الجواد األفااني واندشار . ولم يسجل أي نجاح .. في األداء
ةي  ةصل نوع من اندشار الفكر واألدبياع الجوادي  في أوسار الصةو  .. الجواديين في المواجر والمالذاع

يدا   ن مخديف شراهأ األم  كما  وكيفا  ذادوا وادسعع يفاق المد الجوادي داخل الصةو  ولكن الخراب بدي بع
 ..  ونو ا  

 
 التحريض واإلعالم في التجارب الجهادية في الجبهات المفتوحة: ثالثًا : 
ولنأخذ مثاال   يى ذلك أهم الدجارب وهي الجواد األفااني ضد الروس والجواد م  المسيمين في البوسن   

.. واد في الشيشان ثم أخيرا  الجواد العربي إلى جانب رالبانثم دجرب  الج, ضد ةمالع إباد  الصرب الصييبي  
وهي أبرح الدضايا الدي أخذع بعدا  أمميا  يى مسدوى أم  اإلسالم في قضايا مواجواع جوادي  فنجد أن 

 : المناةي األربع  لإل الم والدةريض في ديك الدضايا كانع كما ييي
يك الدضايا الجوادي  إلى  موم األم  بكل شراهةوا دوج  الخراب اإل المي في كل د:  جهة الخ اب -

 . كما هو األصل
وةديد  ديني  راسخ  من  داهد ( شعبيا  )ركح الخراب  يى مسأل  بسير  مفووم  :  فحو  الخ اب  -

 موم المسيمين وهي دف  الصاهل الااحي األجنبي العادي  يى المسيمين وأن الجواد معوم ونصردوم بالنفس 
 .  ين  يى المسيمينوالمال فرض 

ورجأ ادجاه الو د .. دةريضا  جم  الو د إلى الو يد.. كان األسيوب  ارفيا  سيسا  :  أسلوب الخ اب - 
 ..بالثواب واألجر  يى الجواد و يى ما أ د ا  ليمجاهدين والمرابرين والشوداء

المجالع والنشراع والكاسيع ا دمد الخراب في بدايد  أواخر الثمانيناع  يى   : ريقة إيصال الخ اب - 
 .والفيديو
رةم  ا  مدرس  إ المي  راهع  في ذلك دسدأهل الدراس  والدأمل واالسدفاد   لبد اهلل ل اموقد أسس الشي   

 ..منوا والدروير والبناء  ييوا
ثار  هاهي  وسدع . ثم أضافع المدرس  اإل المي  ليجواد في البوسن  بعدا  موما  باسدخدام الفيديو والكاسيع 

ثم دخل الجواد العربي في الشيشان  يى الخر  ليرور دكديكاع اإلندرنع  فأوصل الدجرب  إلى يخر مداها . 
 .. وباالخدصار..  ميوا  يى نشر الفيديو أيضا  وسجيوا ةضورا   ظيما   و. ونجاةوا
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وقف  الواهي  الدي وقفع فيوا لدد كان النجاح اإل المي في جواد الجبواع  ظيما  وال أدل ذلك وال أبي  من ال
.. األم  م  ديك الدضايا وانعكسع في جودها  بةر أموالوا بمهاع الماليين من الفدراء واألغنياء والرجال والنساء

 . وبريران فيذاع أكبادها باآلالف  بل بعشراع اآلالف إلى ساةاع الشرف والنصر والشواد 
الخالص  والعبر الدي دسا دنا  بإذن ا  ودوفيد   يى ومن خالل دراس  هذه الدجارب والدروس نخرج ب

ود ودوا الجامع  المدكامي  بإذن ا  . وض  أسس نظري  اإل الم والدةريض لسرايا المداوم  اإلسالمي  العالمي  
 : وأهم هذه الدروس والعبر المسدفاد  من دجاربنا السالف  في هذا المجال الةيوي الوام. 
( المساالمين)و ( المااةمنين)ولفظررا . أي كررل المررؤمنين.. حاار  المااةمنينو بةان  ودعررالى يدررول ا  سرر -( 5) 

ذا اجدمعدرا  رم لفرظ . كما هو معيوم إذا انفردا دل اليفظ  يى أهل مي  اإلسرالم أهرل ال إلر  إال ا   ( المسريمين) واى
 : وخم لفظ المؤمنين الصفو  المؤمن  منوم كما قال دعالى , أهل اإلسالم 

 ( . لت االلراب آمنا  ل لم تةمنوا ولكن  ولوا أسلمنا ولما يدخل اتيمان في  لوبكم  ا) 
أن األمر لرسول ا  صيى ا   يي  وسيم بدةريض األم  في اآلي  الدي كانع أساس . وموض  الشاهد هنا 

 :د ودنا ومسدندها ومنريق نظريادوا وشعارها وهي قول  دعالى
   تكلا إال نفسك وحر  المةمنين فقاتل في سبيل اهلل ال .. هي أمر لكل فرد ودكييف شخصي
, وأمر ليمجاهد  ام  وألهل العيم والد و  وأصةاب الخراب  والديم والكيم  .. سواء قادل الناس أم قعدوا, بالددال

. داوم  بد و  الم, كل األم  , فالدرس األول هو اإلدجاه لألم  .  أي كل المسيمين , أن يةرضوا المؤمنين 
فالجواد فريض   يى الجمي  و يينا أن نةرض الجمي  . وليس فدر لخاصدوا من أهل الصةو  أو أهل الددين 

والسيما وأن د و  المداوم  هي د و  دف  صاهل  ام  براي  , ضعيفوم  قويوم و, فاجرهم  وندادل معوم برهم و
 .اإلسالم العام 

وهررو ةالنررا . لجورراد كانررع شررعاراع الجورراد ضررد الصرراهل الخررارجيأن أنجررأ شررعاراع الةشررد والجمرر   يررى ا -( 4)
دفرر  .. فعيررى رسررالدنا الدةريضرري  و د ودنررا أن ددخررذ مررن ذلررك أسرراس الررد و . وهررو هرردف د ررو  المداومرر . اليرروم 

 . الصاهل والفريض  العيني  في ذلك
فوررو يسرردودفوا فرري دينوررا ,أن أمرر  اإلسررالم اليرروم ددعرررض لوجرروم الصرراهل  ييوررا فرري كافرر  منرراةي وجودهررا  -( 1)

وفري أموالورا , وفري أ رراض براألذى واندوراك الكرامر  , باإلبراد   وفري أنفسروا بالددرل و, باإلحال  والرمرس والدبرديل 
ولذلك فرإن مفدراح الجوراد وبرنرام  الدةرريض وشرعاراد  يجرب أن يكرون شرامال   لكرل ذلرك , ال .. وثروادوا بالنوب 

 :لجواد ثال  أبعاد  ام  ويشدمل برنام  اإل الم  يى دفاصييواويجب أن يأخذ مفداح الررح وا,
 :أبعاد الرسالة اتلالمية لدلو  المقاومة اإسالمية العالمية 

 (. أركان الدين  وأسسه  –المقدسات  –العقائد )الدفاع لن     :البعد الديني: أوال
 ( .ات الوجودمقوم –االر   –الةروات ) الدفاع لن    :البعد اال تصادي: ةانيا 
 ( .الكيان الحضاري مقومات الوجود ) الدفاع لن    :البعد السياسي: ةالةا 
, الاادفاع لاان الكرامااة وااللاارا  والقاايم والمةاال وااللااراا والتقاليااد العاليااة الموروةااة:   البعااد العااا في: رابعااا 

 ...وحماية العر  والشرا , كالغير  والرجولة 
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كررران أسررراس د رررو   ررروام األمررر  ولررريس المرررروالع الفدويررر  , شرررعبي العرررارفي السرررول اسررردعمال األسررريوب ال –( 2) 

ومكرامن .. والنخرو   يرى العررض والردم والمرال.. فإثار  الاير   يى الدين والمددساع.. والمساهل العددي  ودفاصييوا
الجوررراد وقصرررم إثرررار  العواررررف فررري مرررآثر .. الرجولررر  فررري المسررريمين والثرررأر ليررردين واأل رررراض واألنفرررس واألمررروال

إثار  الشجون واألشواق ليجن  ومناحل الشوداء وما أ ده ا  لوم .. البروالع ومآثر األبرال والشوداء قديما  وةديثا  
 .. و الدخويف من الدعود و واقب  في الدنيا واآلخر   -اليوم اجعينا منوم برةمدك يا رب وكرمك وفضيك  -
و فري هرذا الحمران فرإن المةروران .. إيصال الخراب ألن يكرون شرعبيا ا دماد الررق المدنو   في أسيوب  -( 1)

ثررم مررا يمكررن نشررره مررن األفررالم والدسررجيالع .. اإلندرنررع والفضرراهياع.. الرهيسرريان فرري الدمرراس مرر  الجموررور همررا
ةج  قامع بوا فعال  , هذه األساليب الشعبي  الدي درال النخب  و ام  الناس . والمؤلفاع  بر أقرام الكومبيودر
ففري الوقرع الرذي كران دكراليف ربا ر  كدراب ونشرره  يرى نرراق واسر  دفروق .  ا   يى من يريد الربالغ مرن خيدر 

دخيرع الفضراهياع واإلندرنرع .. ناهيك  ن صعوب  نشر الفكر الجوادي برل اسردةالد . إمكانياع أكثر الدنظيماع 
ألمر ال يةداج  بعد دوفيق ا  أكثر من العحيم  وصار ا.. أغنياء وفدراء  يى ةد سواء.. والكومبيودر كل البيوع

 . والصدق والني  واإلخالم في الصدع بالةق والديام بواجو  وشيء من الةركي  وسع  األفق 
هررذا المفدرراح العظرريم الررذي أ ررراه ا  , خرررب الجمعرر  ..  رردم إغفررال دور المسرراجد ومؤدمرادوررا األسرربو ي  -( 1)

 . يماء ود ا  هذه األم  رهبا  ورغبا  ليسالرين فأضا   أكثر.. لورث  األنبياء
 ..ب عد إ المي دةريضي غاهب يجب إ ادد , المساجد 

االبدكررار والدنررروع فررري األسرراليب والمضرررامين والدجديرررد والةضررور فررري األمررر  وخرابوررا بمسررردجداع الدضرررايا  -( 1)
 :و يي  فإن ..ومدابع  الرسال  اإل المي  معوا

 :لتحري  لدلو  المقاومة اتسالمية العالمية خالصة نظرية  اتلالم وا
 

 ربيوا , جاهيوا   الموا و. كل األم  بكل شراهةوا. خراب المداوم  مدج  لألم    :جهة الخ اب:أوال 
الكل مدصود بد و  المداوم  كما قال دعالى .. فديرها وغنيوا , ذكرها وأنثاها , قا دها   اميوا و, و جميوا 

 .  المؤمنين أي كل المسيمين كل( وحر  المةمنين)
هو دف  الصاهل وأن  فرض  ين  يى كل مسيم ومسيم  ودفاصيل الفةوى بةسب كل   :فحو  الخ اب: ةانيا 

  .  لكل فه  بما يناسبوا الخاص اعالخرابهناك و , الموج  ليعموم فوناك الخراب العام , شرية  
..  يى قدر أفواموم و يموم وثدافدوم ولادوم ونو وا ,خراب الناس  يى قدر  دولوم   :أسلوب الخ اب:ةالةا 

من . والرةم  وجم  المفرق ونفي أسباب الفدن والدفرق  فأسيوب  الدألي.. فالخراب العام الموج  لعموم األم 
وأما . وأسيوب ذلك الخراب الجاد و العارفي والداهم  يى  بالكداب والسن . أجل االجدماع  يى دف  الصاهل 

 . من الثداف  والجنس والةال الخام بوم خام فأسيوب  ما يناسب ةال أهي  الخراب ال
: كما أسيفنا اسدخدام الوساهل الشعبي  والعصري  في ين واةد و يى رأسوا : وسائل إيصال الخ اب: رابعا  

يصال رسالدنا. الفضاهياع وشبكاع االدصال والكومبيودر     إليصال والمصور , بالوساهل المدروء  والمسمو    واى
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 . إلى كاف  ربداع وشراهأ األم   رسال  المداوم 

 
 :من الشرح والدفصيل إليضاح ما أوجحنا في أسس نظريدنا في اإل الم والدةريض ءيأدي لشنو **
 

  تهجهات الخاصة و فحو  خ ابها وأسلوبه ووسيلوالجهة الخ اب العامة: 
وخرابوا .. بصرف النظر  ن أي  امل يخصصواجو  الخراب العام  هي األم  والشراهأ العريض  منوا 

.. الو ي الثدافي أو, المسدوى العيمي الشر ي  أو, بصرف النظر  ن الجنس , يكون بصف  اإلسالم  فدر 
 .خرابوا خرابا   اما  

بةي  يكون خرابوا يخذين . فوو بسبب دميح شرية  بعامل رهيس يجمعوا . أما جواع الخراب الخاص  
 .. ويمكن أن يكون هذا من قبيل ما ييي كأمثي  ال ليةصر.. هذه الخاصي  الجامع  لوابعين اال دبار 

و ند ذلك يؤخذ بعين اإل دبار فوم ةالوم وداريخوم و واقعوم وخرابوم بيادوم   : الجنس والقوم*  
 والعحف  يى ودر دفا الدوم العارفي  م  اإلسالم وقضي  دف  الصاهل من خالل, ودذكيرهم بمآثرهم 

 .خصوصيدوم 
وخراب الد ا  غير خراب قوا د , فخراب العيماء غير خراب الجوالء  : العلم الشرلي مستو * 
هناك مسدوياع وأنواع فخراب , وةدى داخل هذه الشرية  , فونا يبرح دور الدليل الشر ي ودفاصيي  .. الد و 

 .العيماء يخديف  ن خراب الد ا  الةركيين 
. ولكل مفداة  ومداخي , راب المثدف غير خراب العامي والجاهل واألمي خ  :المستو  الةقافي * 
وهم أيضا  أنواع وشراهأ . يخاربون بالمنرق واإلةصاهياع و األرقام والدالهل السياسي  والواقعي . فالمثدفون

 .ب بالعارف  وبوا   الةمي روالعام  دخا. ومسدوياع يخارب كل بةسبوا 
 ن خراب صاةب ,ةي  يخديف خراب المسيم الميدحم أو ابن الصةو    :ياالنتماء الفكري والسياس* 

ولكل مداخي  الدي يجب البة   ن . الووي  الفكري  السياسي  األخرى من العيمانيين أو الورنيين أو الدوميين 
لف دأ و. الدواسم المشدرك  بين المخارب وبين د و  المداوم  بجم  الشرفاء  يى راي  المداوم  وفرو وا 

 .والةكم  أساس ذلك ومن يؤدوا فدد أودي خيرا  كثيرا  . اآلخرين من دون اإلخالل بثوابع الدين والووي 
وةدى داخل أهل السن  , فخراب أهل السن  يخديف  ن خراب الفرق العددي  من أهل الدبي  .. وهكذا 

فخراب الرجال .. ذا ددعدد الدصنيفاعوهك,  يأخذ بين اال دبار المدرس  العددي  والمذهب الفدوي لكل فريق وقوم
وخراب العمال يخديف  ن خراب الدجار . وخراب الشباب غير خراب الكوول والمسنين.. غير خراب النساء

وهكذا إذا دخينا مجاالع الخراب الخام يجب أن نأخذ بعين اإل دبار فوم المخارب وثدافد  ومسدواه .. والحراع
ودأليف الكل . كل ذلك بةثا   ن مكان اإلقناع لدي  لجره إلى الخر العامل وقنا د  وخصاهص  وواقع  ومشاكي  

 يى د و  المداوم  وفرضيدوا العينين مسدند ب  إلى األصل الجام  في  ديددنا  ديد  أهل السن  بأن قدال الدف  
 . ال يشدرر ل  شرر وال راي  وأن  م  كل بر وفاجر من أهم  المسيمين و امدوم
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فدةديد جو  الخراب يةدد .باقي معرياع اإل الم والدةريض  ديد جو  الخراب بدق  يةددوهكذا فإن دة
وهي الندر  المفصيي  في إصاب  الخياراع أو خرهوا في باقي مدوماع . وأسيوب  ووسييد  , فةوى الخراب 

 . ميي  الدةريض و اإل الم
 

 لعالميةسرايا التحريض واإلعالم والدعوة  لدعوة المقاومة اإلسالمية ا : 
فأما العام  فوي الد و  العام  لمةارب  مةاور . موم  اإل الم والدةريض في األم   ام  وخاص  

الةمالع الااحي  بكل مناةيوا العسكري  والثدافي  والفكري  والدربوي  واالقدصادي  والسياسي  واالجدما ي  وكل 
فوم . ل مدوم من مدوماع ةضاردنا وةضاردوم لوا برنام  في ك.  ألن الةمالع اليوم شامي  كامي .. مجال

ةالل نديض  من مدوماع ةضاردوم  يءيسدودفون كل ش و يي  فإن موم  المواجو  الةضاري  . يريدون هدم  واى
 .دد   يى  ادق كامل مكوناع األم  

وا في ورجال. ومثدفوا في مةاضرادوم وأدبيادوم ونشاروم الثدافي,  يماءها في مساجدهم وكدبوم ودروسوم 
 .. ونساهوا في بيودوم ودربي  أرفالوم. ميادين  ميوم ووجوه ةركدوم 

يبرح الدور ليجمي  في الدةريض واإل الم العام إلةياء جذور المداوم  وخيق أجواء المداوم  .. وهكذا
فوذا مجال  ام يجب أن نةرض أوسار   يى أن .. ومناخ الثور   يى الااحي وأ وان  والدةريض  يى دفعوم

 .. يكون لكل منوا دوره
وهناك دور ليمثدفين وليسياسيين ولالقدصاديين ولألكاديميين . فوناك دور ليعيماء وليشعراء والكداب واألدباء 

هذا  ن مجال الدةريض العام ليةفاظ  يى هوي  األم  ومكونادوا .. وهناك دور ليرالب والعمال ولكل شرية . 
 ..مدومادوا الديني  والدومي  والورني  وغير ذلك وا وكينوندوا بكلدوا وةضار دوأسس نوض

وهو من موام أ ضاء د و  المداوم  . فوو الدةريض  يى المداوم  المسية . أما مجال التحري  الخاش
وخالصد   الدةريض  يى االنخرار في موم  الددال ودكون السرايا الضارب  . اإلسالمي  العالمي  ومؤيديوا 

وهذه موم  يجب أن ددوم بوا خاليا .. السرايا الجوادي  المسية , وم  اإلسالمي  العالمي سرايا المدا, المنفصي  
 .دنذر نفسوا لوذه الموم 

أن يةدد وسع  ويبذل . إن موم  الددال هي موم  كل مسيم وفرض  ين  يى كل مسيم و يى كل مسيم 
ذلك الوس  بإ داد نفس  والدعاون م  من  و يي  أن يرف  من مسدوى. جوده بددره ال يكيف ا  نفسا  إال وسعوا

 . يثق من إخوان  المسيمين
مرئ ةدى من  ذر ا   ن الجواد من اوهي فرض  يى كل . وأما موم  الدةريض فوي موم  كل بةسب 

لوم اْلموْرضو  : فدال دعالىا  دعالى  ن الددال  أصةاب األ ذار الذين  ذرهم  عوفواءي ووال لو لوم الضُّ م ووال لوْيسو لو
نيينو ميْن سوبييل   لوم اْلُمْحسي روُسوليهي موا لو ُحوا ليلَّهي وو روج  إيذوا نوصو ُدونو موا ُيْنفيُقونو حو ينو ال يوجي لوم الَّذي يم  لو  وواللَُّه غوُفور  روحي

 ( 45:الدوب).  

ا للم المحسنين م  :وسمى ذلك منوم إةسانا  فدال دعالى (  إذا نصحوا هلل ورسوله ) :بشرر فدد  ذرهم  
 .. من سبيل
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ومومررردوم أن يشررركيوا خاليرررا ليرررد و  .. ولكرررن مومررر  الدةرررريض المدخصصررر  ددررر   يرررى  رررادق المرررؤهيين لرررذلك
وهذه الخاليا هري مرا . ويسويوا سبل ذلك ليناس بإمدادهم بالمعيوماع والدوجي  والبرام  . ليجواد والدةريض  يي  

ون  يى هذه السرايا أن الديام بموم  الدةريض ال يسدر  نوم فريض   يى أن يدرك الداهم سرايا التحري ند وه 
إال أن يكونوا ةاالع خاص  من أهل العيم المدفرغين ليد و  والجواد بالعيم والفكرر والنير  كمرا قرال دعرالى . الددال 

 :   ْن ُكلِّ فيْر وة ُنونو لييوْنفيُروا كوافَّة  فولوْوال نوفورو مي موا كوانو اْلُمْةمي ُهْم إيذوا  وو ُروا  واْومو ليُيْناذي ْنُهْم  وائيفوة  لييوتوفوقَُّهوا فيي الدِّيني وو مي
ْم لوعولَُّهْم يوْحذوُرونو  ُعوا إيلوْيهي  . (544:الدوب )  روجو

 : ومن الموام الرهيسي  لسرايا الدةريض في د و  المداوم  اإلسالمي  العالمي  ما ييي 
إليصرالوا ألوسر  داهرر  . مر  اإلسرالمي  العالمير  بكرل وسريي  و نشرر ممكنر  نشر كدب ورسراهل د رو  المداو  -( 5)

 . ممكن  من شراهأ األم  المسيم   ومكونادوا
نشرررر كرررل مرررا مرررن شرررأن  مسرررا د  األمررر   يرررى الجوررراد مرررن منررراه  الدررردريب واإل رررداد العسررركري والررردوراع   -( 4)

مالةررق لسيسرري  كدررب ورسرراهل د ررو  المداومرر   وسررنةاول أن نيسررر مررن ذلررك.. العسرركري  وررررق المداومرر  الشررعبي 
 . بإذن ا 

 يررر  درجمررر  هرررذه الرسررراهل والكدرررب والمنررراه  إلرررى الياررراع اإلسرررالمي  الةيررر  الرهيسررري  كالياررر  الدركيررر  واألرد -( 1)
وهررذه مومرر  مررن يررددن اليارر  العربيرر  مررن أبنرراء ديررك . غيرهررا مررن لارراع المسرريمين الكثيررر  ..الماليحيرر  واإلندونيسرري  و 

الجنسررياع والدوميرراع وندررل هررذه المؤلفرراع والرسرراهل إلررى اليارراع الةيرر  الرهيسرري  المدداولرر  مررن قبررل المسرريمين مثررل 
وهرذه مومر  مرن يرددن هرذه الياراع واليار  العربير  بشركل . اليا  اإلنكييحي  والفرنسي  واألسباني  والروسي  واأللماني  

فوو مسدوى يدريب . يق  يى درجماع النصوم الديني  والفداوى والسيما الددق. مجيد يمكن  من الدرجم  األمني  
 . باإلضاف  لمسدوى  ال من فوم النصوم الشر ي  ولا  الخراب الديني. العيم باليادين 

 : نشر كل فكر من شأن  إذ كاد روح المداوم  ومن ذلك -( 2)
 .بكل وسيي فداوى العيماء األقدمين والمعاصرين في جواد األ داء ومن أ انوم   - 
فدررراوى العيمررراء وكدابررراع المفكررررين اإلسرررالميين  الرررذين ينرررادون بمفاصررري  الكرررافرين ومدرررارعدوم ومدارعررر  مرررن   - 

 .دعاون معوم في كل مجال
 .الشعر واألدبياع واألناشيد والكداباع الفكري  وكل نشار أدبي أو فكري أو ثدافي أو فني ينشر روح المداوم  - 

 :وهما .. مهمين  جدا  جدا    ويجب االنتباه المرين
دلااو  المقاومااة اتسااالمية ) وهااو لاادم إصاادار أي بيااان أو كتاااب أو فتااو  أو مةلااا باتساام المحاادد   - 1

حتم ال يلحق بها جهال  أو لمدا  ماا يتناا   ماب منهجهاا الاذي حاددناه ونشارناه تحات اسام سلسالة ( العالمية
 .  المقاومة اتسالمية العالمية

نما نشر م ا يرون  دا ما ليمداوم   باسم أصةاب  أو باسم  ام ةديدي أو ةركي بةسب ما يخدار أصةاب  واى
 .وهذا أمر موم جدا  . ل 

السري   معميي  باسم سرايا المداوم  واسلأما السرايا الدي دنفذ العميياع فال دحيد في بيانوا  يى دبني ا 
 . ر ي  فكري  أو سياسي  أو شبدون أي رسال  إ المي  . الخام 
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ن كااان باساام أصااحابها بمبااادئ دلااو  المقاومااة  - 2 االلتاا ام فااي نشاار تلااك االدبيااات والنشااا ات والفتاااو  وا 

 .اتسالمية العالمية وأسسها العقدية المبنية في دستور المقاومة و نظريتها المنهجية
ا السياسررري  وأسسررروا األخررررى والمشرررروة  فررري أسرررس نظريدورررا السياسررري  واسررردراديجيدوا العامررر  المبينررر  فررري نظريدوررر 

كرل هرذا دمشريا  مر  الوضر  السرري الرذي يفرضر   يينرا الواقر  األمنري والةركري . المبين  فري براقي أدبيادنرا الخاصر 
 . ليةمالع الراغي  اآلن

و ندما دنجيي هذه األحم  سنعمل  يى ذلك من خالل هيه  شر ي  إ المي  سياسي  معين  بمكونادوا وأسماء 
دار    .دوا إن شاء ا  دعالى كدابوا واى

وأما ونةن في مرةي  الجواد السري والمداوم  السري  قداال  ودةريضا  فيجب االلدحام بوذه الضوابر ةدى ال 
أو بجول المندفعين الذين يد  بعضوم بجوي  بأ ظم من . دنةرف الد و  بدصد المفسدين العامدين المدسوسين 

 (. الجاهل ليصيب بجهله ألظم من فجور الفاجرإن  : )فجور الفاجر كما جاء في األثر
 

وبراءتي شخصيا من كل ما يتنافم مب أسس الدلو  من ينتسب لهذه الدلو  وأةكد هنا للم براء  
ومقتضم المصالح والمفاسد بناءا للم دروس الكتاب والسنة  من تهاأدلوبينا  .ومبادئها والتي بيناها بوضوو 
 . صحو  اتسالمية و لناءاتها تجارب الجهاد السابقة ومسار ال

 
  إلحياء دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية ةتحريضيأساليب وأفكار إعالمية: 

 

 :من حيس ماد  الخ اب: أوال  
 :االهدمام والدركيح  يى جم  المواد في األبواب الدالي 

نصوم السرن  و  .ا د  ن النصوم الدريني  الدي دةرض  يى الددال والجواد ودذكر أجر فا ي  وجحاء الد  -5
 . النبوي  في مثل ذلك

وفدر  الجوراد وأةكامر  ويدابر  . فداوى العيماء األقردمين والمعاصررين فري فرضري  الجوراد والسريما جوراد الردف   - 4
 .وما يدعيق ب 

جم  الدصم من سير  الرسول صيى ا   يير  وسريم ومرن سرير الماراحي وقصرم الدراري  اإلسرالمي كير    - 1
 . رض  يى الددال ويذكر بأمجاد المسيمين ومآسيوم ونواحلوم الكبرىمما ية

الدركيررح  يررى درراري  الةمررالع الصررييبي  األولررى وأةررداثوا ووقاهعوررا وأدبيادوررا ومجريادوررا فررأكثر أةرردا  اليرروم   - 2
 .وأرراف  هي مما يعيد في  الداري  نفس 

  منررذ مريرر  الدرررن السررادس  شررر والسرريما ةمررالع الدركيررح  يررى الةمررالع الصررييبي  االسرردعماري  المعاصررر   - 1
الرررردول االسرررردعماري  الكبرررررى منررررذ الدرررررن الثررررامن  شررررر وأةرررردا  ذلررررك و داريخرررر  وقصررررم جورررراد أجرررردادنا ليررررروم 

 . المعاصرين في كل بالد العالم العربي واإلسالمي
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بالدنرررا بالوقررراه  جمررر  قصرررم المآسررري والعررردوان والمجررراحر والررردمار الرررذي أةدثررر  االسررردعمار الةررردي  فررري   - 1
 . واإلةصاهياع والشواهد والسيما من مصادرهم وكدبوم الدي ا درفع بذلك

ذكررر درراري  المررؤامراع المعاصررر   يررى العررالم اإلسررالمي مررن قبررل المسرردعمرين وةركرراع اإلسدشررراق و القرر    - 1
 .االسدشراق والاحو الفكري باإلسدعمار ومساره

ومفكريوررا ود ادوررا ورجالوررا مررن  وأةحابورراالمررذاهب العيمانيرر  المعاصررر  ذكررر دور ةمررالع الداريررب الفكررري و   - 9
 .أبناء  المنا العربي واإلسالمي ودورهم الفكري والسياسي في خدم  االسدعمار وددمير األم 

ذكر وقاه  الوجم  الصويوني  اليوودي   يى العالم اإلسالمي منذ و د بيفور والوجراع الصويوني  لفيسرين   - 4
( بالسالم م  اليوود)ل قيام إسراهيل ومراةل الصراع العربي اإلسراهييي وداريخ  ثم داري  مؤامراع ما يسمى ومراة

والثدافيرررر  واالجدما يرررر  وأثررررره المرررردمر  يررررى العررررالم  واالقدصررررادي و الدربيرررر  معوررررم وبرامجرررر  العسرررركري  والسياسرررري  
 . اإلسالمي

العالم اإلسالمي منذ انرالق النظام العالمي الجديرد وأسراليبوا ذكر وقاه  الوجم  األمريكي  المعاصر   يى  - 50
والدعريررف بأمريكرا وفسررادها فري األرض فرري كرل مجرراالع الةضرار  والةيررا  والعيروم ومجاحرهررا وهجمدوررا .وميادينورا 

لى اليوم وكشف مساوهوا الةضاري  بكل  أبعادها في البشري  منذ انريدع إلى العالم إبان الةرب العالمي  الثاني  واى
وواقر  . وذكر دور ةيفاهوا األوروبيين والاربيين المعاصرين والسيما الرهيسين من مكوناع ةيرف النرادو. ليمسيمين

 .خدا وم ومكرهم ومشاركدوم في الاحو الةالي
. االهدمام بذكر داري  الصةو  اإلسالمي  ومآثرها بكافر  مدارسروا فري الةفراظ  يرى  ديرن األمر  ومكونادورا  - 55

ا اع الصةو  ودجاربوا ومشاهدها وشوداهوا ورجالوا وداريخوا في كل بيد مرن قبرل أصرةاب ذلرك البيرد ومرن وصر 
 .شود ديك الدجارب والسيما الجوادي  منوا ونشر و ي األم  بداريخوا المعاصر

الةماسرر  مررن شررأن  إحكرراء روح مررا االهدمررام بنشررر أدب المداومرر  المعاصررر شررعرا  ونشرررا  ونشرريدا  وفنررا  وكررل   -54
 .واإلقدام والجواد

الدنبر   يررى مةرراور الاررحو الفكررري والثدررافي األمريكرري المعاصررر ووسرراهي  فرري اإلفسرراد الفكررري واالجدمررا ي   - 51
ووسرراهي   بررر اإلندرنررع والفضرراهياع ودور الرررابور الخررامس مررن المسررداربين والمدررأمركين صررراة   ومررن العررادين 

 .ددال والوسري  ود ا  اإلسالم األمريكي المعاصر  يى اإلسالم وفكر  ودراث  باسم اإل 
نشر الثداف  األمنير  وكدبورا ونشرر ميخصراع لرذلك ودو ير  المسريمين بأسراليب األ رداء األمنير  فري اخدرراق  - 52

 .مجدمعادنا ومةارب  المداوم 
ب العصررراباع نشرررر الثدافررر  العسررركري  وكدبورررا وميخصررراع بكدبورررا وبالمررردارس العسررركري  المعاصرررر  وبةررررو   - 51

ودبرررادل الخبرررراع والدجرررارب المعاصرررر  فررري مواجوررر  هرررذه الةمرررالع . وأسررراليبوا ورررررق المداومررر  الشرررعبي  وأسررريةدوا
 . األمريكي  الراغي 

فرري مجررال الموينرر  العسرركري  ومجررال المررؤامراع السياسرري  . نشررر أبعرراد الةمررالع األمريكيرر  فرري كررل مجررال  -51
 ..دمير الةضاري الثدافي واالجدما ي وررق مكافة  كل ذلكومجال النوب االقدصادي ومجاالع الد
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الومم والنخرو  والةمير  فري األمر   السدثار نشر فظاه  الةمالع األمريكي  وأفعالوا وأفعال ةيفاهوا وفظاهعوم  -51
. 

خديررف دعمرريم فدرراوى العيمرراء والمررواد المفيررد  الصرراير  الةجررم مررن خررالل إرسررالوا  بررر البريررد اإللكدرونرري لم  - 59
 ..شراهأ األم 

إرسال رساهل النصأ والدذكير ليمنةرفين والمدعاونين م  الةمالع األمريكي  في كل مجال مرن مجاالدورا   - 54
 . الةضاري   ام 

إرسرررررال رسررررراهل الدوديرررررد والو يرررررد ليمؤسسررررراع والشخصرررررياع المدعاميررررر  مررررر  الةمرررررالع األمريكيررررر  الاربيررررر    - 40
 .الصويوني  في كل مجال

ال رسرراهل الدةررريض المرروجح  المد مرر  بالصررور والشررواهد لمخديررف المؤسسرراع واألوسررار والشخصررياع إرسرر  -45
 .في مخديف شراهأ األم 

 .هذه مجرد أمةلة لفتح اآلفاق والبركة في إبداع العاملين بتوفيق اهلل 
 

 :أذكر باالساليب االساسية: أفكار في وسائل إيصال الخ اب: ةانيا  
شررربكاع اإلندرنرررع والبريرررد اإللكدرونررري وشررربكاع االدصرررال الدوليررر  فررري إيصرررال كرررل ديرررك  اسرررداالل إمكانيررراع - 5

. األمنري السردعمال ديرك الشربكاع  االندبراهدياع الةوارير  مر  درالمعيوماع ودبادلوا وبالغوا ألصةابوا ودخول المن
قبر  مرن أرقرام شخصري  من مواقر  ثابدر  أو فردأ مواقر  مرا خرير ووهذا باب خرير يجب الدنب  ل  بعدم ب  مواد 

... 
اسررداالل السررباق اإل المرري فرري الفضرراهياع العربيرر  واإلسررالمي  واإل الميرر  فرري إيصررال المررواد اإل الميرر  مررن   4

بيانرررراع وفدرررراوى ومعيومرررراع وكررررل مررررا يمكررررن أن دسرررردجيب الفضرررراهياع لنشررررره وكررررذلك  بررررر النرررردواع والمدررررابالع 
 ..عيمي  وهوامش الةري  في ديك الفضاهياع ل  واألدب واوالةوارياع واالدصال المباشر م  مرا ا  الرحان

اسرررداالل إمكانيررراع الكومبيرررودر فررري نشرررر كرررل المرررواد  برررر الكدرررب والنشرررراع والمةاضرررراع والصرررور وأفرررالم   - 1
رسررالوا بالبريررد أو الدبررادل .الفيررديو الدرري يمكررن دةميررل كميرراع كبيررر  منوررا فرري األقرررام اإللكدرونيرر  المضرراور  واى

 .  االندرنيعأو  بر , الشخصي 
 .العام  بكل صعيد يمكن في خراب المسيمين واالجدما اعاالسدفاد  من المساجد والدروس والخرب   - 2
نشر المنشوراع واألبةا  مربو   ودداولوا بين المسيمين والسيما الشراهأ الشعبي  الدي ال دسدعمل وسراهل   - 1

 . الفيديو في ديك األوسار االدصال المعاصر  وكذلك نشر الكاسيع وأفالم 
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 مختارة  للتحريض وشحذ الهمم   شواهد: 

 
 :بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة األمر

 :ما ننقل منه باختصار ,  ال اتمام الجصاش في أحكام القرآن  
وَن ب الأمَ   :قال ا  دعالى ر  َوَيأأمارا وَن إ لَى الأَخيأ عا ة  َيدأ مأ أامن كا نأ ما َولأَتكانأ م  َكر  َوأاولَو َك ها نأ َن َعن  الأما وأ َْ وف  َوَينأ را عأ

ونَ  ل حا فأ  .( 502:يل  مران)  الأما

واآلخر . وجوب األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر : أةدهما . قد ةوع هذه اآلي  معنيين : قال أبو بكر 
 ولتكن منكم أمة} :   دعالى لدول. أن  فرض  يى الكفاي  ليس بفرض  يى كل أةد في نفس  إذا قام ب  غيره : 
 . فدل  يى أن  فرض الكفاي  إذا قام ب  بعضوم سدر  ن الباقين , وةديدد  دددضي البعض دون البعض { 

: فدال  ح وجل , وقد ذكر ا  دعالى األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر في مواض  أخر من كداب  
 ََجتأ ل لنناس  ت ر  ٍة أاخأ َر أامن تامأ َخيأ نأ ناوَن ب الن  كا م  َكر  َوتاؤأ نأ َن َعن  الأما َْوأ وف  َوَتنأ را وَن ب الأَمعأ را وقال فيما  . (550: يل  مران)  أأما

نأ   :ةكى  ن لدمان  ب رأ َعلَى َما أََصاَبَك إ نن َذل َك م  َكر  َواصأ نأ َه َعن  الأما وف  َوانأ را رأ ب الأَمعأ الَة َوأأما  َيا باَنين أَق م  الصن

اماور  َعزأ  َما  : وقال دعالى   (51:لدمان) م  األأ َداها َِإ نأ َبَغتأ إ حأ ْاَما  َن وا َبيأ ل حا َِأَصأ َتَتلاوا  ن يَن اقأ م  ؤأ َن الأما َوإ نأ َطاو َفَتان  م 

وا  ل حا َِأَصأ َِاَءتأ  َِإ نأ  ر  هللان   ي َحتنى َتف يَء إ لَى أَمأ غ  ََِقات لاوا النت ي َتبأ َرى  اخأ َ ياح به َعلَى األأ وا إ نن هللان
طا ل  َوأَقأس  ْاَما ب الأَعدأ َن َبيأ

ينَ  ط  قأس  ن    : وقال  ح وجل   . (4:الةجراع)  الأما يَسى ابأ َد َوع  راويَل َعلَى ل َسان  َداوا نأ َبن ي إ سأ وا م  يَن َكَفرا َن النذ  لاع 

وَن   َتدا ا َوَكاناوا َيعأ َيَم َذل َك ب َما َعَصوأ َعلاونَ َكاناوا * َمرأ َس َما َكاناوا َيفأ ََِعلاوها لَب وأ َكٍر  نأ َن َعنأ ما  . (19-14:الماهد )  ال َيَتَناَهوأ

أولوا داييره : وهي  يى مناحل , فوذه اآلي ونظاهرها مددضي  إليجاب األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر   
فإن دعذر ذلك , ره بيده فعيي  إنكاره بيسان  فإن لم يمكن وكان في نفي  خاهفا  يى نفس  إذا أنك, باليد إذا أمكن 

 .لما وصفنا فعيي  إنكاره بديب  
من رأ  منكم منكرا فاست اع }: ول ا  صيى ا   يي  وسيم يدولسمعع رس:  ن أبي سعيد الخدري قال 

 .{ك أضعا اتيمانلوذ فبقلبه  لم يست بأن يغيره بيده فليغيره بيده ف ن لم يست ب  فبلسانه ف ن 
ما من  وم يعمل بينهم } : أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال ,  ن  بد ا  بن جرير البجيي  ن أبي   

 . { وأل  ممن يعمله ةم لم يغيروا إال لمهم اهلل منه بعقاب , بالمعاصي هم أكةر 
لم بني إن أول ما دخل النقش ل} : قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم :  ن  بد ا  بن مسعود قال 

ةم يلقاه من الغد فال , إسرائيل كان الرجل يلقم الرجل فيقول يا هذا اتق اهلل ودع ما تصنب ف نه ال يحل لك 
 :   عيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهلل تعالم  لوب بعضهم ببع  ةم  ال شريبه و يمنعه ذلك أن يكون أكيله و

راويَل َعلَ  نأ َبن ي إ سأ وا م  يَن َكَفرا َن النذ  ونَ لاع  َتدا ا َوَكاناوا َيعأ َيَم َذل َك ب َما َعَصوأ ن  َمرأ يَسى ابأ َد َوع  ( 19:الماهد )  ى ل َسان  َداوا

كال واهلل لتأمرن بالمعروا وتنهون لن المنكر ولتأخذن للم يدي الظالم : ةم  ال   ِاسقون: إلى قول   .
 { .  لتأ رنه للم الحق أ را وتقصرنه للم الحق  صرا و
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فأخبر النبي . {  أو ليضربن اهلل بقلوب بعضكم للم بع  ليلعننكم كما لعنهم} : و داود  وحاد في  قال أب
, وال يؤاكي  , صيى ا   يي  وسيم أن من شرر النوي  ن المنكر أن ينكره ثم ال يجالس المديم  يى المعصي  

َن   :دول  دعالى وكان ما ذكره النبي صيى ا   يي  وسيم من ذلك بيانا ل. وال يشارب   ْامأ َيَتَولنوأ نأ َتَرى َكُ يرا  م 

وا يَن َكَفرا َكاناوا : فكانوا بمؤاكيدوم إياهم ومجالسدوم لوم داركين لينوي  ن المنكر لدول  دعالى  (90: الماهد )  النذ 

َعلاونَ  َس َما َكاناوا َيفأ ََِعلاوها لَب وأ َكٍر  نأ َن َعنأ ما م  ما أخبر النبي صيى ا   يي  وسيم من  .( 14:الماهد )  ال َيَتَناَهوأ
وقد روي  ن النبي صيى ا   يي  ,  مشاربد  إياه مؤاكيد  و إنكاره بيسان  إال أن ذلك لم ينف  م  مجالسد  و

يا أيوا الناس إنكم ددرءون هذه اآلي  ودضعونوا في : قال أبو بكر بعد أن ةمد ا  دعالى وأثنى  يي  . وسيم 
تامأ   :عوا غير موض َتَديأ مأ َمنأ َضلن إ َذا اهأ كا ره فاَسكامأ ال َيضا مأ أَنأ كا يَن آَمناوا َعلَيأ ا النذ  َْ نا سمعنا  (501: الماهد )  َيا أَيه واى

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا للم يديه يوشك أن يعمهم اهلل بعقاب } : النبي صيى ا   يي  وسيم يدول 
يا أبا ةعلبة } : سألت أبا ةعلبة الخشني فقلت : ةدثني أبو أمي  الشعباني قال  )...( بن بكر  وةدثنا مةمد{ . 

سألت لنها رسول اهلل , أما واهلل لقد سألت لنها خبيرا : فقال   عليكم أنفسكم : كيا تقول في هذه اآلية 
إذا رأيت شحا م الا وهو  متبعا بل ائتمروا بالمعروا وتناهوا لن المنكر حتم : صلم اهلل لليه وسلم  ال 

لجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع لنك العوام ف ن من ورائكم أيام الصبر الصبر  ,ودنيا مةةر  وا 
:  ال :  ادني غيره  و:  ال . فيه كقب  للم الجمر للعامل فيهم مةل أجر خمسين رجال يعملون مةل لمله 

 .{  .أجر خمسين منكم : ل يا رسول اهلل أجر خمسين منهم ؟  ا
ةال يمكن فيوا دايير : وفي هذه األخبار دالل   يى أن األمر بالمعروف والنوي  ن المنكر لوما ةاالن 

حالد   حالد  باليد دكون  يى وجوه   ففرض  يى من أمكن  إحال  ذلك بيده أن يحيي  , المنكر واى منوا أن ال : واى
كمن رأى رجال قصده أو قصد .  يى نفس فا ل المنكر فعيي  أن يفعل ذلك وأن يأدي , يمكن  إحالد  إال بالسيف 

و يم أن  ال يندوي إن أنكره بالدول أو قادي  بما دون , غيره بددي  أو بأخذ مال أو قصد الحنا بامرأ  أو نةو ذلك 
إذا لم يمكن  داييره بيده ف{ ,  من رأ  منكرا فليغيره بيده} : لدول  صيى ا   يي  وسيم   السالح فعيي  أن يددي  

ن غيب في ظن  أن  إن أنكره بيده ودفع   ن  . إال بددل المديم  يى هذا المنكر فعيي  أن يددي  فرضا  يي   واى
ن غيب في ظن  أن  إن أنكره بالدف  بيده أو بالدول امدن  , باير سالح اندوى  ن  لم يجح ل  اإلقدام  يى قدي   واى

ولم يمكن  إحال  هذا المنكر إال بأن يددم  يي  بالددل من غير إنذار من  , دفع   ن  ولم يمكن  بعد ذلك ,  يي  
وسعك قدي  ةدى دسدندذ المداع : "  ن مةمد في رجل غصب مداع رجل وقد ذكر ابن رسدم . ل  فعيي  أن يددي  
  ةدى دددي  إن لم يرد وسعك أن ددبع: " وكذلك قال أبو ةنيف  في السارق إذا أخذ المداع "  ودرده إلى صاةب 

وقال في رجل يريد قي  " يسعك قدي  : " البيوع   وقال أبو ةنيف  في اليم الذي يندب: قال مةمد " .  المداع
  :وهذا الذي ذكرناه يدل  يي  قول  دعالى " قال فيك أن دددي  إذا كنع في موض  ال يعينك الناس  يي  , سنك 

ي َحتن  غ  َقات لاوا النت ي َتبأ ر  هللان  َِ  . (4:الةجراع)  ى َتف يَء إ لَى أَمأ
وقول . ولم يرفع   نوم إال بعد الفيء إلى أمر ا  دعالى ودرك ما هم  يي  من الباي والمنكر . فأمر بددالوم 

ألن  قد أمر بداييره بيده   يوجب ذلك أيضا {  من رأ  منكم منكرا فليغيره بيده} : النبي صيى ا   يي  وسيم 
 . فإذا لم يمكن  داييره إال بالددل فعيي  قدي  ةدى يحيي  , ى أي وج  أمكن ذلك  ي
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إن دماءهم مباة  وواجب : وكذلك قينا في أصةاب الضراهب والمكوس الدي يأخذونوا من أمدع  الناس 
الدددم إليوم وال , ولكل واةد من الناس أن يددل من قدر  يي  منوم من غير إنذار من  ل  .  يى المسيمين قديوم 

ومدى أنذرهم من , ألن  معيوم من ةالوم أنوم غير قابيين إذا كانوا مددمين  يى ذلك م  العيم بةظره   بالدول 
فجاهح قدل من كان منوم مديما , يريد اإلنكار  ييوم امدنعوا من  ةدى ال يمكن دايير ما هم  يي  من المنكر 

إال أن  يي  اجدنابوم والايظ    قدم  ييوم بالددل أن يددل وجاهح م  ذلك دركوم لمن خاف إن أ,  يى ذلك 
 . ييوم بما أمكن وهجرانوم 

ائتمروا } : ألن  قال صيى ا   يي  وسيم   وةدي  أبي ثعيب  الخشني أيضا الذي قدمناه يدل  يى ذلك 
لجاب  كل ذي رأي برأيه بالمعروا وتناهوا لن المنكر حتم إذا رأيت شحا م الا وهو  متبعا ودنيا مةةر  وا 

إذا لم يدبيوا ذلك وادبعوا أهواءهم ويراءهم فأنع في سع  من : يعني وا  أ يم {  فعليك نفسك ودع لنك العوام
وروي لن لكرمة أن ابن . درك النكير بالدول فيمن هذه ةال    وأباح, دركوم و ييك نفسك ودع أمر العوام 

أنا ألرفك : فقلت له , ن أمسك لن الولظ من أصحاب السبت  د ألياني أن أللم ما فعل بم: لباس  ال له 
وء    :ا رأ اآلية الةانية  وله تعالم , ذلك  َن َعن  السه وأ َْ يَن َينأ َنا النذ  َجيأ أصبت : فقال لي:  ال  ( 165: اللراا) أَنأ

فجعل الممسكين , فاسددل ابن  باس بذلك  يى أن ا  أهيك من  مل السوء ومن لم ين   ن  .  وكساني حلة
 .  ن إنكار المنكر بمنحل  فا يي  في العذاب 

سمعع ابن : ةدثنا الةماني قال : ةدثنا أةمد بن  ري  الكوفي قال : وةدثنا مكرم بن أةمد الداضي قال 
كان وا  : فخيوع ب  فدال , لما بي  أبا ةنيف  قدل إبراهيم الصاه  بكى ةدى ظننا أن  سيموع : المبارك يدول 
وكان , كان يددم ويسألني : وكيف كان سبب  ؟ قال : قيع   ولدد كنع أخاف  يي  هذا األمر , رجال  اقال 

وال , وال يرضاه , كنع ربما قدمع إلي  الشيء فيسألني  ن  , شديد البذل لنفس  في را   ا  وكان شديد الورع 
إلى أن ادفدنا  يى أن  فريض  من ,  ن المنكر فسألني  ن األمر بالمعروف والنوي , يذوق  وربما رضي  فأكي  

د اني إلى ةق من : ولم ؟ قال : فديع   مد يدك ةدى أبايعك فأظيمع الدنيا بيني وبين  : ا  دعالى فدال لي 
ولكن إن وجد  يي  أ وانا , ولم يصيأ ليناس أمر , ةدوق ا  فامدنعع  يي  وقيع ل  إن قام ب  رجل وةده قدل 

وكان يددضي ذلك كيما قدم  يى دداضي : قال .  يرأس  ييوم مأمونا  يى دين ا  ال يةول صالةين ورجال
هذا أمر ال يصيأ بواةد ما أراقد  األنبياء ةدى  ددع  يي  : فأقول ل  , الاريم الميأ كيما قدم  يي دداضاني 

الرجل وةده وهذا مدى أمر ب  ألن ساهر الفراهض يدوم بوا   وهذه فريض  ليسع كساهر الفراهض , السماء   من
ذا قدل الرجل لم يجدرئ . الرجل وةده أشار بدم  و رض نفس  ليددل فأخاف  يي  أن يعين  يى قدل نفس   واى

نا ق ًو  :غيره أن يعرض نفس  ولكن  يندظر فدد قالع المالهك   َماَء َوَنحأ ف كا الدِّ ا َوَيسأ َْ ِ ي دا  َْا َمنأ يافأس  ِ ي َعلا  الاوا أََتجأ

سا لَكَ ناسَ  َك َوناَقدِّ د   .( 10: البدر )  بِّحا ب َحمأ
فاجدم   يي  فدواء أهل خراسان , فكيم  بكالم غييظ فأخذه , ثم خرج إلى مرو ةي  كان أبو مسيم   

 ما أجد شيها أقوم ب    دعالى أفضل من جوادك و: ثم  اوده ثم قال , ثم  اوده فحجره , و بادهم ةدى أريدوه 
 . (  وأنا أباضك في  فددي , ولكن يراني ا  , ني ليس لي قو  بيدي ألجاهدنك بيسا

 : وأضاا الجصاش رحمه اهلل  
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جوال أصةاب  ولم يدف  أةد من  يماء األم  وفدواهوا سيفوم وخيفوم وجوب ذلك إال قوم من الةشو و) 
وسموا االمر , بالسالح  فإنوم أنكروا قدال الفه  الباغي  واألمر بالمعروف والنوي  ن المنكر, الةدي  

م  ما قد سمعوا في  , إذا اةدي  في  إلى ةمل السالح وقدال الفه  الباغي  .  بالمعروا والنهي لن المنكر فتنة
وما يددضي  اليفظ من وجوب قدالوا بالسيف   ِقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا  :من قول ا  دعالى 

نما ينكر للم   سل ان ال ينكر لليه الظلم والجور و تل النفس التي حرم اهللو لموا مب ذلك أن ال. وغيره  وا 
النهم أ عدوا   فصاروا شرا للم االمة من ألدائها المخالفين لها , غير السل ان بالقول أو باليد بغير سالو 

تغلب الفجار بل  حتم أد  ذلك إلم. الناس لن  تال الفئة الباغية ولن اتنكار للم السل ان الظلم والجور 
وألداء اتسالم حتم ذهبت الةغور وشاع الظلم وخربت البالد وذهب الدين والدنيا وظهرت ال ند ة , المجوس 

الم دكية والذي جلب ذلك كله لليهم ترك االمر بالمعروا والنهي لن  و  الخرمية و  والغلو ومذاهب الةنوية
 .سدعان وا  الم  المنكر واتنكار للم السل ان الجائر

أفضل الجهاد كلمة لدل لند سل ان } : قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم :  ن أبي سعيد الخدري قال 
أنا ةدثع إبراهيم الصاه  : سمعع أبا ةنيف  يدول )...( : وةدثنا مةمد بن  مر قال . { جائر أو أمير جائر 

د الشوداء ةمح  بن  بد المريب ورجل قام سي} قال النبي صيى ا   يي  وسيم :  ن  كرم   ن ابن  باس 
 { . إلى إمام جاهر فأمره ونواه فددي  

 
أو نوى  ن المنكر فوو خييف  ا  في    بالمعروف   من أمر  قال الةسن قال النبي صيى ا   يي  وسيم

يي  وسيم هو جاء رجل إلى النبي صيى ا     أرض  وخييف  رسول  وخييف  كداب  و ن در  بين أبي لوب قالع
أدداهم    وأنواهم  ن المنكر و   بالمعروف   يمرهم  من خير الناس يا رسول ا  قال   يى المنبر فدال
 .وأوصيوم لرةم  

يا رسول ا   ال يةل لمؤمن أن يذل نفس  قالوا   قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم:  ن أبي هرير  قال 
وخرج  ابن ماج   ن  يي بن حيد بن جد ان  ن   بالء لما ال يدوم ل  قيعيدعرض من ال  وما إذالل  نفس  قال

الةسن بن جندب  ن ةذيف   ن النبي صيى ا   يي  وسيم وكالهما قد دكيم في  وروي  ن بعض الصةاب  أن  
ك فدد فعل إن الرجل إذا رأى منكرا ال يسدري  النكير  يي  فييدل ثال  مراع اليوم إن هذا منكر فإذا قال ذل  قال

ما  يي  وح م ابن العربي أن من رجا حوال  وخاف  يى نفس  من داييره الضرب أو الددل جاح ل   ند أكثر 
ن لم يرج حوال  فأي فاهد   نده قال والذي  ندي أن الني  إذا خيصع فييددةم   العيماء االقدةام  ند هذا الارر واى

 مر من اإلجماع وهذه اآلي  ددل  يى جواح األمر  هذا خالف ما ذكره أبو  كيف ما كان وال يبالي قيع
وان   ن المنكر واصبر  يى ما  بالمعروف م  خوف الددل وقال دعالى وأمر والنوي  ن المنكر بالمعروف

 .أصابك وهذا إشار  إلى اإلذاي  
إذا   والنهي لن المنكر  ال يا رسول اهلل متم نترك االمر بالمعروا   يل: ) روى أنس بن مالك قال  

الملك في صغاركم   يا رسول اهلل وما ظهر في االمم  بلنا  ال  ظهر فيكم ما ظهر في االمم  بلكم  لنا
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تفسير معنم  ول النبي صلم اهلل لليه وسلم والعلم في   والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم  ال  يد
  (5).  أهر [ . خرج  ابن ماج أ(  رذالتكم إذا كان العلم في الفساق

 
 :بالمعروا والنهي لن المنكر في االمر  و ال اتمام ابن تيمية   في الفتاو   

َكر   : وقال دعالى نأ َن َعن  الأما َْوأ وف  َوَينأ را وَن ب الأَمعأ را ٍض َيأأما ل َياءا َبعأ ْامأ أَوأ ضا َناتا َبعأ م  ؤأ ناوَن َوالأما م  ؤأ  َوالأما

 (   ياد والسالسل حتم تدخلوهم الجنةير الناس للناس تأتون بهم فم االكنتم خ: ) هرير  ولوذا قال أبو  (15:الدوب )
ألنوم كميوا أمر الناس  إليوم إةساناخير األمم ليناس فوم أنفعوم لوم وأ ظموم  األم فبين سبةان  أن هذه 

بالمعروف ونويوم  ن المنكر من جو  الصف  والددر ةي  أمروا بكل معروف ونووا  ن كل منكر لكل أةد 
 .وأقاموا ذلك بالجواد فى سبيل ا  بأنفسوم وأموالوم وهذا كمال النف  

وكذلك األمر بالمعروف والنوى  ن المنكر ال يجب  يى كل أةد بعين  بل هو  يى الكفاي  كما دل  يي   
در بةسب لم يدم ب  من يدوم بواجب  أثم كل قا فإذاكذلك  أيضاالدرين ولما كان الجواد من دمام ذلك كان الجواد 

من رأى منكم منكرا فييايره بيده فان لم : )  النبيبةسب قدرد  كما قال  إنسانهو واجب  يى كل  إذقدرد  
 ( . اإليمانيسدر  فبيسان  فان لم يسدر  فبديب  وذلك أضعف 

ذا كان كذلك فمعيوم أن األمر بالمعروف والنوى  ن المنكر   دمام واى المعروف  أ ظمبالجواد هو من  واى
ذابالمعروف ونويك  ن المنكر غير منكر  أمركأمرنا ب  ولوذا قيل ليكن  يالذ كان هو من أ ظم الواجباع  واى

دكون المصية  فيوا راجة   يى المفسد  اذ بوذا بعثع الرسل  أنوالمسدةباع فالواجباع والمسدةباع البد 
ثنى ا   يى الصالح والمصيةين ونحلع الكدب وا  ال يةب الفساد بل كل ما أمر ا  ب  فوو صالح وقد أ

والذين يمنوا و ميوا الصالةاع وذم المفسدين فى غير موض  فةي  كانع مفسد  األمر والنوى أ ظم من 
 .مصيةد  لم دكن مما أمر ا  ب 

وان كان قد درك واجب وفعل مةرم إذ المؤمن  يي  أن يددى ا  فى  باده وليس  يي  هداهم وهذا معنى  
 فإذاالواجب  بأداءيدم  إنمايا أيوا الذين أمنوا  ييكم أنفسكم ال يضركم من ضل اذا اهدديدم واالهدداء  قول  دعالى

قام المسيم بما يجب  يي  من األمر بالمعروف والنوى  ن المنكر كما قام بايره من الواجباع لم يضره ضالل 
ضرر فى فعي  ومن لم  ال إذالديب فيجب بكل ةال الضالل وذلك يكون دار  بالديب ودار  باليسان ودار  باليد فأما 

ةب  خردل  اإليمانوقال ليس وراء ذلك من  اإليمانوذلك أدنى أو أضعف  النبييفعي  فييس هو بمؤمن كما قال 
 .ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا  الذيفدال  األةياءوقيل البن مسعود من ميع 

ذا كان هذا ةد كل  مل صالأ فاآلمر بالمعر   ن المنكر يجب أن يكون هكذا فى ةق نفس   والناهيوف واى
لم يكن بعيم وفد  وكما قال  مر بن  بد العحيح من  بد ا  باير  يم كان ما يفسد  أنوال يكون  مي  صالةا 

العمل والعمل دابع  وهذا ظاهر فان  إماما   ن  العيم  رضيمما يصيأ وكما فى ةدي  معاذ بن جبل  أكثر
دبا الم يكن بعيم كان جوال وضالال  إنل الدصد والعم ليووى كما دددم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهيي  وأهل  واى

                                                 
 . ( باختصار -للجصاش -أحكام القران )  (5)
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ومن الصالح  والمنويفالبد من العيم بالمعروف والمنكر والدمييح بينوما وال بد من العيم بةال المأمور  اإلسالم
 .ول المدصود باألمر والنوى بالصرار المسدديم وهو اقرب الررق الى ةص يأدي أن

شان   إال يءحان  وال كان العنف فى ش إال يءما كان الرفق فى ش النبيوالبد فى ذلك من الرفق كما قال 
وقال إن ا  رفيق يةب الرفق فى األمر كي  ويعرى  يي  ما ال يعرى  يى العنف وال بد أيضا أن يكون ةييما 

يةيم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصيأ كما قال يةصل ل  أذى فان لم  أنصبورا  يى األذى فان  ال بد 
ولوذا أمر ا   األمورذلك من  حم  إنلدمان البن  وأمر بالمعروف وان   ن المنكر واصبر  يى ما أصابك 

بالمعروف والنوى  ن المنكر بالصبر كدول  لخادم الرسل بل ذلك مدرون بدبيي  الرسال   األمرالرسل وهم أهم  
 ايا أيو : بوا نب  فدال  الديأنحلع  يي  سور  اقرأ  أنل أنحلع  يي  سور  يا أيوا المدثر بعد فان  أول ما أرس

ْر *  َوِثَياَبَك َفَروهْر * َوَرب َك َفَكبهْر  *ق ْم َفَأْنِذْر  *المدثر فافددأ   َوِلَربهَك َفاْصِبْر *  َوال َدْمن ْن َدْسَدْكِثر  *  َوالرُّْجَح َفاْهج 
أمر بالمعروف ونوى  ن المنكر  اإلنذارالى الخيق باألمر بالنذار  وخدموا باألمر بالصبر ونفس  لاإلرسا يياع

َواْصِبْر َ َيى َما َيد ول وَن  : وقال دعالى  بأ يننافعيم ان  يجب بعد ذلك الصبر وقال واصبر لةكم ربك فانك 
ْره ْم َهْجرا  َجِميال   ْكِم َربهَك َوال َدك ْن َكَصاِةِب    ول وا اْلَعْحِم ِمَن الرُّس لِ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر أ     َواْهج  َفاْصِبْر ِلة 

وعِ   . َواْصِبْر َفِإن  الي َ  ال ي ِضي   َأْجَر اْلم ْةِسِنينَ    َواْصِبْر َوَما َصْبر َك ِإال  ِبالي ِ  وال َدْةَحْن َ َيْيِومْ    اْلة 
 
 . علم والرفق والصبرفال بد من هذه الةالةة ال 

وهذا  االحوالالعلم  بل االمر والنهم والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من الةالةة مستصحبا فم هذه 
أبو يعلم فم المعتمد ال يأمر بالمعروا  القاضيكما جاء فم االةر لن بع  السلا ورووه مرفولا ذكره 

يها فيما ينهم لنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهم وينهم لن المنكر إال من كان فقيها فيما يأمر به فق
لنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهم لنه وليعلم أن االمر بهذه الخصال فم االمر بالمعروا والنهم لن 
المنكر مما يوجب صعوبة للم كةير من النفوس فيظن انه بذلك يسق  لنه فيدله وذلك مما يضره أكةر مما 

بدون هذه الخصال أو  ل فان ترك االمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية الم معصية أكبر يضره االمر 
منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية الم معصية كالمنتقل من دين با ل الم دين با ل 

االمر والنهم شرا من االول و د يكون دونه و د يكونان سواء فهكذا تجد المقصر فم  الةانيو د يكون 
والمعتد  فيه  د يكون ذنب هذا ألظم و د يكون ذنب هذا ألظم و د يكونان سواء ومن المعلوم بما أرانا اهلل 

 .أنفسناوفم  من آياته فم اآلفاق
سبب المصاهب فسيهاع المصاهب والجحاء من سيهاع األ مال وان  المعاصيوبما شود ب  فى كداب  أن  

وما أصابكم من مصيب  فبما كسبع أيديكم :  العمل سبب ال ةسان ا  قال دعالى  فإةسانالرا   سبب النعم  
 (14: النساء) َما َأَصاَبَك ِمْن َةَسَنٍ  َفِمَن الي ِ  َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيهَهٍ  َفِمْن َنْفِسَك  : ويعفو  ن كثير وقال دعالى 

ْم َيْوَم اْلدََدى اْلَجْمَعاِن ِإن َما اْسَدَحل و م  الش ْيَران  ِبَبْعِض َما َكَسب وا َوَلَدْد َ َفا الي    ِإن  ال ِذيَن َدَول ْوا ِمْنك   : وقال دعالى 
 َأْنف ِسك مْ  َأَوَلم ا َأَصاَبْدك ْم م ِصيَبٌ  َقْد َأَصْبد ْم ِمْثَيْيَوا ق ْيد ْم َأن ى َهَذا ق ْل ه َو ِمْن ِ ْندِ  : وقال  (511: يل  مران) َ ْنو ْم 

  (12:الشورى) َأْو ي وِبْدو ن  ِبَما َكَسب وا َوَيْعف  َ ْن َكِثيرٍ  : وقال  .(511: يل  مران)
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ْن د ِصْبو ْم َسيهَهٌ  ِبَما َقد َمْع َأْيِديِوْم َفِإن  اأِلْنَساَن َكف ورٌ  : وقال   َوَما َكاَن الي    : وقال دعالى  ( 29: الشورى) َواِى
ونَ ِلي     .(11:ألنفال) َعذهَبو ْم َوَأْنَع ِفيِوْم َوَما َكاَن الي    م َعذهَبو ْم َوه ْم َيْسَدْاِفر 

 
 من تراث الشيخ الشهيد عبد الله عزام في مجال التحريض 

بالددو  الةسن  , نددرف من كيماع رجل وهب ةياد  ألداء فريض  الجواد ودةريض المسيمين  ييواو 
قال شيخنا الشويد . داركا دراثا ثرا من الد و  ألداء هذه الفريض  , وبما خر  بديم  ,   وخراباد  وبيسان, بنفس  

 : بد ا   حام رةم  ا  
 
 :الجهاد بالمال - (1)

لم يعف األغنياء في حمن الرسول صيى لك ولذ, مال لال شك أن الجواد بالنفس أ يى مردب  من الجواد با] 
ألن صدل , الرةمن بن  وف رضي ا   نوما  أمثال  ثمان و بدمن . ك  بأنفسوم ا   يي  وسيم من المشار 

فدد أوصى صيى ا   يي  وسيم أةد ا ولذ, النفوس ودربي  األرواح إنما ددم  يى مسدوى رفي  في خضم المعرك  
: يى ا   يي  وسيمولذلك فعندما سهل رسول ا  ص ( ولليك بالجهاد ف نه رهبانية اتسالم)... : أصةاب  قاهال

 (. كفم ببار ة السيوا للم رأسه فتنة: أيفتن المرء في  بره؟  ال )
فدد أشار ذاع مر  إلى سك  : بالدنيا  ن الجواد االنشاالولذا فدد ةذر رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من 

 (. ال يدخل هذا بيت  وم إال أدخله اهلل الذل ): مةرا  وقال
سل  اهلل , وتركتم الجهاد , ورضيتم بال رع , وأخذتم بأذناب البقر , بايعتم بالعينة إذا ت ): وفي الصةيأ

 (. لليكم ذال ال ين له حتم ترجعون إلم دينكم
ففي هذه , هي العدار أو الةرف  : والضيع  ( عة فترغبوا في الدنيايال تتخذوا الض ): وفي الصةيأ كذلك

والدجار  بالربا وةيي  , الحرا   : سيم مداع الدنيا وأسباب االنشاالاألةادي  جم  رسول ا  صيى ا   يي  و 
بوذه في وقع يدعرض في  اإلسالم  فاالنشاال, ( ع صنال )والةرف , والصنا   , واإلنداج الةيواني ( العين )

 . موبد  شر ي   لمعرك  الوجود أو االجدثا  يعد ةراما و
فرض  يى النساء وفي أموال الصاار ةدى لو , جاهدون إلي  أما الجواد بالمال فوو فرض إذا اةداج الم

 .كما قرر ذلك ابن ديمي , كان الجواد فرض كفاي  
لو ضاق المال  : )بل لدد سهل ابن ديمي  سؤاال, في ةال  الةاج  ليمال  االدخارولذا يةرم  يى الناس 

ن ماع الجياع قدمنا الجواد و  :  جياع والجواد الذي يدضرر يدرك  فدالال ن إرعام  كما في مسأل  الددرس , اى
 (. ندديوم بفعينا وهنا يمودون بفعل ا   - الددرس -فإن هناك , وأولى 

ادفق العيماء  يى أن  إذا نحلع بالمسيمين ةاج  بعد أداء الحكا  فإن  يجب صرف المال  : )قال الدرربي
ن اسدار  : )وقال مالك(.  إليوا  (. ق ذلك أموالوم وهذا إجماع أيضايجب  يى الناس فداء أسراهم واى

فأموال , والةفاظ أولى من الةفاظ  يى المال , والةفاظ  يى الدين مددم  يى الةفاظ  يى النفوس 
ةي  الجواد في , فييندب  األغنياء إلى ةكم ا  في أموالوم , األغنياء ليسع أغيى وال أثمن من دماء المجاهدين 
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ولو صام األغنياء يوما , واألغنياء غارقون في شووادوم , يارهم معرض  ليحوال ودين المسيمين ود, أشد الةاج  
وةولوها إلى المجاهدين الذين يمودون , وأمسكوا أيديوم  ن إدالف األموال في كماليادوم , واةدا  ن شووادوم 

سوم ويةدنون بوا وال ذخير  يدفعون بوا  ن أنف, وال يجدون قوع يوموم , ودددر  أقداموم من الثي  , بردا 
 .دماءهم 

 
 :الخالصة
 .الجواد بالنفس فرض  ين  يى كل المسيمين في األرض : أوال
 .فال إذن ليوالدين  يى الولد, ال إذن ألةد  يى أةد في الجواد : ثانيا
 .ما دام الجواد بةاج  إلى مال المسيمين االدخارالجواد بالمال فرض  ين ويةرم : ثالثا
وندل ابن رشد اإلدفاق . بل درك الجواد أشد في هذه األيام, اد كدرك الصال  والصيام إن درك الجو: رابعا

 (5).أهر .[  يى أن الجواد إذا دعين أقوى من الذهاب إلى ةج  الفريض 
 

 القعود وطمس البصيرة: 

نما األمر مدعيق بالديوب , ليسع الدضي  بكثر  النصوم ووفر  الشواهد : وختاما نقول ه ا  فإن أ را. واى
ن أظيمع الديوب لم دعد درى , نورا أبصرع الةق وأدضأ في   َمى الأقالاوبا   .واى نأ َتعأ َصارا َولَك  َبأ َمى األأ َْا ال َتعأ إ نن َِ

ور   دا ِ ي الصه  .(502:األنعام) (21: الة )  النت ي 

بصار الديوب ليبصاهر واآلياع الرباني  دأدي نديج  الددوى والرا    و مأ  ) في العباد  داالجدوا واى َقدأ َجاَءكا

مأ ب َحف يظٍ  كا ا َوَما أََنا َعلَيأ َْ ََِعلَيأ َي  ه  َوَمنأ َعم  س  ل َنفأ َِ َصَر  ََِمنأ أَبأ مأ  نأ َربِّكا   (502:األنعام)(  َبَصاو را م 
يؤدي  ا  إن هو إال فوم , وهذه ال دنال بكسب وال دراس  . وهذه البصير  دفجر في الديب ينابي  المعرف  واإلدراك

يفرق ب  بين الةق , (  وهذه البصير  دنبع في أرض الديب ), قيب     بدا في كداب  ودين   يى قدر بصير 
ينَ  : لىاقال دع, والصادق من الكاذب , والبارل  م  َتَوسِّ ِ ي َذل َك َلياٍت ل لأما  . (11:الةجر)  إ نن 

أن يدول  يى ا  غير الةق في فدواه وةكم  في خبره  فال بد, سدةبوا اوكل من يثر الدنيا من أهل العيم و 
لحام   والسيما أهل الرياس  والذين يدبعون , ألن أةكام الرب سبةان  كثيرا ما دأدي  يى خالف أغراض الناس , واى

ور فددفق الشبو  والشوو  ويث, والسيما إذا قامع ل  شبو  , الشوواع فإنوم ال ددم لوم أغراضوم إال بمخالف  الةق 
ذا كان الةق ظاهرا ال خفاء ب  وال شب  في  أقدم  يى مخالفد  . وينرمس وج  الةق   الووى فيخفى الصور  واى

وَن  : وفي هؤالء وأشباهوم قال دعالى. لي مخرج بالدوب  : وقال ذا َتاَب َيأأخا ُاوا الأك 
مأ َخلأف  َور  ه  د  نأ َبعأ ََِخلََف م 

َنى َوَيقاولاونَ  َدأ َتاب  أَنأ ال َيقاولا  َعَرَض َهَذا األأ اقا الأك  َُ ي مأ م   ْ َخذأ َعلَيأ وها أَلَمأ ياؤأ ذا لاها َيأأخا ُأ مأ َعَرض  م   ْ ت 
َفرا لََنا َوإ نأ َيأأ وا َسياغأ

ق لاونَ  َِال َتعأ قاوَن أَ يَن َيتن ر  ل لنذ  خ َرةا َخيأ ارا الأ ِ يه  َوالدن وا َما    . (514: رافاأل)  َعلَى هللان  إ الن الأَحقن َوَدَرسا

                                                 
 . (5/510ج: العظام الذخاهر ) (5)
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أو ينكس  فيرى البد   السن  والسن  بد   , فال يمح بين السن  والبد   , الووى يعمي  ين الديب  إدباعفإن 
 (.551:الفواهد). فوذه يف  العيماء إذا يثروا الدنيا وادبعوا الرياساع والشوواع, 

ي آ : وهذه اآلياع فيوم إال قولوم مأ َنَبأَ النذ   ْ لا َعلَيأ َن َواتأ ََِكاَن م  َطانا  يأ َبَعها الشن َِأَتأ ا  َْ نأ َسلََخ م  َِانأ َناها آَيات َنا  َتيأ

ينَ  َُل  الأَكلأب  إ نأ  * الأَغاو  لاها َكَم َُ َم َِ َبَع َهَواها  ض  َواتن َرأ لََد إ لَى األأ ننها أَخأ ا َولَك  َْ َناها ب  َِعأ َنا لََر وأ َْثأ أَوأ  َولَوأ ش  ه  َيلأ لأ َعلَيأ م  َتحأ

را  ونَ َتتأ را ْامأ َيَتَفكن َِاقأصاص  الأَقَصَص لََعلن باوا ب  يات َنا  يَن َكذن م  النذ  َُلا الأَقوأ َْثأ َذل َك َم ها َيلأ  .(511/511:األ راف)  كأ

 .وال بد من بصير  الديب ةدى يبصر بوا الةق, النصوم وةدها ال دكفي  إنولذلك ف
ألن كل ذنب , نوب النفس الدي دةمي  يكون  يي  الران وكثرع ذ, إن الديب إذا كثر دكالب   يى الدنيا 

الذي يمن  ( الاالف األسود)وال دحال النكاع السوداء ددكاثر ةدى يكون الران , يكون نكد  سوداء  يى الديب 
 .النور إلى هذا الديب

يندكس  وقد, ورد  صفييدبس الةق وال دظور ,  يى ةديددوا  األشياء ور و ندما يظيم الديب ال دظور ص
 .الديب فيرى الةق بارال والبارل ةدا

 ودبدو األشياء  يى مريد  جيي  واضة , ويصفو الديب , ولذا ال بد من الددوى ةدى يظور الفرقان 
  مأ َوَيغأ َوات كا مأ َسيِّ كا َقانا  َوياَكفِّرأ َعنأ مأ ِارأ َعلأ لَكا َ َيجأ يَن آَمناوا إ نأ َتتنقاوا هللان ا النذ  َْ يم  َيا أَيه ل  الأَعظ  و الأَفضأ ا ذا مأ َوهللان   ف رأ لَكا
اسألوا أهل الثاور ألنوم أقرب الناس إلى ا  : ولذا كانوا إذا أشكل  ييوم وأ ضيدوم مسأل  يدولون .(44:األنفال)
 وأرجوا أن –كما يةسب  –أسألوا أبا بكر الوراق فإن  نده ورع : وقد سألوا أةمد بن ةنبل من نسأل بعدك؟ قال.

 (5).هر [  .يوفق لإلجاب 

                                                 
 . (5/514ج : ظام  الع الذخاهر) (5)
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  مبررات الجهاد: 

 ةب الدنيا وكراهي  الموع )يبدوم الكبرى هي درك الجوادصإن الناظر في الواق  المسيمين اليوم يجد أن م
وذلك ألن الكفار ال يوابون إال , ولذا دسير الراا   يى رقاب المسيمين في كل ناةي  وفوق كل أرض , (

ِ ي  :الددال َقات لأ  ا َِ وا َوهللان يَن َكَفرا ا أَنأ َيكافن َبأأَس النذ  ن يَن َعَسى هللان م  ؤأ ض  الأما َسَك َوَحرِّ  أََشده َسب يل  هللان  ال تاَكلنفا إ ال َنفأ

يال   ك   (92:النساء) َبأأسا  َوأََشده َتنأ
 :ونةن إذ ند و المسيمين ونسدة  خراهم ليددال ألسباب كثير  و يى رأسوا

 .سود الكفرةدى ال ي -5
 .{المسدعدين ليددال }  لدي  الرجال -4
 .الخوف من النار -1

 .أداء الفريض  واسدجاب  لينداء الرباني -2

 .ليسيف الصالأ إدبا ا -1

 .إقام  الدا د  الصيب  الدي دكون منريدا لإلسالم -1

 .ةماي  المسدضعفين في األرض -1

 .رمعا في الشواد  -9

 :حتم ال يسود الكفر – 1

ينَ وَ   :ففي اآلي  الكريم  ال م  َواَن إ الن َعلَى الظن دأ َِال عا ا  َْوأ َت َِإ ن  انأ ن   ينا ل  َنة  َوَيكاوَن الدِّ ِ تأ مأ َحتنى ال َتكاوَن   َقات لاوها
 (14:األنفال.)  

 .واندشر الفدن  وهي الشرك, إذا دوقف الددال ساد الكفر 
 :لقلة الرجال – 2

وكما , والديام بأ باء األمان  , ؤولي  سيضريعون بةمل المذين الإن أحم  العالم اإلسالمي هي أحم  الرجال 
 .(ةحلاالناس ك بل مائة ال تجد فيها ر  ): جاء في الصةيأ

روي أن  مر بن الخراب رضي ا   ن   دوق, واةدا يةدميك في أسفارك ( ماه  جمل)أي ال دجد في كل 
أدمنى أن : فدال, دمن يا أمير المؤمنين : قالوا ثم, فدمنى كل واةد منوم شيها , قال لصفو  من صةب  دمنوا 

ن الذين , والذين يعميون أقل , إن الرجال الذين يعيمون قيييون , يكون لي ملء هذا البيع مثل أبي  بيد  واى
ن الذين يصبرون  يى هذا الرريق ال يكادون يذكرون, يجاهدون أندر وأغرب   .واى

ولم ينفضوا  ن , من قفم العاداع االجدما ي   اينفيدو  ونةن نأمل من اإلخو  الذين لم يسدريعوا أن
وأمام , حوم  دةع ضار الواق  المرير وولم ييدوا  ن كاهيوم موروثاع األجيال الم, الدداليد م رؤوسوم ركا

إن لم ينفروا إلينا بأنفسوم فال أقل من أن يد وا الذين : أقول لوؤالء اإلخو , الوجوم االسدشراقي الماكر الشرير 
 .يرفرفون بأرواةوم فوق أرض الجواد أن يصيوا بأجسادهم إليوا

 .وهذا مدام الفعال دون ةال المدال, ولذا فدد ين أوان الرجال 
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 فدع لنك نهبا صحيحا في حجراته         وهات حديةا ما حديس الرواحل
ولكن , أساليب الكالم فدع الكالم  ن الرعام و ن , وأرحاء فادة  أليم  , لدد ةل بالمسيمين أمور  ظيم  

 .ةدثني  ن هذا األمر الجيل وماذا قدم ل  المسيمون
 ل فل في لوارضه المشيبُ  أملهن  فل    او تاور لاأم

 وليش المسلمين إذا ي يبُ  أتسبم المسلمات بكل صقب      
 ب لنه شبان وشيبُ ادافاي ق ااالم حااأما هلل واتس

 
 :الخوا من النار – 3

ا َعلَى كا   :لج و يدول ا   ح وا  َوهللان وها َشيأ ره مأ َوال َتضا َركا ما  َغيأ لأ َقوأ د  َتبأ مأ َعَذابا  أَل يما  َوَيسأ كا بأ وا ياَعذِّ ف را لِّ إ الّ َتنأ

ير   ٍء َقد   (.14:الدوب )  َشيأ
  ( وبالنار في اآلخر , العذاب األليم هو في الدنيا باسديالء العدو ): لعربياقال ابن 

 .شدداد شوكدوماوظوور الكفر  و , وقد قيل أن المراد بوذه اآلي  وجوب النفير  ند الةاج  : بيوقال الدرر
َ   :وجل يدول ا   ح ِ ي األأ َعف يَن  َتضأ ننا ماسأ تامأ َقالاوا كا نأ ِ يَم كا مأ َقالاوا   ْ فاس  ي أَنأ ما الأَمالو َكةا َظال م  ِناها يَن َتَو ض  إ نن النذ  رأ

يرا  َقالاوا أَلَمأ تَ  ما َوَساَءتأ َمص  نن َْ مأ َج اولَو َك َمأأَواها َِأ ا  َْ وا ِ ي اج را َْ تا َِ َعة   ضا هللان  َواس  َن  * كانأ أَرأ َعف يَن م  َتضأ إ الن الأماسأ
وَن َسب يال   َتدا ْأ وَن ح يلَة  َوال َي يعا َتط  لأَدان  ال َيسأ َجال  َوالنَِّساء  َوالأو  ا  * الرِّ اولَو َك َعَسى هللان ا َعفاّوا   َِأ ْامأ َوَكاَن هللان فاَو َعنأ أَنأ َيعأ

 (41/44:النساء)  َغفاورا  

أخبرني ابن  باس أن أناسا من المسيمين كانوا م  المشركين يكثرون :  روى البخاري بإسناده  ن  كرم 
فأنحل , دي  يأدي السوم فيرمي ب  فيصيب أةدهم فيد, سواد المشركين  يى  ود رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 

َ ):  ا  دعالى ِ ي األأ َعف يَن  َتضأ ننا ماسأ تامأ َقالاوا كا نأ ِ يَم كا مأ َقالاوا   ْ فاس  ي أَنأ ما الأَمالو َكةا َظال م  ِناها يَن َتَو ض  َقالاوا أَلَمأ إ نن النذ  رأ

َْا  ِ ي وا  اج را َْ َِتا َعة   ضا هللان  َواس    ..ًي َتكانأ أَرأ
الدابضون  يى دينوم ولم يواجروا وخرجوا ةياء وخوفا من الكفار يوم بدر  –مك  فإذا كان المؤمنون في  

فما بالك بالماليين من , جونم برواي  البخاري  اسدةدواقد  –قدل بعضوم  مث(   ددهم )فكثروا سواد المشركين 
ي   ن أ راضوم أو ال يميكون أن يردوا  اد, ويعيشون ةيا  السواهم , المدمسيمين الذين يسامون سوء العذاب 

بل ال , بل ال يسدري  أةدهم أن يدةكم في لةيد  فيريدوا ألنوا دوم  إسالمي  ظاهر  , دماهوم أو أموالوم 
وال يسدري  , جد  فيريي  ةسب الشرع ألنوا جريم  يؤخذ  ييا بالنواصي واألقدام و يسدري  أن ينفرد في لباس ح 

بل ال , ألن  دجم  غير مشروع في  رف الجاهيي  , بيع ا   أن يعيم الدرين لثالث  من الشباب المسيم في
راع أن ابوال يسدري  أن يمن  رجال المخ, جد  و يسدري  في بعض البيدان المسما  اإلسالمي  أن ياري شعر ح 

هل يسدري  أن يرفض أمرا و !! دةع جنأ الظالم الدامس إلى ةي  يشاؤون, يأخذوا بيد ابند  بعد وهن من الييل 
 !من الراغوع يددم في  هذا الفرد قربانا رخيصا  يى مذبأ شوواع هذا الراغي ؟ يصدر

؟ فماذا سيكون جوابوا  أليسع هذه الماليين دعيش ذليي  موين  مسدضعف  وددوفاها المالهك  ظالم  ألنفسوا
ند رب إن الضعف ليس  ذرا   كنا مستضعفين في االر أال يدولون  فيم كنتم إذا سألدوا المالهك  
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وقد أ ذر ا  الرا نين في السن واألرفال والصاار والنساء , بل هو جريم  يسدةق صاةبوا جونم , العالمين 
, وال يسدريعون الوجر  إلى دار اإٍلسالم , وال يعرفون الرريق إلى أرض العح  , الذين ال يجدون ةيي  ليدخيم 
 : وال الوصول إلى قا د  الجواد

 غدا بها          لساني معقوال و لبي مقفال سأصرا وجهي  لن بالد
ن صريح الح م والرأي المرئ          إذا بلغته الش  س أن يتحوالموا 

 
والدين الذي ليس في  جواد ال ,  ن ربيع  هذا الدين  أإن الجواد والوجر  إلى الجواد جحء أصيل ال يدجح 

ميم هذا صوأصال  الجواد الدي هي من , ا يسدري  أن يثبع فوق أي أرض وال أن دسدوي شجرد   يى سوقو
, الدين ولوا وحنوا في ميحان رب العامين ليسع مالبس  راره  من مالبساع ديك الفدر   الدي دنحل فيوا الدرين 

نما هو ضرور  مصاةب  لوذه الدافي  الدي يوجووا هذا الدين  .واى
لو كان الجواد مالبس  راره  في ]  :في دفسير هذه اآلي ( 124-4)يدول األسداذ سيد قرب في الظالل 

ولما اسدارق ! ةيا  األم  المسيم  ما اسدارق كل هذه الفصول من صيب الكداب ا  في مثل هذا األسيوب 
لو كان الجواد مالبس  . كذلك كل هذه الفصول من سن  رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وفي مثل هذا األسيوب

من مات ولم يغ  ولم  ) يي  وسيم ديك الكيم  لكل مسيم إلى قيام السا    راره  ما قال رسول ا  صيى ا 
 [ . (رواه  ن أبي هرير ) (. يحدس نفسه يغ و مات للم شعبة من النفاق

ألن  رريق , ويعيم أن ال بد ألصةاب السيران أن يداوموه ! إن ا  سبةان  يعيم أن هذا أمرا دكره  الميوك
 !ليس في ذلك الحمن فدر ولكن اليوم وغدا وفي كل أرض وفي كل جيل, منوجوم ومنو  غير , غير رريدوم 

ن ا  سبةان  يعيم أن الشر مدبجأ  وال يمكن أن يدع الخير ينمو موما يسيك ,  وال يمكن أن يكون منصفا , واى
ق يةمل ومجرد وجود الة, فإن مجرد نمو الخير يةمل الخرر  يى الشر , هذا الخير من ررق سييم  مواد   

وال بد أن ينجأ الشر إلى العدوان وال بد أن يداف  البارل  ن نفس  بمةاول  قدل الةق , الخرر  يى البارل 
  .وليسع ةال  راره ! هذه فرر  , وليسع مالبس  وقدي  ! هذه جبي ! وخند  بالدو 

ثم يظور , الضمير وال بد أن يبدأ في  الم ... ال بد من  في كل صور  ... ومن ثم ال بد من الجواد 
إال  و... وال بد من لداء البارل المددرس بالعدد بالةق المدوشأ بالعد  ... فيشمل  الم الةديد  والواق  والشوود 

 .كان األمر اندةار أو كان هحال ال يييق بالمؤمنين
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 :اتستجابة للنداء الرباني -4

و : قال دعالى دا ُ َقاال  َوَجاه  َفاِا  َو وا خ  ف را لَماونَ انأ تامأ َتعأ نأ مأ إ نأ كا ر  لَكا مأ َخيأ ِ ي َسب يل  هللان  َذل كا مأ  كا فاس  مأ َوأَنأ َوال كا   ا ب أَمأ
 (.25:الدوب )

 (: خفافا وثداال )في دفسيرها  شر  أقوال ( 510- 9)وقد أورد الدرربي في دفسيره 
 .كووال شبانا و: روي  ن ابن  باس  -1
 .ا وغير نشارنشار: قداد   روي  ن ابن  باس و -2
 .قال  مجاهد, والفدير : والثديل, الاني : الخفيف -3

روي أن ابن ... أي انفروا خفع  ييكم الةرك  أو ثديع , والصةيأ في فومنا اآلي  أن الناس أمروا جمي  
 ةدى أنحل ا  دعالى, نعم : أ يي أن أغحو ؟ فدال: أن مكدوم جاء إلى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وقال ل 

 ( . ليس للم االلمم حرج )

يشك  اقل أن ةالدنا الدي نعيشوا في ال و , وهذه األقوال إنما هي  يى معنى المثال في الثدل والخف  
فدد ادفق المفسرون , يداخي  دةع نم هذه اآلي   بل في معظم أرجاء العالم اإلسالم, أفاانسدان وفي فيسرين 

إذا دخل العدو أرضا إسالمي  أو كانع في يوم من األيام دار لإلسالم ألصوليون  يى أن  ا المةدثون والفدواء و
دوس   افإن قعدوا أو قصروا أو دكاسيوا أو لم يكفو , فإن  يجب  يى أهل ديك البيد  أن يخرجوا المالقا  العدو , 

, كيوا وثم ةدى يعم فرض العين األرض , فإن قصروا أو قعدوا فعيى من يييوم , فرض العين  يى من يييوم 
 و, والمدين دون إذن داهن  , بةي  يخرج الولد دون إذن والده , أخذا درك  كالصال  والصيام ( يمكن)وال يس  

لكن و  )ويبدى فرض العين مسدمرا ةدى درور من رجس الكفار , المرأ  دون إذن حوجوا والعبد دون إذن سيده 
 (. خروج المرأ  ال بد ل  من مةرم

, في الةدي  إال ونم  يى هذه  الةال   وأو الدفسير أ. كدابا في الفد  (  ي الدييلددر ارال ب )ولم أجد 
 ن رقاب  موال يسدر اإلث, أو أن  يجب اسدهذان الوالدين , ولم يدل أةد من السيف أن هذه الةال  فرض كفاي  

 .إال الذي يجاهد ماإلث وال ينجو من, في يد الكفار (  كانع إسالمي  )المسيمين ما دامع أي  بدع  في األرض 
أو كالاني الذي يمن  , كالمفرر في رمضان بدون  ذر , فكل من درك الجواد اليوم فوو دارك لفريض  

 .بل دارك الجواد أشد, حكا  مال  
 .والعدو الصاهل الذي يفسد الدين ليس أوجب من دفع :  وكما يدول ابن ديمي 

شباب وكووال  : قال  نفروا خفافا وةقاالإ :    ندما قرأ ال مةيد  ن  قول أبي رية يوالةق المبين الذ
يرةمك ا  لدد غحوع م  النبي صيى   : فدال بنوه, أي بني جوحوني : ثم قال , ما سم  ا   ذر أةد , 

جوحوني . ال: فدال. فنةن ناحو  نك , وم  أبي بكر ةدى ماع وم   مر ةدى ماع ,  يي  وسيم ةدى ماع 
فدفنوه فيوا ولم يداير رضي ا  , فيم يجدوا ل  جحير  يدفنوه فيوا إال بعد سبع  أيام , ع في البةر فما, فاحا , 

 . ن  
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إذا دعين الجواد بايب  العدو  يى قرر من األقرار أو بةيول  ) : في دفسيره( 515-1)يدول الدرربي 
شبابا , نفروا ويخرجوا إلي  خفافا وثداال فإذا كان ذلك وجب  يى جمي  أهل ديك الدار أن ي( أصل الدار )بالعدر 
 .من كان ل  أب باير أذن  ومن ال أب ل  , كل  يى قدر راقد  , وشيوخا 

فإن  جح أهل ديك البيد  ةدى يعيموا أن فيوم راق  , وال يدخيف أةد يددر  يى الخروج من مدادل أو مكثر 
دوهم و يم أن  يدركوم ويمكن غياثوم لحم  أيضا وكذلك كل من  يم بضعفوم  ن   ,  يى الديام بوم ومدافعدوم

 .الخروج إليوم
ةدى إذا قام بدف  العدو أهل الناةي  الدي نحل العدو  ييوا واةديوا , فالمسيمون كيوم يد  يى من سواهم 

 .سدر الفرض  ن اآلخرين
,  ودةمى البيض  ةدى يظور دين ا , ولو قارب العدو دار اإلسالم ولم يدخيوها لحموم أيضا الخروج إلي  

 .أهر( .وال خالف في هذا, العدو  ىويخح , ودةفظ الةوح  
 :وما أجمل أبياع النابا  الجعدي وهو يخارب حوجد  الدي درجوه أن يجيس  ند  اهيد 

 سبال  شأنيهما من  والدمب يه ل    الد           باهلل  تذكرني ت ااتاب
 فعال ما   أمنعن اهلل  وهل   رها ك          يا بنت لمي كتاب اهلل أخرجني  
ن لحقت بربي         ف ن رجعت فرب الخلق أرجعني    بدال   فابتغي   وا 

 لم يست ب حوال مأو ضارلا من ضن      ما كنت ألرج أو ألمم فيعذرني    
 

 :للسلا الصالح  اتبالا -5
, الميامين  وقاهدا ليار, مجاهدين فدد كان الجواد دينا ليسيف الصالأ وكان صيى ا   يي  وسيم سيدا لي

و دد مااحي  صيى , د الوريس يةدمون برسول ا  صيى ا   يي  وسيم فيكون أقربوم إلى العدو دفكانوا إذا اش
, المريسي   و, وأةد , بدر  : ) وقادل في دس  منوا بنفس , ا   يي  وسيم الدي خرج بنفس  فيوا سب  و شرون 

, مك  فدةع  نو  : وهذا  يى قول من قال(  والراهف, وةنين , وفدأ مك  , خيبر  و, قريظ   و, والخندق 
 .وقيل أن  قادل بني النضير, وكانع سراياه الدي بعثوا سبا وأربعين 

 . وهذا يعني أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم كان يخرج في غحو  أو يرسل سري  في كل شورين أو أقل
فيدد كان الدرين الكريم يربي هذا الجيل ,   النبي الكريم صيى ا   يي  وسيم وسار الصةب الكرام  يى سن

فيدد روى الةاكم في , يا  من الماء دويةميوم من أن ينامسوا في الدنيا كما يةمي أةدنا ل, دربي  جوادي  
 –حمل رجل من المهاجرين : لن أسلم أبو لمران  ال, وصةة  ووافد  الذهبي ( 411-4)المسددرك 

ألقم بيده إلم التهلكة : فقال ناس, ومعنا أبو أيوب االنصاري , للم صا العدو حتم خر ه  –بالقس ن ينية 
صحبنا رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم وشهدنا , إنما ن لت فينا , نحن أللم بهذا اآلية : فقال أبو أيوب, 

 د أكرمنا اهلل بصحبة : فقلنا, نصار تحببا وظهر اجتمعنا معشر اال  فلما فشا اتسالم, معه المشاهد ونصرناه 
و د , واالموال واالوالد , وكنا  د آةرناه للم االهلين , نبيه صلم اهلل لليه وسلم حتم فشا اتسالم وكةر أهله 

ِ ي َسب يل  هللان  َوال   :فن ل فينا, إلم أهلنا وأوالدنا فنقيم فيها  فنرجب, وضعت الحرب أو ارها  ف قاوا  تالأقاوا َوأَنأ
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لاَكة ْأ مأ إ لَى التن يكا د  وقد روى  كرم  أن  فكانت التهلكة في ات امة في االهل والمال وترك الجهاد (541:البدر )  ب أَيأ
: فيما سم  ما أنحل ا  في الوجر  قال –وكان من المسدضعفين في مك  وكان مريضا  –ضمر  بن العيم 

 .  –من مك  ( كم1) يى بعد  –فماع في الرريق بالدنعيم , رج فويء ل  فراش ثم وض   يي  وخ, أخرجوني 
وقد فضل  يى الدابوع من , وأسند الربري  من رأى المدداد بن األسود في ةمم  يى دابوع صراف 

 (. إنفروا خفافا وةقاال )أدع  يينا سور  البعو  : فدال,  ذرك ا  : فديل, سمن  وهو يدجوح لياحو 
: فدال, إنك  ييل : فديل ل , يد بن المسيب إلى الاحو وقد ذهب إةدى  يني  خرج سع: وقال الحهري

 . فإن لم يمكني الةرب كثرع السواد وةفظع المداع, فر ا  الخفيف والثديل ناسد
يا  م إن ا  : فدال ل , وروى أن بعض الناس رأى في غحواع الشام رجال ةاجباه  يى  يني  من الكبر 

 .ابن أخي قد أمرنا بالنفير خفافا وثداال يا: فدال, قد  ذرك 
, ودوفي وهو في كف , دروا لي قوسي أو :  ندما أةس بالموع قال! ( الصوفي ) وهذا إبراهيم بن أدهم 

 . ر البةر في بالد الرومهودفن في إةدى جحا
بد  ليدادل في ا  بن المبارك كان يدر  مساف  ألفين وسدماه  كييومدرا راجال أو راكبا  يى دا وهذا  بد

 . سبيل ا  في ثاور المسيمين
أشدوى لةما من أربعين سن  وال يكيوا ةدى أدخل الروم فآكي  من ماانم : حيو وقال حهير بن قمير المر 

 .الروم
 .وهذا قاضي الكوف   رو  بن الجعد كان في بيد  سبعون فرسا مربور  ليجواد

: ا  المرابرين يدول  ن  الداهد قديب  بن مسيم الباهييوهذا مةمد بن واس  كان من العباد المةدثين الاح 
قوي  –في المعرك  أةب إلى من ماه  ألف سيف شوير وشاب ررير  ءإلصب  مةمد بن واس  دشير إلى السما

– . 
أ يم يدينا أني قديع بسيفي هذا ألف دركي ولوال أن يكون بد   ألمرع : وهذا أةمد بن إسةاق السيمي يدول

 . أن يدفن معي
ا  بن قادوس لكثر  قدي  من نصارى األندلس كان النصراني إذا سدى فرس  فيم يدبل  يى  وهذا أبو  بد

 !مالك أرأيع بن قادوس في الماء؟: الماء قال ل 
 :فيمدة  المدنبي, سور  بوهذا بدر بن  مار  يددل األسد 

 ارم المصقوالصأمعفر الليس اله بر بسو ه      لمن ادخرت ال
( 411)لدد خاض  مر المخدار م  جنودنا :  (الداهد اإليرالي)سياني ار ر المخدار يدول  ن  غوهذا  م

 !!.أما مجموع معارك  فدد بياع ألف معرك , معرك  خالل  شرين شورا 
{ في مصر } كان اإلنجييح في اإلسما ييي  { مجاهد من اإلخوان المسيمين } وهذا الشي  مةمد فرغيي 

وقد دف  اإلنجييح خمس  يالف جني  لمن يأدي , ئ في معسكرادوم إذا دخل الفرغيي المدين  يعينون ةال  الروار 
 .برأس  ةيا أو ميدا
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لكثر  ما قدل منوم في قنا  ( جحار اإلنجييح)كان يسمى { مجاهد يخر من اإلخوان } وهذا يوسف ريعع 
 !!.األمريكانإرضاء لسادد   { 5414-5414رهيس مصر}  الناصر  دموما  بدأف, السويس 
 

 :إ امة القالد  الصلبة لدار اتسالم - 6
وهذا الدار لن دكون , ضرور  الماء والوواء , إن إقام  المجدم  المسيم فوق بدع  أرض ضروري  ليمسيمين 

 .وددخذ الددال لةم  ودثارا, إال بةرك  إسالمي  منظم  ديدحم الجواد واقعا وشعارا 
ن الةرك  اإلسالمي  لن دسدري دكون الةرك  ,   إقام  المجدم  المسيم إال من خالل جواد شعبي  ام واى

, ودكون بمثاب  الصا ق الصاير الذي يفجر العبو  الناسف  الكبير  , و دي  المفكر , اإلسالمي  قيب  النابض 
 .فالةرك  اإلسالمي  دفجر راقاع األم  الكامن  وينابي  الخير المخحون  في أ ماقوا

ا   ييوم كان  ددهم قييال جدا بالنسب  لمجموع  ام  المسيمين الذين قوضوا  رش  فالصةاب  رضوان
 –بل إن الدباهل المردد   ن اإلسالم في أيام الصديق قد سيرهم  مر بن الخراب . ثيوا مجد قيصر كسرى و

 –لنبو  من قبل الذي اد ى ا –ولدد أصبأ رية  بن خوييد األسدي , إلى قدال الفرس  –بعد أن أ ينوا دوبدوم 
 .موم  اسدكشاف أخبار الفرس فأبدى شجا   فاهد لواخداره سعد , أةد أبرال الدادسي  البارحين 

 مل مجدم  مسيم  فوذا ضرب من  مبإمكان هأما الةفن  من الضبار الدي يمكن أن يدوهم البعض أن 
 .اصر م  الةرك  اإلسالمي  مر  أخرىالن يشب  المةال ال يعدوا أن يكون دكرارا لمأسا   بد  أو وهم, الخيال 

وفداة  األرحاء دصفي , والةرك  الشعبي  الجوادي  م  رول الرريق ومرار  المعانا  وضخام  الدضةياع
و ن , ودردف  االهدماماع  ن الخصوماع الصاير   يى دراهم , األرض الوابر النفوس فدعيو  يى واق  

ودسير الدافي  صعدا من السفأ الوابر , ودصدل األرواح , األةداد ودحول , وسفاف المداع , األغراض الدريب  
 .اعيإلى الدم  السامد  بعيدا  ن ندن الرين وصراع الاا

ويبرح الرجال , ودظور الكفاءاع من خالل العراء والدضةي  , و يى رول رريق الجواد دفرح الدياداع 
 .شجا دوم وبذلوم

 الفتكة البكر المجد إال الحرب و  ينة       فما وال تحسبن المجد   ا و
 .ودصبأ األمور العظيم  غاي  الديوب وأمل الشعوب, وم  اردفاع االهدماماع دردف  النفوس  ن الصااهر 
 فال تقنب بما دون النجوم         إذا غامرت في شرا مروم  

 عم الموت في أمر لظيم ك          ف عم الموت في أمر حقير   
 وتلك خديعة ال بب اللئيم         بن لقل  جلير  الجبناء أن ا

 
وأما المدةرك , األ فان  ففي الماء الراكد درفو  يى السرأ الرةالب و, وربيع  المجدمعاع كالماء دماما 

ؤولي  ألنوا ال دبرح من سوالدياداع في المجدمعاع الراكد  ال يمكن أن دكون  يى قدر الم, فال يةمل العفن فوق  
ما برحوا إال من ( رضي ا   نوم ) فأبو بكر و مر و ثمان و يي , والدضةي  والبذل والعراء  خالل الةرك 

جمعع أي  اندخابي   ندما ايكن أبو بكر بةاج  إلى د لم ولذا ,   ظخالل األ مال الجييي  والدضةياع الباه
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رفيق األ يى في الجن  دريعع فما أن فاضع روح رسول ا  صيى ا   يي  وسيم إلى ال, األم   يى اندخاب  
 . ي ا   ن ضالعيون إلى الساة  فيم دجد أفضل من أبي بكر ر 

ليس من السول أن دفرر فيما جند  بالعرق , دبذل الثمن غاليا فدجني الثمر  الناضج  , ألم  الدي دجاهداو 
كري صن  وراء الكواليس ين يدربعون  يى صدور الناس من خالل البيان األول في اندالب  سذوأما ال, والدم 

 .يسول  ييوم الدفرير بكل شيء, في السفاراع 
 يهون لليه تسليم البالد             ومن أخذ البالد بغير حرب

ليس من السول أن دفرر , واألم  الجوادي  الدي يدودها أفذاذ بروحا من خالل الةرك  الجوادي  الرويي  
والةرك  , ن اليسير  يى أ داهوا أن يشككوها بمسير  أبرالوا وليس م, بديادادوا أو دخرر لإلراة  بوا 

الجوادي  الرويي  دشعر األم  بأفرادها جميعا أنوم قد دفعوا الثمن  وشاركوا في الدضةي  من أجل قيام المجدم  
 .الذي  انع األم  جميعوا من يالم مخاض , سا أمناء لوذا المجدم  الوليد افيكون ةر , اإلسالمي 

 .وال بد ليمخاض من يالم, وال بد ليميالد من مخاض , يمجدم  اإلسالمي من ميالد ال بد ل
 

 :حماية المستضعفين في االر  - 5
 ..ورف  الظيم  نوم, إن من بوا   الجواد اإلسالمي ةماي  المسدضعفين في األرض 

 ين يقولون ربنا أخرجنا ومالكم ال تقاتلون في سبيل اهلل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ
ومعنى اآلي  وما   (11 :النساء )  من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

 .لكم ال دداديون في سبيل ا  وفي سبيل المسدضعفين
 والمسلمات مب العدو المعتدي كيا القرار وكيا بهذا مسلم    

 داولاجهد المقالة ليتنا لم ن فا    اأسالت إذا أردن تاائاالق
امرأ  إذا ( البحاحي )وفي , وقد ادفق الفدواء  يى أن الجواد فرض  ين بالنفس والمال إذا سبيع امرأ  مسيم  

 .سبيع في المشرق وجب  يى أهل المارب دخييصوا
 لن الدين ضنوا غير  بالمحارم    ةاياماذودوا حام ياليتهم إذا لاف

ن  هدوا ف  وه رغبة في المغانماال أتاافه           ي االجر إذ حمي الوغموا 
 : وكما قال يخر 

 وليش المسلمين إذا ي يب أتسبم المسلمات بكل ةغر        
 يدافب لنه شبان وشيب ا هلل واتسالم حق        ااأم
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لََنا ب الأ    :لدد جاء اإلسالم إلقرار العدل فاألرض  سا َنا را َسلأ يَزاَن ل َيقاوَم لََقدأ أَرأ َتاَب َوالأم  ْاما الأك  َزلأَنا َمَع َبيَِّنات  َوأَنأ

ها  را صا ا َمنأ َينأ لََم هللان ِ عا ل لنناس  َول َيعأ يد  َوَمَنا ِ يه  َبأأس  َشد  يَد  َزلأَنا الأَحد  ط  َوأَنأ يز   النناسا ب الأق سأ يٌّ َعز  َ َقو  ب  إ نن هللان لَها ب الأَغيأ سا  َورا
 (41:دالةدي.) 

 
 : معا بالشهاد  والمنا ل العلم في الجنة -3

للشهيد لند  ): لدد جاء في الةدي  الصةيأ الذي رواه أةمد والدرمذي  ن المددام بن معد يكرب مرفو ا
وي وج , ويحلم حلة اتيمان , وير  مقعده من الجنة , يغفر له في أول دفب من دمه , اهلل سبب خصال 

ويوضب للم , يأمن من الف ع االكبر  و, ويجار من لذاب القبر , الحور العين  وسبعين  وجة من اةنتين
صةيأ )(  من أهل بيته اويشفب في سبعين إنسان, رأسه تاج الو ار اليا وتة منه خير من الدنيا وما فيها 

 .(1019:الجام 

ئة درجة ألدها اهلل إن في الجنة ما) : قال صيى ا   يي  وسيم: وقد روى البخاري  ن أبي هرير  قال
فدأ )(  اهلل فاسألوه الفردوس تمف ذا سأل, للمجاهدين في سبيل اهلل ما بين الدرجتين كما بين السماء واالر  

 (.1/4:الباري
 
 :لذل لنهالإن الجهاد حفظ لع   االمة ورفب  – 8

والدرهم وتبايعوا إذا ضن الناس بالدينار  ): ففي الةدي  الصةيأ الذي رواه اةمد  ن ابن  مر مرفو ا
 (.199:صةيأ الجام ) (. سل  اهلل لليهم ذال ال يرفعه حتم يراجعوا دينهم , بالعينة واتبعوا أذناب البقر

 
 :إن الجهاد حفظ لهيبة االمة ورد لكيد ألدائها – 11

( نين لسم اهلل أن يكا بأس الذين كفروا واهلل ةمفسك وحر  المنفقاتل في سبيل اهلل ال تكلا إال
 (.92:النساء)  شد بأسا وأشد تنكيالأ

يوشك أن تدالي لليكم االمم من كل أفق  ): وفي الةدي  الصةيأ الذي رواه أةمد وأبو داوود  ن ثوبان 
يجعل , ال ولكنكم غةاء كغةاء السيل :  يل يا رسول اهلل فمن  لة يومئذ؟  ال, كما تدالي االكلة إلم  صعتها 
 .(9011:صةيأ الجام ) ( لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت , من  لوب لدوكم الوهن في  لوبكم وين ع الرلب

 

 :في الجهاد صالو االر  وحمايتها من الفساد – 11
  ولوال دفب اهلل الناس بعضهم ببع  لفسدت االر  ( 415:البدر.) 
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 :في الجهاد حماية للشعائر اتسالمية – 12
   ه َيار  نأ د  وا م  جا ر  يَن أاخأ َمتأ النذ  ْادِّ ٍض لَ ْامأ ب َبعأ َض اَس َبعأ عا هللان  النن ِأ ال َد ا َولَوأ َنا هللان ر  َحقإ إ الن أَنأ َيقاولاوا َربه مأ ب َغيأ

ها إ نن  را ا َمنأ َينأصا َرنن هللان صا ُ يرا  َولََينأ ما هللان  َك َْا اسأ ِ ي َكرا  عا َوب َيع  َوَصلََوات  َوَمَساج دا ياذأ َ َصَوام  يز    هللان يٌّ َعز     لََقو 
 (20:الة )

 
 :وفي الجهاد حماية االمة من العذاب ومن المسخ واالستبدال -13

إال تنفروا يعذبكم لذابا أليما ويستبدل  وما غيركم  ( 44:الدوب) 

 

 :ةرواتهاو ياد  وفي الجهاد غني االمة  – 14
 وجعل ر  ي تحت ظل رمحي  (رواه أةمد.) 

 
 :  سنام اتسالموالجهاد ذرو  – 15

ولليك بالجهاد ف نه رهبانية  )وهو رهباني  هذه األم  , ةدي  صةيأ  ن معاذ  ( سنامه الجهاد وذرو )
 (.رواه أةمد )(  اتسالم

 

 :الجهاد من أفضل العبادات وبه ينال المسلم أرفب الدرجات– 16
ما من أ مال البر : يبكي ويدولا  أةمد بن ةنبل وذكر أمر العدو  سمعع أبا  بد: بن حياد أفضلقال 

والذين , ومباشر  الددال ينفس  أفضل األ مال , ليس يعدل لداء العدو شي  :  وقال  ن  غيره. أفضل من  
فأي  مل أفضل من ؟  الناس يمنون وهم خاهفون , و ن ةريموم , هم الذين يدافعون  ن اإلسالم  يدديون العدو

 .وقد بذلوا مو  أنفسوم
ما , إن في الجنة مائة درجة ألدها اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل  ): الةدي ( 4-1)اري ورد في البخ

 (. بين كل درجتين كما بين السماء واالر 
نعددد أن الجواد في مثل هذه الةال  الراهن  في أفاانسدان , الدييل و يمنا اليسير  إرال ناونةن  يى قدر 

ومعوم جمور  المفسرين والمةدثين , المذاهب األربع  بال اسدثناء فرض  ين بالنفس والمال كما قرره فدواء 
 .األصوليين

فال ريب أن  يجب دفع   يى  إذا دخل العدو بالد اإلسالم :  (109-2)يدول ابن ديمي  في الفداوى الكبرى 
 ...األقرب فاألقرب

إن  يصير دفع  واجبا  يى فإذا أراد العدو الوجوم   يى المسيمين ف( 119-49)ويدول في مجموع الفداوى 
را  :المدصودين كيوم و يى غير المدصودين كما قال دعالى ما الننصأ كا ََِعلَيأ ين   مأ ِ ي الدِّ وكا َصرا َتنأ  (.14:األنفال) َوإ ن  اسأ
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, أو لم يكن , وسواء كان الرجل من المردحق  ليددال , كما أمر النبي صيى ا   يي  وسيم بنصر المسيم 
وكما كان المسيمون , الركوب  سب اإلمكان  يى كل أةد بنفس  ومال  م  الدي  والكثر  والمشي ووهذا يجب بة

 .لما قصدهم العدو  ام الخندق لم يأذن ا  في درك  ألةد
 .صرية  قارع  بوذا ال دةدمل دأويال دون لبس وال غموض األربع وم فدواء المذاهب نصو 

فيصير , إن هجم العدو  يى ثار من ثاور اإٍلسالم (: 419 -1)اشيد  ةيدول ابن  ابدين الةنفي في 
فإن اةدي  إليوم . فأما من وراءه ببعد  ن العدو فرض كفاي  إذا لم يةد  إليوم , فرض  ين  يى من قرب من  

فإن  , بأن  جح من كان قرب العدو  ن المداوم  م  العدو أو لم يعجحوا  نوا ولكنوم دكاسيوا ولم يجاهدوا 
وثم وثم إلى أن يفدرض  يى جمي  , وال يسوم درك  , كالصال  والصوم  –فرض  ين – يى من يييوم يفدرض 

 .أهل اإلسالم شرقا وغربا  يى هذا الددري 
وابن نجيم الةنفي , ( 14 -1)مثل هذا النم الواضأ الجيي أفدى الكاساني الةنفي في بداه  الصناه  بو 

 (.545-1)في فدأ الددير وابن همام , ( 14 -1)في البةر الراهق 
والماني , ( 19-9)ونواي  المةداج ليرميي الشافعي , ( 512-4)وراج  إن شهع ةاشي  الدسوقي المالكي 

 (.121-9)البن قدام  الةنبيي 
ولعل بعض الناس يجدون مبررا ألنفسوم بأن كثيرا من األفاان ليسوا  يى المسدوى اإلسالمي المدبول من 

 .نفسوم بالدعود بسبب بعض المخالفاعون أر ويعذ, الدربي  
 .ولكن الرد  يى هذا بأن الفدواء نصوا  يى أن  يجب الجواد ولو م   سكر كثيري الفجور

ف ن اهلل يةيد هذا الدين بالرجل الفاجر  )(  الاحو م  كل بر وفاجر )وهذا من أصول أهل السن  والجما   
 .وهي واجب   يى كل مكيف, األم  قديما وةديثا  وهذا رريد  خيار هذه, (  وبأ وام ال خالق لهم, 

من فهاع  –أو م   سكر كثيري الفجور هو مسيك الةروري  ( ولو كانوا فجارا )و دم الاحو م  األمراء 
 (.  101 -49مجموع الفداوى البن ديمي   )وأمثالوم ممن يسيك مسيك الورع الفاسد الناش   ن قي  العيم  –الخوارج 

: ونةن نورد لوم قول الحهري, الدعييم و رون أنفسوم بأن مكانوم في بيدهم ضروري ليدربي  وبعض الناس يعذ
فدال اسدنفر ا  الخفيف , إنك  ييل : فديل ل , خرج سعيد بن المسيب إلى الاحو وقد ذهبع إةدى  يني  

 .فإن لم يمكني الةرب كثرع السواد وةفظع المداع, والثديل 
أبي هرير   –ووار   يم النبو   ن رريق صوره والد حوجد  , داني سيد الدابعين فأي الناس منحلد  و مي  ي

! فمدى النفير؟, واشدد األمر  يى المسيمين , وجاوح الةحام الربيين , لدد بي  السيل الحبى . رضي ا   ن   –
لى مدى الدرار؟  !.واى

 .اورق وجب  يى أهل المارب دخييصسبيع في المش امرأ : فإن كان الفدواء يفدون كما جاء في البحاحي 
 فماذا يفدي  يماؤنا باآلالف من العوادق دندوك أ راضون في خدورهن؟

فرارا بأ راضون من االندواك (  كونر في لامان )وماذا يجيبون في النساء اليوادي ييدين بأنفسون في نور 
 .دسيم  لألسر إذا خشيع  يى  رضواألن المرأ  ال يجوح لوا بادفاق العيماء أن دس,  يى يد الجنود الةمر 
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ما  ):{ ورسول ا  صيى ا   يي  يدول } ما دخشى أن ددور الداهر   ييك ويصل األمر إلى  رضك؟  أو
من امرئ يخذل امرءا مسلما في مو ن ينتقش فيه من لرضه وينتهك من حرمته إال خذله اهلل تعالم فيه 

تقش فيه من لرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهلل وما من أحد ينصر مسلما في مو ن ين, نصرته 
 . فاددوا ا  في أ راضكم (.رواه أبو داوود) ( في مو ن يحب فيه نصرته
فيما نظر إلى ما في  الدوم من , الشام , خرجنا م  ابن المبارك مرابرين إلى :  وقال ةبان بن موسى

نا   إنا إلي  راجعون  يى أ مار أفنيناها وليال وأيام قرعناها إ: الدعبد والاحو والسرايا كل يوم الدفع إلي وقال
 !!ودركنا هاهنا أبواب الجن  مفدوة  -اياع الرالقنك –( الخيي  والبري )في  يم 

, دع دجارد  ومجالس الةدي  ويخرج ليربار ي, هذا ابن المبارك الذي كان يرابر شورين أو أكثر في السن  
 !فماذا يدول الذين لم يريدوا ريد  في سبيل ا ؟, انشال بالعيم  ن الربار  ألن  لم يرابر ريي   مره

لم يشاي   ن دذكير الصةاب  بإنفاذ  –الذي ألم برسول ا  صيى ا   يي  وسيم  –إذا كان مرض الموع 
 .بع  أسام  رضي ا   ن  

فدال كيمد  , وه  ن  حم  ةاول الصةاب  أن يثن و ندما ةاول أبو بكر الصديق أن ينفذ بع  أسام 
رددع جيشا وجو   والذي ال إل  غيره لو جرب الكالب بأرجل أحواج رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ما: المشوور 

 .وال ةييع لواء  دده رسول ا , رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
لناس  يى الجواد إذ ويشاء ا  أن دكون يخر وصايا صاةب رسول ا  صيى ا   يي  وسيم في ة  ا

إني ألرجو أن , أقول لك ثم ا مل ب  !  مر يا اسم : يسدد ي أبو بكر  مر في يخر سا اع ةياد  قاهال
ن دأخرع , فإن أنا مع فال دمسين ةدى دندب الناس م  المثنى  – االثنينوذلك يوم  –أموع من يومي هذا  واى

ن  ظمع  –يشاينكم مصيب   ال, إلى الييل فال دصبةن ةدى دندب الناس م  المثنى  ,  ن أمر دينكم  –واى
وبا  ,   ولم يصب الخيق بمثي, ى رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وما صنعع دوفَ وقد رأيدني م  , ووصي  ربكم 

 .لعاقبنا فأضرمع المدين  نارا لو أني دأخرع  ن أمر رسول  لخذلنا ا  و
أن الدأخر في دنفيذ أمر ا  وأمر  –ا   يي  وسيم  خير الناس بعد النبي صيى –فيدد أدرك أبو بكر 

 .رسول  صيى ا   يي  وسيم بالنفير إلى الجواد  اقبد  الخذالن ومآل  الخسران
وهذا هدي أصةاب  . وهذه سن  رسول  صيى ا   يي  وسيم نارد  شاهد   يينا , هذا كداب ا  يةكم بيننا 

ن فول لنا من دعديب  يى هذه النصوم المدوافر  الناصع  الجيب  في فوموم ألهمي  الجواد في هذا الدي
 الدارع ؟

يندوك األ راض ويمس  الديم ويجد  !! فول ند   ؟, لدد وصل اليم إلى داخل خدور المؤمناع 
 !المبادئ؟
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 ملء أفواه الصبايا اليتم            ان لقت  هماامعتص وا رب 

 لم تالمس نخو  المعتصم                  الهم لكنها اماالمست أس
ولارس , لدد أخذ الروس ماهدين وخمس  يالف من أرفال المسيمين األفاان لدربيدوم  يى العديد  الشيو ي  

ودعود ماه  وخمس  يالف من أرفال األفاان في , وقرر األمريكان فدأ سدماه  مدرس  , اإللةاد في أ ماقوم 
 .الداخل والخارج بالدربي  والدعييم

ومن أجل ر اي  هذا الجيل , أين د ا  اإلسالم؟ وأين المربون المسيمون؟ وماذا أ دو إلنداذ الجيل المسيم ف
فدد يدع أ مال األمريكان هذه أكيوا في بةر  شرين , و  األمرمن قبل ومن بعد  : أقول }  .المبارك العظيم

 .{ ركين الذين دربوا في مدارسوا وبيدها بجيش من هؤالء األفاان المدأم( 4004)وجاءدنا م  كرحاي , سن  
فأي بدع  من بداع المسيمين دعرضع الخرر وجب , لدد نم الفدواء  يى أن بالد المسيمين كالبيد الواةد 

 . أن يددا ى جسد األم  اإلسالمي  كيوا لةماي  هذا الشيو الذي دعرض لاحو الجراثيم
  .سيما والدةريض فرضال ؟ ماذا  يى العيماء لو ةرضوا الشباب  يى الجواد

وحر  المةمنين (92:النساء.) 
 ماذا  يى الد ا  لو خصصوا سن  من ةيادوم ليعيش بين المجاهدين يوجوون ويرشدون؟

وليسوموا بأنفسوم في إقام  دين , شرف الجواد  اماذا  يى رالب الجامع  لو أجيوا سن  من دراسدوم لينالو 
وا ب أَنأ يَ   ا  في األرض؟ ْاونَ  الأَخَوال ف    كاوناوا َمعَ َرضا َق ْامأ ال َيفأ َِ مأ   ْ ب َع َعلَى قالاوب 

يَن  * َوطا ولا َوالنذ  سا ن  الرن لَك 

ونَ  ل حا فأ ما الأما َراتا َوأاولَو َك ها ْاما الأَخيأ مأ َوأاولَو َك لَ  ْ فاس  مأ َوأَنأ  ْ َوال  وا ب أَمأ  .(99-91:الدوب )  آَمناوا َمَعها َجاَهدا
 ج في سبيل ا  بالدم والروح؟و وم بالخر ةاألهم  لو أخيصوا النصأ لمن يسدنص ماذا  يى

ر الشباب المؤمن ويعوق  ن لجواد؟ الفدي  الذين دضررم أفهددوم نارا وددفجر ةماسا وديدوب ثبَ إلى مدى ي  
الصال   اه  نالذي ينو إن الذي ينوى شابا  ن الجواد ال يفرق  ن .غير  لدسدي درب  المسيمين بدموم  الراهر

 .والصوم
دةع المعنى العام اآلي  الكريم   –ولو برريد  غير مباشر   –أما يخشى الذي ينوى  ن الجواد أن يدخل 

َبأأَس إ    :في قول  دعالى َنا َوال َيأأتاوَن الأ مأ َهلامن إ لَيأ  ْ َوان  َقاو ل يَن إل  خأ مأ َوالأ كا نأ ق يَن م  َعوِّ ا الأما لَما هللان ة   * الن َقل يال  َقدأ َيعأ حن أَش 

َن الأ  ه  م  َشى َعلَيأ ي ياغأ ْامأ َكالنذ  نا يا ورا أَعأ َك َتدا وَن إ لَيأ را ظا ْامأ َينأ َت فا َرأَيأ إ َذا َجاَء الأَخوأ َِ مأ  كا فا َعلَيأ إ َذا َذَهَب الأَخوأ َِ ت   َموأ

ر  أاولَو َك لَمأ  ة  َعلَى الأَخيأ حن َداٍد أَش  َنٍة ح  مأ ب أَلأس  يرا َسلَقاوكا ْامأ َوَكاَن َذل َك َعلَى هللان  َيس  َمالَ ا أَعأ َبَط هللان َِأَحأ ناوا  م   ً   ياؤأ
 (.54 -59:األةحاب)

منون أةد أبناهوا في سبيل ا  يكون  حا لوا في الدنيا وذخرا لوا في الواةد  ماذا  يى األمواع لو قدمع 
 اآلخر  بالشفا  ؟

ليشب في مصان  األبرال وميادين الرجال وساةاع النحال؟ وليوب  ماذا  يى اآلباء لو دفعوا بأةد أبناهوم
 .فمن شكر النعم  أن يؤدي حكا  أوالده شكرا لرب , أةدهم أن ا  خيد   ديما 
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م  , فيم البخل  يى رب العالمين؟ البخل  يى المالك بما يميك , وأموال هو راحقوا , أنفس هو خالدوا 
 (. وت حتم تستكمل أجلها ور  هالن تم ): العديد  الراسخ  بأن  

وسا اع من , ا في صةاهف أ مالوم وديوان ةسنادوم أياما من الربار و ماذا  يى المسيمين لو سرر 
 الددال؟

وفي الةدي   ,(  ربا  يوم في سبيل اهلل خير من صيام شهر و يامه )  :وقد ثبع في الةدي  الصةيأ 
وفي  (.  صام نهارهايمن المنا ل يقام ليلها و  هيوم فيما سوا ربا  يوم في سبيل اهلل خير من ألا ): الةسن

 يام سالة في الصا القتال في  )(: 2101)الةدي  الصةيأ الذي رواه أةمد والدرمذي في صةيأ الجام  
 (. سبيل اهلل خير من  يام ستين سنة

 .فيا إخو  اإلسالم أقبيوا لةماي  دينكم ونصر  ربكم واى الء سن  نبيكم
إن لم ددم بالعبء , وامسأ العار  ن أمدك , وا ل صوو  جوادك , مدشق ةسامك إ: خ الةبيباأل أيوا

 :أنع فمن يدوم ب  إذن؟ أيوا األخ الكريم
 فأين  مجر  االسود وان  اا ال المنام للم اله

 ونحن في ذل العبيد لصب البغاس استنسرت  و
 وليس من  رذ الحديد وع   ااناذل العبيد من الخ

 دمتم نةور للم القيو    لم القيود انةور لتم افم
 !!!فيا خيل ا  اركبي
 (555:يوسف) لقد كان في  صصهم لبر  الولي االلباب: أيوا األخ العحيح

وأةادي  , األوجادين األسير   و, و دن المةدرق  , ي  فيسرين الجرية  اورو ,  فدص  بخارى الدامي 
, ولبنان الممحق  أشالؤها , السودان م  قرنك المةحن  , وبيااريا المكيوم   ,األليم   إردريا و, األندلس األسيف  

ندونيسياوأوغندا وحنجبار , قفداسيا بجراةادوا العميد   والصومال وبورما ودشاد و ذاع المالةم ...... ونيجيريا  واى
, ن ونةن ندجرع الووان فول نعدبر فيما مضى قبل فواع األوان؟ أم دجري  يينا السن, والمآسي خير  بر  لنا 

وينوحموا من } ونضي  كما ضا وا؟ ونةن نأمل من ا  أن يندةر الروس في أفاانسدان , ونندثر كما اندثروا 
ن كانع األخرى , ويرددوا  يى أ دابوم خاهبين , { ديداء أنفسوم في العراق وغيرها  فييع شعري أي داهي  , واى

 دةل بالمسيمين؟
من لم يغ  أو يجه  غا يا في أهله بخير أصابه  ): ناد قوي  ن أبي أمام  مرفو افدد روى أبو داوود بإس
  (. اهلل بقارلة  بل يوم القيامة

 إن في ذلك لذكر  لمن كان له  لب أو ألقم السمب وهو شهيد  (21:ق) 
 .أال هل بياع؟ اليوم فاشود؟ أال هل بياع؟ اليوم فاشود. أال هل بياع؟ اليوم فاشود 
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 .دثينةدخل العدو أرض المسيمين يصبأ الجواد فرض  ين  ند جمي  الفدواء المفسرين والمإذا  -5
أمرا الةنبيير  فيدردمون , إذا أصبأ الجواد فرض  ين فال فرق بينر  وبرين الصرال  والصروم  نرد األهمر  الثالثر   -4

 .الصال 
  إل رالء كيمر  ا  دعرالى كرل الجوراد فري سربيل ا: جاء في باير  السرالك ألقررب المسرالك فري مرذهب اإلمرام مالرك
دعرين ي –أي يصرير فررض  رين كالصرال  والصروم  –سن  فررض كفاير  إذا قرام الربعض سردر  رن البراقين ويدعرين 

فرإذا لرم ددر  الكفاير  إال بجمير  : فري المرذهب الةنفري األنورروجاء في مجمر   اإلمام وبوجوم العدو  يى مةي  قوم
 .الناس فةينهذ صار فرض  ين كالصال 

فيصرير , وفرض  ين هجم العدو  يى ثار من ثارور اإلسرالم (: 419-4)وجاء في ةاشي  ابن  ابدين الةنفي 
 .فرض  ين كالصال  والصوم وال يسعوم درك 

اء فريضر  الصربأ أو صريام دأذن الوالردين فري أدكما ال يسر, دين لإذا أصبأ الجواد فرض  ين فال إذن ليوا -1
 .رمضان

 .وبين مفرر رمضان بدون  ذر(  صار فرض  ين )دون  ذر إذا دعين ال فرق بين دارك الجواد ب -2
وال دسردر فريضر  الجوراد الالحمر  فري , ال ياني دف  المال  ن الجوراد برالنفس مومرا كران المبير  الرذي دفر   -1

 .فكما أن  ال يجوح أن يدف  مبياا من المال لفدير ةدى يصوم  ن  أو ييي فكذلك الجواد بالنفس,  ند  

يصيي يوما ويدرك  فكما أن  ال يجوح أن يصوم  اما ويفرر  أو, ريض  العمر كالصال   والصوم الجواد ف -1
 .فكذلك الجواد ال يجوح أن يجاهد سن  ويدرك سنواع قدر راقد , يخر 

ويبدى فرض العين  مسردمرا , نفس والمال في كل مكان اسدولى  يي  الكفار لإن الجواد اآلن فرض  ين با -1
 .ع  األرض كانع في يوم من األيام إسالمي ةدى ددةرر كل بد

 .إن كيم  الجواد إذا أريدع إنما دعني الددال بالسالح كما قال ابن رشد و يي  ادفق األهم  األربع  -9

 (.44 -1)هو الجواد كما قال ابن ةجر في الفدأ (  في سبيل اهلل )إن المدبادر من كيم   -4

الرذي يرددونر   يرى    -جوراد الرنفس  -إلرى الجوراد األكبرر –الددرال  –إن قولوم رجعنا من الجواد األصرار -50
نما هو من قرول إبرراهيم برن أبري  بير  أةرد الدرابعين , هو ةدي  بارل موضوع ال أصل ل  , أن  ةدي   أساس واى

 .الواق و هو مخالف لينصوم و , 

و ثررم   (الدرردريب )          ثررم اإل ررداد , فدبيرر  الوجررر  ,  إن الجورراد ذرو  سررنام  اإٍلسررالم ودسرربد  مراةررل  -55
إن  ): رواه أةمررد  ررن جنرراد  مرفو رراالررذي ففرري الةرردي  الصررةيأ , مرر  ليجورراد ح والوجررر  مال, ثررم الددررال , الربررار 

 (.  ب ما دام الجهاد الهجر  ال تنق

ألن المعررارك , ين فوررو ضرررور  مررن ضررروراع الددررال يمسررموأمررا الربررار وهررو السرركن  يررى ةرردود العرردو لةمايرر  ال
 .فدد يرابر اإلنسان فدر  رويي  ويدخل معرك  أو معركدين في هذه الفدر , وم ليسع كل ي

ودبدى األم  اإلسالمي   يثم  ةدى ددةرر يخر , إن الجواد اليوم فرض  ين بالنفس والمال  يى كل مسيم  -54
 . وال ينجو من اإلثم إال المجاهدون, بدع  إسالمي  من يد الكفر 
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مسردةب   –فدرد كانرع غرحو  بردر مندوبر  , يى ا   يي  وسريم كران أنوا را إن الجواد في حمان رسول ا  ص -51
وأما الخندق فألن الكفرار غرحوا أرض , اسدنفر األم  , وكانع غحو  الخندق ودبوك فرض  ين  يى كل مسيم  –

 لمرن ةضورها إالبفكانع فرض كفاي  ولم يأذن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم ( هر1)وأما غحو  خيبر , اإلسالم 
 (.هر1)ود الةديبي  ش

 .ألن  كان فدوةاع جديد , أما الجواد في أيام الصةاب  والدابعين فمعظم أةوال  فرض كفاي   -52

 .أما الجواد بالنفس اليوم فكي  فرض  ين -51

 و, والرفرل الرذي لرم يبير  الةنر  , وجل أةدا بدرك الجواد إال المريض واأل رج واأل مى  لم يعذر ا   ح -51
واأل مرى , واأل ررج ,  اوالررا ن السرن وةدرى المرريض مرضرا شرديد, ال دعرف رريق الجواد والوجر   المرأ  الدي

إذا اسدرا وا أن يصيوا معسكراع الددريب لينضموا ليمجاهدين ويعيموهم الدرين ويةدثوهم ويشجعوهم فراألولى أن 
 .ا  بن أم مكدوم في أةد وفي الدادسي  يأدوا كما فعل  بد

, مرن أربراب األ مرال أو دراجرا كبيررايس لورم  رذر  نرد ا  سرواء كران موظفرا أو صراةب صرنع  أو هؤالء لر وغير
 .معذورين بدرك الجواد بأنفسوم وأن يدفعوا أمولوم فوؤالء ليسوا

, ورا ر  األميرر فري الجوراد مرن الضرروراع , وكل جما   ال بد لوا مرن أميرر , إن الجواد  باد  جما ي   -51
 ك شاالليااك بالساامب وال الااة فااي لساارك ويساارك ومن ) :س  يررى الدررحام را رر  األميرررفررال بررد مررن دعويررد الررنف
 (رواه مسيم) (. ومكرهك وأةر  لليك
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 :حكم الصادين عن الجهاد 
 .ومن نصأ مسيما قادرا , إن الذي يصد  ن الجواد  كالذي يصد  ن الصيام 

 .يؤدي إلى جدل يدسي الديوباألولى هجران الذين يثبرون  ن الجواد و دم الدخول معوم في نداش 

, وجماع الوجر  هي هجر  السيهاع وأهيوا  ](:151 -51)يدول شي  اإلسالم ابن ديمي  في مجموع الفداوى 
وكذلك من يدرك , وهجران من يخالر هؤالء أو يعاونوم , وهجران الفساق , وكذلك هجران الد ا  إلى البدع 

نا  واللو ية   فال, اقب بوجرهم ل  لما لم يعاونوم  يى البر والددوى فإن  يع, الجواد الذي ال مصية  لوم بدون  
فيوم وليس ,  ومن خالروم مضر   يى دين اإلسالم, وشرب  الخمر فوؤالء كيوم  ع وأهل البد ومن ترك الجهاد

 .[ ليمةظورفا ال  ليمأمورمعاون   يى بر وال ددوى فمن يوجرهم كان داركا 
 { !! سبحان اهلل !! رك الجهاد فانظر بمن  رن اتمام تا} 

  
 :رجع المجاهد من الجهاد إلى مسقط رأسهإذا حكم التخوف من سؤال أجهزة األمن 

والخوف من سؤال , فالجواد يديني , واليدين ال يحول بالشك , إن هذا األمر ليس  ذرا أبدا ألن  ظن وشك 
ألن العذر ,  ذرا يرف  ب  إثم الدعود  ن الجواد  وكذلك لو ديدن أن المخابراع دسأل  فوذا ليس, المخابراع شك 

اإلكراه الميج  الذي ب  فواع النفس أو )باإلكراه المعدبر في الشريع  الذي يسدر ب  إثم درك الفراهض هو 
 –وكذلك الدخوف من أجوح  األمن في البيدان الدي يةمل جواحها , أي الذي في  موع أو قر   ضو ( العضو

ألن  , فوذا ليس  ذرا مدبوال  ند ا   –رج  وأمسكع ب  قديد  أو قرعع  ضوا من أ ضاه  ولو ديدن أن  إذا 
 :في هذه الةال  يجب أن يدرك بيده في أرض الجواد

  َ ِ ي األأ َعف يَن  َتضأ ننا ماسأ تامأ َقالاوا كا نأ مأ َقالاوا ِ يَم كا  ْ فاس  ي أَنأ ما الأَمالو َكةا َظال م  ِناها يَن َتَو ض  َقالاوا أَلَمأ َتكانأ إ نن النذ  رأ

يرا   ما َوَساَءتأ َمص  نن َْ مأ َج اولَو َك َمأأَواها َِأ ا  َْ وا ِ ي اج را َْ تا َِ َعة   ضا هللان  َواس   (5/542ج:الذخاهر.  (44-41:النساء)  أَرأ
 

 :تمنعه من العمل في مجاالت أخرىال حكم الذي به عاهة تمنعه عن القتال ولكن 
جاالع مألن بإمكانوم أن يعميوا في , ريض غير مدعد مدر  ن األ رج وال  ن الإن فرضي  العين ال دس

والمجاهدون اآلن ةاجدوم إلى الد ا  أشد من ةاجدوم إلى الرعام والسالح , الصة  والدعييم وهو ميدان واس  
 .والدواء

أن  –يجب  –ينباي  –الددال –وأما الذي يددر  يى الخروج دون الدف  :  (225-1)قال ابن الومام الددير 
 .ليعدو  فإن في  إرهابا, يخرج لدكثير السواد 

وجوبا أشد ؟ إن هذا  فكيف بالخروج لدعييم المجاهدين أةكام دينوم, فإذا كان الخروج لدكثير العدد واجب 
 (1).أها [ . وأ ظم فرضي 

 

                                                 
 . (514/542 -5 -ج :العظام  الذخاهر )  (5)
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 إتحاف العباد بفضائل الجهاد  
 

  فضل الشهادة: 
والااذي نفسااي بيااده ال يكلاام أحااد فااي  ) :ا  صرريى ا   يير  وسرريم أنرر  قرال  ررن رسرول  :راهةر  دمرر  كالمسرك -5

رواه )(.  إال جاء يوم القيامة اللون لاون الادم والاريح رياح المساك –واهلل أللم بمن يكلم في سبيله  –سبيل اهلل 

 (.أةمد
 ... راهة  دماهوم كالمسك , لدد رأينا هذا من كثير الشوداء , سبةان ا  

 

لاايس شاايء أحااب إلاام اهلل ماان  ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال :  رررراع إلررى ا أةررب الد -4
وأماا االةاران فاأةر فاي سابيل , و  ار  دم تهاراق فاي سابيل اهلل ,   ر  دمعة من خشية اهلل .   رتين أو أةرين 

 ( روه الدرمذي )(  وأةر في  فريضة من فرائ  اهلل, اهلل 
وكيم  الجواد إذا أريدع إنما دعني قدال الكفار بالسيف ةدى يسيموا : )كما يدول ابن رشد دعأريكيم  الجواد إذا 

 (. أو يعروا الجحي   ن يد وهم صاغرون
 

ماا مان لباد يماوت لاه  ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أنر  قرال  : الشويد يةب أن يرج  إلى الدنيا -1
ن له الدنيا وما فيها إال الشهيد لما ير  من فضال الشاهاد  ف ناه ,  لند اهلل خير ال يسره أن يرجب إلم الدنيا وا 
 (فيقتل لشر مرات لما ير  من الكرامة)وفي لفظ  ( .يسره أن يرجب إلم الدنيا فيقتل مر  أخر 

 

و د  تل ابنها معه ياوم ,  ال صلم اهلل لليه وسلم الم حارةة بنت النعمان  ) : ةارث  في الفردوس األ يرى -2
 (رواه البخاري) (. وس االللمدإنه في الفر : أين هو؟  ال: لتهبدر فسأ

 

واو الشهداء في ر إن أ ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال :  أرواةوم في ةواصل ريور خضر -1
فاا لب , تسرو من الجنة حيس شاءت ةم تأوي إلم تلك القناديال , جوا  ير خضر لها  ناديل معلقة بالعرش 

, أي شايء نشاتهي ونحان نسارو مان الجناة حياس شائنا : هل تشتهون شيئا؟ فقاالوا: ا اللة فقالإليهم ربهم 
فاي جسادنا  أرواحناايا رب نريد أن ترد : فلما رأوا أنه لن يتركوا من أن يسألوا  الوا, ففعل بهم ذلك ةالس مرات 

 (. رواه مسيم) (.أن ليس لهم حاجة تركوارأ  فلما , حتم نقتل في سبيلك مر  أخر  

, واآلثررار ,  الدرررينوقررد جرراء برر  , ويعررذب المسرريء , فيرر  أن األرواح باقيرر  ال دفنررى فيررنعم المةسررن : قررال الداضرري
 وأمرا غيررهم فإنمرا يعررض مدعرده بالاردا  و, فرأرواح الشروداء فري ةواصرل ريرور خضرر , وهو مذهب أهل السن  

 (. النار يعرضون لليها غدوا ولشيا ):  وكما قال في يل فر ون, العشي كما جاء في ةدي  ابن  مر 

وقيررل بررل أرواح المررؤمنين , بررل المررراد وجميرر  المررؤمنين الررذين يرردخيون الجنرر  اآلن برردليل  مرروم األةاديرر  : وقيررل
 .وقيل إن المدنعم جحء من الجسد دبدى في  الروح:  يى أفني  قبورهم 
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سبب خصال  –إن للشهيد لند اهلل خصاال  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال : خصال الشويد -1
, وي وج من الحاور العاين , ويحلم حلبة اتيمان , وير  مقعده من الجنة , أن يغفر له من أول دفعة دمه  –

ويوضب للم رأسه تاج الو ار اليا وتة مناه خيار مان الادنيا وماا , يأمن الف ع االكبر , ويجار من لذاب القبر 
 .( ويشفب في سبعين إنسانا من أ اربه, عين من الحور العين وسب اةنتينوي وج , فيها 

 

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اهلل أرواحهم في  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال : شوداء أةد -1
فلماا وجادوا  ياب , وتأوي إلم  ناديل في ظال العارش , أجواا  يور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ةمارها 

ليت إخواننا يعلمون ما صنب اهلل لنا لئال ي هدوا في الجهاد وال ينكلاوا  يا: ومشربهم وحسن مقيلهم  الوامأكلهم 
وال تحسبن الذين  تلوا في سبيل : "فأن ل اهلل للم رسوله هذه اآليات, فقال اهلل أنا أبلغهم لنكم , لند الحرب 
 (رواه أةمد) " (.اهلل أمواتا

 

 :الشهداء أحياء

 ...أن الشوداء أةياء  يى  بعض اآلياع البيناع ددل ةساوقد رأينا 
 

نهر بباب  –الشهداء  للم بارق  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال : الشوداء  يى بارق نور -9
 (رواه أةمد )(. في  بة خضراء يخرج لليهم ر  هم من الجنة بكر  ولشيا –الجنة 

إلرريوم الررروح والفرررح كمررا دعرررض النررار  يررى يل فر ررون غرردوا و شرريا  يعنرري دعرررض أرحاقوررم  يررى أرواةوررم  فيصررل
 ..فيصل إليوم الوج 

 .لعل هؤالء هم الشوداء الذين  ييوم دين وكان معوم وفاء ولم يوفوه:  قال الدرربي في الجام 
 

اهلل  الن أ تال فاي سابيل ):  رن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال :  الشواد  خير من المردن والدررى -4
 (رواه أةمد) (. أحب إلم من أن يكون لي أهل المدر والوبر

 

الشاهيد ال يجاد ماس القتال كماا  ):  رن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال  :الشويد ال يةس باأللم -50
الشااهيد ال يجااد مااس القتاال إال كمااا يجااد ): وفرري روايرر  صررةية ( رواه أةمررد). ( يجااد أحاادكم ماان مااس القرصااة

 (.ة يقرصهاأحدكم القرص
 

أفضاال الشااهداء الااذين يقاااتلون فااي  ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  :منرراحل الشرروداء -55
إلايهم  كأولئك يتلب ون في الغارا العلام مان الجناة ويضاح, حتم يقتلون  فال يلفتون وجوههم, الصا االول 

 ( إذا ضحك ربك إلم لبد في مو ن فال حساب لليه, ربك 
 

القتلاام ةالةااة رجاال مااةمن جاهااد بمالااه  ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  :ثرر الدديررى ثال -54
, ونفسه في سبيل اهلل حتم إذا لقي العدو  اتلهم حتم  تل فذاك الشهيد المماتحن فاي خيماة اهلل تحات لرشاه 

نفسه وماله في سابيل ورجل فرق للم نفسه من الذنوب والخ ايا جاهد ب, ال يفضله النبيون إال بدرجة النبو  
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وأدخال , فتلك مصمصة محت ذنوبه وخ ايااه إن السايا محااء الخ اياا , اهلل حتم لقي العدو فقاتل حتم  تل 
ورجاال , ولجهاانم ساابعة أبااواب وبعضااها أفضاال ماان بعاا  , ماان أي أبااواب الجنااة شاااء فاا ن لهااا ةمانيااة أبااواب 

اهلل حتام  تال فا ن ذلاك فاي الناار إن السايا ال منافق جاهد بنفسه وماله حتم إذا لقي العادو  اتال فاي سابيل 
 (. يمحو النفاق

 فأين المجاهدون الذين يريدون غسل ذنوبوم بالسيوف؟
 

هريااق اماان : أي القتاال االفضاال؟  ااال ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  :أي الددررل أفضررل -51
 (.رواه أةمد)(.  دمه ولقر جواده في سبيل اهلل

 

, الم لااب  ساايد الشااهداء حماا   باان لبااد ): رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسريم أنرر  قررال   ررن :سريد الشرروداء -52
 (.رواه الدرمذي)(. ورجل  ام إلم إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

نكررار المنكررر والظيررم فرري المجدمرر  .. وهررذا يرردل  يررى منحلرر  األمررر بررالمعروف والنورري  ررن المنكررر فرري اإلسررالم  واى
,  يير  بةرالفرال يجروح السركوع أما الةاكم الكرافر , المسيم إذا كان ظالما أو فاسدا ولو في وج  الةاكم , واجب 

 .والخروج  يي  فرض من قبل األم  جميعا, جوح واليد  دوال 
 

 إن أرواو الشهداء في  ير خضر تعلق من ةماار الجناة ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -51
 ( رواه الدرمذي )(. 

 

 (.رواه األربع )(.  ادفنوا القتلم في مصارلهم ):  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  ن رسول ا  -51

بينماا أناا فاي النظاار  إذ جااءت لمتاي باأبي :  ال جاابر ): قالوا رسول ا  صيى ا   يي  وسيم في شوداء أةرد
أال إن : ينااادي وجاااء رجاال, فااي مقابرنااا  ابهمااا المدينااة لتاادفنهم تفاادخل( جماال)وخااالي لادلتهمااا للاام ناضااح 

فرجعنااا , رسااول اهلل صاالم اهلل لليااه وساالم يااأمركم أن ترجعااوا بااالقتلم فتاادفنوها فااي مصااارلها حيااس  تلاات 
يا جابر واهلل : فبينما أنا في خالفة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال, فدفناهما في القتلم حيس  تال 

فأتيتاه فوجدتاه للام النحاو الاذي :  اال, مناه (  جا ء )ئفاة ا فخرج (  ظهر )لقد أةار أباك لمال معاوية فبدا 
 (.رواه أةمد) ( فصارت سنة الشهداء أن يدفنوا في مصارلهم, فواريته :   ال, ته لم يتغير  منه شيء كتر 

 

المقتاول : خمس من  اب  فاي شايء مانهم فهاو شاهيد ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -51
والم عاون فاي سابيل , المب اون فاي سابيل اهلل شاهيد  و, لغريق في سبيل اهلل شهيد وا, في سبيل اهلل شهيد 

 (.رواه النساهي)(  النفساء في سبيل اهلل شهيد و, اهلل شهيد 
 

ن  همن سأل اهلل الشاهاد  بصادق بلغا ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -59 مناا ل الشاهداء وا 
 (.رواه مسيم)(  مات للم فراشه

 (. ولو أرادوا الخروج اللدوا له لد  ): ن الصدق في ريب الشواد  هو إ داد العد ولك
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وال يصل بيشاور , والةدود مفدوة  , والرريق يمن  , أما أن دمر  شر سنواع  يى الجواد في أفاانسدان 
بي الذي قال ألم در إلى ذلك األ را .رجو ا  أن يافر ل  إن كان يظن أن  صادق في ريب الشواد  نفوذا , 

فأدخل الجنة فأصيب االلرابي  –حلقه  –اتبعك للم أن أضرب ها هنا  ): لرسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 (. صدق اهلل فصد ه: حيس أشار فقال صلم اهلل لليه وسلم

 

فخرجااات ماااب  وجهاااا لبااااد  بااان الصاااامت غا ياااا أول ماااا ركاااب  ):  وفررري ةررردي  أم ةررررام بنرررع ميةررران -54
نصاارفوا ماان غاا واتهم  ااافلين فن لااوا الشااام فقرباات إليهااا دابااة لتركبهااا افلمااا , معاويااة ساالمون البحاار مااب مال

 (. ها فماتتتفصرل
 .ةكم الذاهب إلي , وهذا يدل أيضا أن ةكم الراج  من الاحو 

 

ومن  تل دوم دمه فهو , من  اتل دون ماله فهو شهيد  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -40
 (.رواه أبو داوود) ( ديومن  تل دون أهله فهو شه, تل دون دينه فهو شهيد ومن  , شهيد 

 .دف  الصاهل هو الذي يسرو بالدو   يى األ راض والنفوس واألموال:  وهذا يسمى في الفد 
وأمررا الصرراهل  يررى الررنفس أو المررال فيجررب , وقررد ادفررق الفدورراء األربعرر   يررى وجرروب دفرر  الصرراهل  يررى األ ررراض 

 .ولو أدى إلى قدل الصاهل المسيم, م  الرأي الراجأ في مذهبي مالك والشافعي , موور العيماء دفع   ند ج
 (. ال دعيم خالفا أن رجال لو شور سيفا  يى رجل ليددي  باير ةق أن  يى المسيمين قدي  : )قال الجصام
 .يمان من دفع فالعدو الصاهل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء  أوجب بعد اإل: وقال ابن ديمي 

ألن المخبرر كران يأخرذ حوجدر  فري مندصرف الييرل وال , وكم كيف جول هذا الةكم الشر ي المسريمين مرن ضرةايا 
 !!.مسيم ئيددي  خوفا من سفك دم امر 

 

 (.  من  تل دون مظلمة فهو شهيد ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -45
جرراء رجرل إلررى رسررول ا  صريى ا   ييرر  وسرريم :   رضرري ا   نر ويفسرر الةرردي  الرذي رواه مسرريم  ررن أبري هريررر 

 ): أرأيرع إن قراديني؟ قرال: قرال(  فاال تع اه مالاك)  :رسول ا  أرأيع إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قرال يا: فدال
 (.هو في النار) :أرأيع إن قديد ؟ قال: قال (نت شهيدأف ): أرأيع إن قديني؟ قال:  قال(  اتله

 :هاد تمني الش
 

والذي نفسي بيده لاوال أن رجااال مان الماةمنين ال ت ياب  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -44
والذي نفسي بيده , أنفسهم أن يتخلفوا لني وال أجد ما أحملهم لليه ما تخلفت لن سرية تغ و في سبيل اهلل 

 . (رواه النساهي) ( ل ةم أحيا ةم أ تللوددت أن أ تل في سبيل اهلل ةم أحيا ةم أ تل ةم أحيا ةم أ ت
 (. ولكن ال أجد سعة فأحملهم وال يجدون سعة فيتبعوني وال ت يب أنفسهم أن يقعدوا بعدي )وفي رواي  

واهلل : كااان النبااي صاالم اهلل لليااه وساالم إذا ذكاار أصااحاب أحااد  ااال ):  وروى الةرراكم يسررند صررةيأ  ررن جررابر
 (.للوددت أني غدوت مب أصحابي بفحش الجب
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المائد  ومن أجا  البحر فكأنما أجا  االودية كلها و, غ و  في البحر خير من لشر غ وات في البر  )  -41
 .(رواه الةاكم)(  فيه كالمتشح  في دمه

 

 (. يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين )  -42
ء ولم هو الذي قد درك ل  وفا –وا  أ يم  –الدين الذي يةبس ب  صاةب   ن الجن   : )قال الدرربي

في سرف أو في سف  وماع ولم يوف  وأما من  –اسددان   –دان  أأو قدر  يى األداء ولم يؤده أو , يوم ب  
 (. أدان في ةق واجب لفاق  أو  سر وماع ولم يدرك وفاء فإن ا  ال يةبس   ن الجن  إن شاء ا 

في قب  خضراء يخرج ( رقابا)والشويد الذي يةبس  ن الجن  دكون روة   يى نور بباب الجن  يسمى 
 .كما قال الدرربي –وا  أ يم  – ييوم رحقوم بكر  و شيا 

 سد الدين ثم ينفر؟ي أينفر في سبيل ا  أم يعمل ةدى , إذن أيوما أولى ليمدين : وهنا يرد سؤال
يخرج  وهنا, شبر من أراضي المسيمين أصبأ الجواد فرض  ين   إن  إذا ور : )وهنا يدول وبا  الدوفيق

 .وهذا مةل ادفاق بين سيف األم  وخيفوا(  المدين دون إذن داهن  والولد دون إذن والده
ن كان م  , دين  فإن  ينفر وال يندظر قضاء الدين ( قضاء) فإن لم يكن مع  سداد : ظر المديننوي واى

مال في الجواد فالواجب ين  فإن  ينظر فإن كان يظن أن الداهن لو اسدوفى دين  فإن  يسدعمل الدالمدين وفاء 
 .الوفاء والجواد: لدةصيل المصيةدين –وفاؤه  –أداء الدين ل  

 (.2/591)هكذا أفدى ابن ديمي  في الفداوى الكبرى 
, النساء الجواد إن كان فيوا فضل وكذلك في أموال الصاار إذا هجم العدو  يجب  يى:  وقال ابن ديمي 

 .  واجب إجما افإن دف  ضررهم  ن الدين والنفس والةرم
 

فكره أن يسلم , أن لمرو بن أ يش كان له ربا في الجاهلية  ):   ن أبي هرير  :شهيد لم يركب هلل ركعة -41
أيان فاالن؟ :  اال, أين فالن؟  االوا بأحاد : بأحد  ال: أين بنو لمي؟  الوا: فقال, فجاء يوم أحد , حتم يأخذه 

:  اال, إليك لنا يا لمارو : فلما رآه المسلمون  الوا,  بلهم وركب فرسه ةم توجه , فلبس المته , بأحد :  الوا
حمياة : ساليه: فقاال الختاه, فجااء ساعد بان معااذ , فحمل إلم أهله جريحاا , فقاتل حتم جرو , إني  د آمنت 

 (. ما صلم هلل صال . فمات فدخل الجنة, بل غضبا هلل ورسوله : أم غضبا هلل؟ فقال, لقومك أو غضبا لهم 
 

 :كوع قال ن سيم  بن األ: بسالح نفس  شويد قدل -41

فقاال أصاحاب رساول اهلل صالم اهلل للياه , لما كان يوم خيبر  اتل أخي  تاال شديدا فارتد لليه سيفه فقتلاه  )
 اال ابان , ماات جاهادا مجاهادا : فقاال صالم اهلل للياه وسالم, رجل ماات بساالحه : شكوا فيه, وسلم في ذلك 

فقاال رساول اهلل صالم اهلل : غير أنه  ال, االكوع فحدةني لن أبيه يمةل ذلك ة بن مةم سألت ابنا لسل: شهاب
 (. مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين, كذبوا : لليه وسلم
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  فضائل الهجرة: 

إن الهجر  ال تنق اب ماا دام ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال : الوجر  إلى يوم الديام  اسدمرار -1
 (. لن تنق ب الهجر  ما  وتل الكفار ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  و( أةمد رواه) ( الجهاد

والوجرر  ماضري  إلرى يروم , والةرق أن الجوراد ال ينفصرم  رن الوجرر   , ر  بالجوراد بوهذا يدل  يى أن الوجر  مرد
 .الديام  بسبب اسدمرار الجواد إلى يوم الديام 

ن  كياا بخماس كلماات باإن اهلل أمار يحاي  ):   صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال  ن رسول ا: األمر بالوجر  -2
 (.والهجر  والجهاد في سبيل اهلل, وال الة , والسمب , الجمالة :  وأنا آمركم بخمس أمرني اهلل بهن

 .( الوجر  في الشرع مفارق  دار الكفار إلى دار اإلسالم خوف الفدن  وريب إقام  الدين : )قال العيني
 :وقد وقعع في اإلسالم  يى وجوين: وقال ابن ةجر

 من دار الخوف إلى دار األمن كما في هجر  الةبش  االنددال. 
 من دار الكفر إلى دار اإليمان وذلك بعد أن اسددر النبي صيى ا   يي  وسيم في المدين  االنددال. 

فوي درجاع , وا ليوصول إلى الجواد والرسول صيى ا   يي  وسيم ردب األمور الضروري  الدي ال بد من
وال إمار  بال سم  , وال جما   بال أمير , فال بد من جما   , ألن الجواد  باد  جما ي  , بالجما    ئ دبدد

, ق في الخالم من  واهق األرض دألنوا  نوان الص, ثم الوجر  وهي الخرو  األساسي  ليجواد , ورا   
 .و ذرو  سنام اإلسالموأما الجواد فو, ودةريم الديود 

إن الشااي ان  ):  ررن رسرول ا  صرريى ا   يير  وسرريم أنر  قررال : الشريران يةرارب الوجررر  ألنورا رريررق الجنر  -1
تسالم وتاذر ديناك وديان آبائاك وآبااء آبائاك؟ فعصااه : له في  ريق اتسالم فقاال فقعد,  عد البن آدم بأ ر ه 

نماا مةال المهااجر كمةال الفارس فاي ضتدع أر تهاجر و : ةم  عد له ب ريق الهجر  فقال, فأسلم  ك وساماءك؟ وا 
تجاهاد؟ فهاو جهاد الانفس والماال فتقاتاال : ةام  عاد لاه ب رياق الجهااد فقاال,  فعصااه فهااجر ( الحبال)ال اول 

ومان , فمن فعل ذلاك كاان حقاا للام اهلل أن يدخلاه الجناة , فعصاه فجاهد , فتقتل فتنكح المرأ  ويقسم المال 
ن غارق كاان حقاا للام, هلل أن يدخله الجنة  تل كان حقا للم ا ن و صاته دابتاه , أن يدخلاه الجناة  اهلل وا  وا 

 .( أن يدخله الجنة اهلل كان حقا للم
إن الرجال إذا  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أنر  قرال : دحداد ةصد  في الجن  بددر بعده  ن مولده -2

 (روه أةمد)(  في الجنة مات بغير مولده  يس له من مولده إلم منق ب أةره
 :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال : الرسول صيى ا   يي  وسيم يكفل ليمواجر ببيوع في الجن  -1
وبيات فاي أللام غارا , وبيات فاي وسا  الجناة , أنا  ليم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في رب  الجناة )

 (. يموت حيس شاء أن يموت, لشر مهربا  لبا وال من امالجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير 

:  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال : براء  الرسول صيى ا   يي  وسيم ممن يسكن م  المشركين -1
 (. مب المشركين في ديارهم أ امرئت الذمة ممن ب )
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ودجب الوجر  , والحكا  ال يجوح السكن في أرض ال يسدري  المسيم أن يظور فيوا شعاهر دين  كالصال  والصوم 
من كرل أرض دجرري فيورا أةكرام الكفرر إلرى بيرد فيورا أةكرام اإلسرالم ويخدرار فري يخرر الحمران أقيورا إثمرا وأةورورا 

وال يجرروح السركن دةررع ةكرم العردو الرردين بةير  يخرراف المسريم  يررى دينر  وأهيرر  , لسرالم  العررض والرردين والمرال 
 .ومال 

رواه أبررو )(  ماان جااامب المشاارك وسااكن معااه ف نااه مةلااه ): أنرر  قررال  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  -1
 (داوود

, مشررراكي  فررري األمرررور البارنررر   المشررراكي  فررري األمرررور الظررراهر  دوجرررب مشرررابو  و المشرررابو  و) : قرررال ابرررن ديميررر 
ن بعرد المكران والحمران , والمشارك  في األمر الظاهر دوجب مناسرب  واهدالفرا   دوم ووهرذا أمرر مةسروس فمررافد, واى

ولمرررا كررران مظنررر  الفسررراد خفررري غيرررر منضررربر  يرررق الةكرررم بررر  , مسررراكندوم ولرررو قيررريال سررربب الكدسررراب أخالقورررم 
شرابودوم فري األخرالق واألفعرال المذمومر  مساكندوم في الظاهر سبب ومظنر  لمف, وأدير الدةريم  يي  ( المساكن )
مشرارك  فري الظراهر درور  نروع مةبر  ومرود  وأيضرا ال, فيصر المساكن ليكرافر مثير  , بل في نفس اال دداداع , 

 .( ومواال  في البارن
من فصل في سبيل اهلل ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال : المواجر ل  الجن  موما كانع ميدد  -9

فمات أو  تل أو و صته فرسه أو بعياره أو لدغتاه هاماة أو ماات للام فراشاه باأي حتاا شااء اهلل ف ناه شاهيد 
ن له ا  .( لجنةوا 

 
   فضل اإلعداد والرمي: 

ويكفيكم , ضون ر ستفتح لليكم أ : )سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم يدول:  ن  دب  بن  امر يدول -5
 .(رواه مسيم)( فال يعج  أحدكم أن يلهو بأسهمه, اهلل 
: ال لقباة ا, تختلا بين هذين الغرضين وأنت كبير بشاق للياك : إن فقيما اللخمي  ال لعقبة بن لامر ) -4

ماا ذاك؟ : فقلات البان شامامة:  اال الحاارس, لوال كالم سمعته من رساول اهلل صالم اهلل للياه وسالم لام ألاناه 
 .( رواه مسيم )( من للم الرمي ةم تركه فليس منا أو  د لصا:  ال

 :أجر الرمي

غ مخ ئااا أو أيمااا مساالم رمااي بسااهم فااي ساابيل اهلل فبلاا ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  -1
رواه )( أيماا رجال شااب فاي سابيل اهلل فهاو لاه ناور مصيبا فلاه مان االجار كر باة ألتقهاا مان ولاد إساماليل و

 .(الربراني
: كل شيء ليس من ذكر اهلل لهو ولعب إال أن يكون أربعة ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -2

رواه )( الرجاال بااين الغرضااين وتعلاايم الرجاال السااباحة ومشااي, وتأديااب الرجاال فرسااه , ماللبااة الرجاال امرأتااه 
 .(النساهي

 .أي هذا االربعة من اللهو المشروع
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فاال يعجا  أحادكم أن , ستفتح لليكم أرضاون ويكفايكم اهلل  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -1
 .(رواه مسيم)(  مههيلهو بأس

ماار النبااي صاالم اهلل لليااه وساالم للاام نفاار ماان أساالم  ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  -1
 .(رواه البخاري)(  ارموا بني إسماليل ف ن أباكم كان راميا: ينضلون فقال النبي صلم اهلل لليه وسلم

ورمياك بقوساك وماللبتاك , تأديب فرسك : اللهو في ةالس ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -1
 (. أهلك

 (. من أحسن الرمي ةم تركه فقد ترك نعمة من النعم ): ا   يي  وسيم أن  قال  ن رسول ا  صيى  -9

 .(رواه الربراني)(  لليكم بالرمي ف نه خير لعبكم):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4

 وألدوا لهم ما ): سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وهو  يى المنبر يدول:  ن  دب  بن  امر يدول -50
 .(رواه مسيم)( أال إن القو  الرمي, أال إن القو  الرمي , أال إن القو  الرمي , است عتم من  و  

ألن الرمرري بالسرروم فرري  وررد رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم لررم يكررن الوسرريي  , وهررذا الةرردي  مررن دالهررل النبررو  
 .يف والرمأالسكانع إذا أن معظم أدواع المعارك المسدعمي  , لب  في المعارك االا

أمررا اليرروم فررالرمي هررو الوسرريي  الاالبرر  فرري الةررروب الةديثرر  ابدررداء مررن ريدرر  المسرردس والبندقيرر  ومرررورا بالمدفعيرر  
 .والواون واندواء بالصواري 

 
   فضل الرباط: 

مان ماات مراب اا : أربعة تجاري للايهم أجاورهم بعاد الماوت ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -5
, ومن تصدق بصد ة فأجرها يجري له ماا وجادت , ومن للم للما أجري له لمله ما لمل به , اهلل  في سبيل

 (.رواه أةمد)(  ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدلو له
فنرجرو ا  سربةان  , أن يموع المررء ودبدرى أ مالر  جارير   يير  إلرى يروم الديامر  , وهذا أجر  ظيم ومنحل  رفيع  

 .   قريب مجيبيوأن دكون الخادم  في أرض الربار إن  سم,   في سبيي  أال يةرمنا من الشواد
, يكرررون أو يرردفعون بوررا  يررى الثاررور وم بجررانبوم اندظررارا لمعركرر لوسررمي الربررار ربارررا ألنوررم كررانوا يربرررون خيررو 

ن يكن في  خيل  .فسمي المدام بالثار ربارا واى
ومن مات مراب ا في , هر خير من صيام دهر ربا  ش) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4

ويجري لليه أجر المراب  حتم يبعةه , وغذي لليه بر  ه و وريح من الجنة , سبيل اهلل أمن من الف ع االكبر 
 (.رواه الربراني ) ( اهلل 

 (. واألمن من فدن  الدبر فضيي   ظيم  لم دعر إال ليشويد والمرابر: ) قال ابن العربي 
ومان ماات فياه و اي فتناة القبار ونماا لاه لملاه , في سبيل اهلل أفضل من صيام شهر و يامه  ربا  يوم)  -1

 (.إلم يوم القيامة 
وقرو  ألهرل الثارر وألهرل ,  رن المسريمين و رن ةرريموم   ليس يعدل الجواد  نردي والربرار شريء دفر: ) قال أةمد

 (.لدعب والمشد  من  ليعناء وا أفضلوالجواد , فالربار أصل الجواد وفر   , الاحو 
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ن كرانوا ةمرا  وأما سكان الثاور داهمرا برأهييوم: ) قال الدرربي في الجام    الرذين يعمررون ويكدسربون هنراك فورم واى
 (.فييسوا مرابرين 
ةالرر  يكررون فيوررا الثاررر  مأمونررا منيعررا يجرروح سرركناه : وليربررار ةالدرران: ) وقررال ابررن خررويح منررداد, قررال ابررن  ريرر  

ن, باألهل والولد   (.كان غير مأمون جاح أن يرابر في  إذا كان من أهل الددال وال يندل إلي  والولد  واى
كل لمل منق ب لن صاحبه إذا مات إال المراب  في سبيل ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -2

 (. رواه الربراني  ) ( اهلل ف نه ينمم له لمله ويجري لليه ر  ه إلم يوم القيامة 
ن كرانوا ةمرا  : ) مناويقال ال والربار وأجره فيمن ذهب ليثار لةراس  المسيمين في  مد  ال في  سكان  أبردا وهرم واى

 (.مرابرين 
وكررالم ابررن (.. ألن ذلررك المكرران قررد يكررون ورنرر  وينرروي اإلقامرر  فيرر  لرردف  العرردو , وفيرر  نظررر : ) قررال ابررن ةجررر

عدا و نرده السرالح الرذي يردف  بر  ال مرن يعريش مرن أجرل فيمن كان مسدعدا لدف  العدو بأن كان مدربا مسرد: ةجر
 .رادب   أو وظيفد  أو دجارد  أو حرا د 

 (.ما ر ق لبد خيرا له وال أوسب من الصبر ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -1
 .وقد أوردع ةدي  الصبر في الربار ألن الربار قاهم   يى قا د  كبير وهي الصبر 

 مرروده  –الددررال  –ةرربس الررنفس فرري الثاررور ةيرر  دخيررف العرردو ويخيفررك اندظررارا لمعركرر  والجورراد هررو : والربررار
خاصرر  ةيرر  ددررل , والررنفس مرر  رررول االندظررار دمررل ودسررأم , وأن المعررارك قيييرر  والربررار ممدررد وروييرر  , الربررار 

أن اإلخرو  ال يصربرون وقد وجدنا أن أ ظم مشكي  دواجونا فري الجوراد هري , الةرك  ويدسو الجو ويخشن العيش 
فكرران اإلخررو  المرابرررون  يررى الةرردود ال يسرردمرون رررويال وال يريدررون الصرربر  يررى الربررار ,  يررى رررول الربررار 

وقرد يريرق ليسران  , ويديرل أجرره , في المدين  يفسد نفسريد    وبداء المجاهد, فينحلون من الثاور إلى مدين  بيشاور
 (.لم يرجب بالكفاا): كما جاء في الةدي  الصةيأ ,ر مأجورالعنان فيةبر أجره وقد يرج  مأحورا غي

ماان مااات مراب ااا فااي ساابيل اهلل أجاار  اهلل لليااه لملااه ) :  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  -1
  ( وبعةااه اهلل يااوم القيامااة آمنااا ماان الفاا ع , وأماان ماان الفتااان , الصااالح الااذي يعماال لليااه وأجااري لليااه ر  ااه 

 (.  رواه ابن ماج)
 (.الربار شعب  من الجواد وبددر خوف ذلك الثار يكون كثر  األجر : ) قال بن ةبيب

وشررررع الربرررار لصرررون دمررراء المسررريمين وصرررون دمررراء , شررررع الجوررراد لسرررفك دمررراء المشرررركين  : )وقرررال أبرررو  مررررو
 .وهذا يدل  يى أن  مفضل  يى الجواد( المسيمين أةب إلي 

 (.رواه أةمد ) ( اتيمان الصبر والسماحة ) : أن  قال  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  -1
لجاموا  ن نحودوا , ةبس النفس  ن شووادوا : فالصبر   .دروير النفس من أدران شةوا, والكرم , واى

ن الصابر , ناة و إن المعونة تأتي مان اهلل للام  ادر المة ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -9 وا 
 (.رواه ابن شاهين ) (. ر البالء يأتي من اهلل للم  د
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والباليرا درةرن أ صرابوم ودسرةق , وهذا الةدي  هو الذي فسر لي صبر المجاهدين األفاان هذه السنين العشرر 
ومر  , ورةى الةررب داهرر  ال درذر شريها أدرع  يير  إال جعيدر  كرالرميم دةرول كرل بيرع إلرى مرأدم وميردم ,  ظاموم 

 .إن  إلداء الصبر  يى الديوب المبدال , وم  حيم  ذلك فيم دين لوم قنا  ولم دون ل

ربا  ليلة في سبيل اهلل خير من ألاا ياوم فيماا ساواه مان ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -4
 (. المنا ل 

لا من راب  ليلة في سبيل اهلل كانت له كأ ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال : وأما الراوي  األخرى
 (.ليلة صيامها و يامها

رباا  ياوم  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أنر  قرال : وخرج الدرمذي  ن  ثمان صةيةا: قال ابن العربي
 .فجعل ةسن  الجواد بألف( في سبيل اهلل خير من ألا يوم فيما سواه من المنا ل 

 
    ( نصوص في )عدادالجهاد والقتال واإل: 

 (.رواه أبو داوود)  (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اهلل ) :  يي  وسيم أن  قال ن رسول ا  صيى ا  -5
دياا إال هام نا شاعبا وال والكإن أ واماا بالمديناة خلفناا ماا سا) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4

 .(رواه البخاري )  (معنا حبسهم العذر 

  لروال العررذر نروالنير  الصرادق  دعنرري أ, ا  فيورا أجرر  ظرريم  ول  نردوهرذا يعنري أن النير  الصررادق  مر  العرذر المدبرر
إذا ماار  العبااد أو ) :  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  ولررذ ففرري الةرردي , لنفررذ العمررل المريرروب 

 (. سافر كتب له ما كان بعمله مقيما صحيحا 

لمان خارج فاي سابيله ال يخرجاه إال إيماان باي إنتادب اهلل  ):  ن رسول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال  -1
ولاوال أن أشاق للام أمتاي ماا  عادت , وتصديق برسلي أن أرجعاه بماا ناال مان أجار أو غنايم أو أدخلاه الجناة 

 .(مدفق  يي  ) (  لوددت أني أ تل في سبيل اهلل ةم أحيا ةم أ تل ةم أيا ةم أ تل خلا سرية و
ا  امة الصاال  و بة الدلاء لند التقاء الجيوش اأ لبوا استج ): ل  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قا -2

 .(رواه الشافعي ) (  ون ول الغيس
وتبعوا , وتبايعوا بالعينة , إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -1

رواه ) ( ال يرفعاه لانهم حتام يراجعاوا ديانهم  أدخل اهلل للايهم ذال, وتركوا الجهاد في سبيل اهلل , أذناب البقر 
 (أةمد

أو رجل معت ل في , ويخيفونه , يخيفهم , خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلا ألداء اهلل )  -1
 .(رواه الةاكم ) ( بادية يةدي حق اهلل الذي لليه 

وقرررال النرررووي , شررررر السرررالم  ب( 1/2024)أن االخررردالر أفضرررل : مرررذهب الشرررافعي وأكثرررر العيمررراء: قرررال النرررووي
 .السعي في إحالوا  ينا وكفاي   في  فضل العحل  في أيام الفدن إال أن يكون ل  قو   يى إحال  الفدن فييحم: أيضا

المااةمن الااذي يخااال  الناااس ويصاابر للاام أذاهاام خياار ماان المااةمن الااذي ال يخااال  الناااس وال ) : وفرري الةرردي 
 (.يصبر للم أذاهم 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1432  [  
 

 .يةدق العحل  ويةدق  باد  الجواد الدي هي ذرو  سنام اإلسالم, الجودين يةق : والمجاهد
ن يع  سخ  , إن أل م رضي , تعس لبد الدينار ولبد الدرهم ولبد الخميصة )  -1 ذا تتعاس وانا, وا  كس وا 

 وبم لعبد آخذ بعناان فرساه فاي سابيل اهلل أشاعس رأساه مغبار   ادماه إن كاان فاي الحراساة , قش تشي  فال ان
ن كان في السا ة كان في السا ة , ي الحراسة كان ف ن شفب لام يشافب , وا  ن استأذن لم يةذن له وا  رواه ) ( وا 

 .(البخاري 

إن كان في الةراس  كان فيورا : أي, إن كان في الةراس  كان في الةراس   (: )1/91)قال ابن الةجر في الفدأ 
والمرراد منر  الحمر  أي , الةراس  فوو في أمر  ظريم هو ليدعظيم أي كان في : وقيل, فوو في ثواب الةراس  : أو

 (.ويكون مشداال بخويص   مي  , فعيي  أن يأدي بيواحم  
إن : قولر , إن كران فري الةراسر  اسردمر فيورا : فكأن  قال, أي أن  خامل الذكر ال يدصد السمو: وقال ابن الجوحي

 .مؤخر  الجيش, الساق   و, ول والدواض  وفضل الخم, اسدأذن لم يؤذن ل  في  درك ةب الرياس  والشور  
, حابه صالجاب ربناا مان رجال غا ا فاي سابيل اهلل فاانه م أ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أنر  قرال  -9

انظروا إلم لبدي رجب رغبة فيما لنادي : وجل لمالئكته فيقول اهلل ل , هريق دمه افعلم ما لليه فرجب حتم 
 .(رواه أبو داوود ) ( ه هريق دمادي حتم نوشفقة مما ل, 

ولو ديدن من الددل إن كان في ذلك مصية  ليمسريمين ورفر  , وهذا دليل أن  يسدةب ليمسيم أن يجاهد ولو وةده 
{ اسدشروادي  } وهذا دليل كذلك أنر  يسردةب ليمسريمين أن يدروم بعمييراع اندةارير  , لمعنويادوم أو نكاي  بأ داهوم 

فري صرفوف انامسروا وقرد ثبرع أن بعرض الصرةاب  ,  ي ذلرك مصرية  لإلسرالم يديدن  مرن المروع فيورا إن كران فر
 .الكفار وكانوا وةدهم

ال يتبعناي مانكم رجال : فقاال لقوماه, غ ا نبي من االنبيااء  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4
وال أحاد اشاتر  , ب ساقوفها وال أحد بنم بيوتا ولام يرفا, ملك بضب امرأ  وهو يريد أن ينبني بها ولما بين بها 

إناك :  فغا ا فادنا مان القرياة صاال  العصار أو  ريباا مان ذلاك فقاال للشامس, غنما  مخلفات وهو ينظر والدها 
 .(مدفق  يي  )  (حتم فتح اهلل لليه  تفحبس, اللهم احبسها للينا , مأمور  وأنا مأمور 

, ر  بالدنيا ال دبذل كل راقدوا وال دعري كرل إنداجورا النفس المردب نأل, وهذا دليل  يى أن  يجب الدفرغ ليجواد 
 .وأما الدري  فوي بيع المددس ( يوش  بن نون ) وأما النبي فوو 

ومان , من لشر غا وات فاي البار خير غ و  في البحر ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -50
 .(رواه الةاكم ) ( شح  في دمه تمالوالمائد  فيه ك, أجا  البحر فكأنما أجا  االودية كلها 

) ( أو روحة خير من الدنيا وما فيها غدو  في سبيل اهلل) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -55

 .(مدفق  يي  ) ( خير مما  لعت لليه الشمس وغربت ) :{ وفي رواية }  .(مدفق  يي  

لمألته  ا ومبينه ا لعت إلم أهل االر  الضاءت مأ  من أهل الجنة ار ام نولو أ ): وأخر الةدي  في البخاري
 (.ولنصيفها للم رأسها خير من الدنيا وما فيها, ريحا 

 .ا أي ثواب هذا الحمن الدييل في الجن  من حمن الدنيا كيوايخير من الدن: وقال ابن المويب
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ي الجناة خيار مماا ت لاب ب  اوس فاالقا ):  ن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال : وكذا ورد في البخاري
 (. لليه الشمس وتغرب

فررأخبر أن قصررير الحمرران , أي موضرر  سررور أةرردكم فرري الجنرر  (: سررم 21)رررول الدرروس وهررو ذراع : قرراب الدرروس
دصرايرا لورا ودحهيردا بورا ودرغيبرا فري , وصاير المكان في اآلخر  خير من رويل الحمان وكبير المكران فري الردنيا 

 .الجواد
خير لصراةب  مرن الردنيا ومرا فيورا لرو جمعرع لر  , لثواب الةاصل  يى مشي  واةد في الجواد أي ا: قال الدرربي

 .بةذافيرها
وجل والحاج والمعتمر وفد اهلل  الغا ي في سبيل اهلل  ل ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -54

 .(رواه ابن ماج   ( دلاهم فأجابوه فأل اهم 
فأمااا ماان غاا ا  ابتغاااء وجااه اهلل تعااالم  : الغاا و غاا وان) : وسرريم أنرر  قررال   ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  -51

ما مان أو , كله  ف ن نومه ونبهه أجر, ر في اال  واجتنب الفساد, وأ اع اتمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك 
 (.النسائيرواه أبو داوود و ) ( غ ا فخرا ورياء  وسمعة ولصم اتمام وأفسد في االر  ف نه لن يرجب بالكفاا 

خيار مان ,  يام السالة في الصا للقتال في سابيل اهلل  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -52
 (.رواه ابن لدي وابن لساكر ) ( ام ستين سنة ي 

رسااول اهلل ماااا باااال  ياااا :أن رجرررال قررال ,  ررن رجرررل مررن الصررةاب  ,  ررن راشررد برررن سررعد رضرري ا   نررر   -51
 .(رواه النساهي)  (بار ة السيوا للم رأسه فتنة ب مكف: ) م إال الشهيد ؟ فقال المةمنين يفتنون في  بوره

مو ا سالة في سبيل اهلل خير من  يام ليلة القدر لن ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -51
 .(رواه ابن ماج  ) ( الحجر االسود 

بة الدلاء لند التقاء الجيوش وا  امة الصال  ا لبوا إجا ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -51
 .(رواه الشافعي ) ( ون ول الم ر 

بك , اللهم أنت لضدي وأنت نصيري : كان إذا غ ا  ال ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -59
 .(رواه أةمد )( أجول وبك أصول وبك أ اتل 

رواه  )( جبه أن يلقم العدو لند  ال الشمس كان يع ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -54
 .(الربراني 

, لغدو  في سبيل اهلل أو روحة خير من الدنيا وما فيها  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -40
ولو ا لعت امرأ  من نساء أهل , لقاب  وس أحدكم أو موضب  دمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها  و

ولنصيفها للم رأسها خير من الدنيا وما , الضاءت ما بينهما  ا ريحا وملمألت ما بينه الجنة إلم االر 
 .(مدفق  يي  )( فيها 

لقيد سو  أحدكم من الجنة خي مما بين السماء ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -45
 .(رواه أةمد ) ( واالر  
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رواه ) ( لمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين ل) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -44
 .(الربراني 

سلمين ملن يبرو الدين  ائما يقاتل لليه لصابة من ال) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -41
 .(رواه مسيم )(  حتم تقوم السالة

( ال حرم لليه النار ما اغبرت  دما لبد في سبيل اهلل إ ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -42
 .(رواه األربع  ) 

واهلل أللم بمن يجاهد في  –مةل المجاهد في سبيل اهلل  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -41
وتوكل اهلل تعالم للمجاهد , كمةل الصائم القائم الدائم الذي ال يفتر من صيام وال صد ة حتم يرجب  –سبيله 

 .(مدفق  يي  )( خله الجنة أو يرجعه سالما مب أجر أو غنيمةفي سبيله إن توفاه أن يد

 (.9511/1)دنبي   يى أهمي  اإلخالم والصدق : واهلل أللم بمن يجاهد في سبيله

والمعنى في  أن  بما يدخل  يى قيب العدو من الوم الداهم والاير الالحم يكون  مي  داهما  : )قال ابن العربي
 (.اإلندراع  الضعف و) اع وساهر األ مال ددركوا الفدر 

كمةل  –واهلل أللم بمن يجاهد  –مةل المجاهد في سبيل  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -41
 .(رواه النساهي )  (الصائم والقائم الخاشب الراكب الساجد 

رسه في ممسك لنان فرجل من خير معاش الناس لهم ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -41
ورجل في غنيمة , سبيل اهلل ي ير للم متنه كلما سمب هيعة أو ف لة  ار لليه يبتغي القتل والموت مظانه 

أو ب ن واد في هذه االودية يقيم الصال  ويةتي ال كا  ويعبد ربه حتم يأتيه , في رأس شعفة من هذا الشعا 
 .(رواه مسيم )  (اليقين ليس من الناس إال في خير 

لصابة تغ و , لصابتان من أمتي أحر ها اهلل من النار  ): ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال   ن رسول -49
 .(رواه النساهي ) ( ولصابة تكون مب ليسم بن مريم لليه السالم , الهند 

رسول  يا: كنع جالسا  ند رسول ا  صيى ا   يي  وسيم فدال رجل:  ن سيم  بن نفيل الكندي قال   -44
فأقبل رسول ا  صيى ا  , قد وضعع الةرب أوحارها  الناس الخيل ووضعوا السالح وقالوا ال جوادا  أذال 

وال ي ال من أمتي أمة يقاتلون للم الحق وي يغ اهلل لهم , كذبوا اآلن جاء القتال :   يي  وسيم بوجو  وقال
ل معقود في نواصيها الخير إلم يوم والخي,  لوب أ وام وير  هم منهم حتم تقوم السالة وحتم يأتي ولد اهلل 

 .(رواه الربراني ) (  .القيامة 

, في الجنة خي من الدنيا وما فيها موضب سو  أحدكم ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -10
 .(رواه الدرمذي ) ( فمن  ح و لن النار وأدخل الجنة فقد فا  وما الحيا  الدنيا إال متاع الغرور : ) و رأ

 .(رواه ابن ماج   ) ( من راو روحة في سبيل اهلل كان له بمةل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة  ) -15

, هلل فواق نا اة فقاد وجبات لاه الجناةمن  اتل في سبيل ا) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -14
ومان جارو جرحاا فاي , أجر  شهيد  ومن سأل اهلل القتل في سبيل اهلل من نفسه صاد ا ةم مات أو  تل ف ن له
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, لونهاا لاو ال لفاران وريحهاا رياح المساك , سبيل اهلل أو نكب نكبة ف نها تجيء ياوم القياماة كاأغ ر ماا كنات 
 .(رواه أبو داوود ) ( ومن خرج به خراج في سبيل اهلل كان لليه  ابب الشهداء 

أخرجر  ) ( هرياق دماه ا ن لقر جاواده وأفضل الجهاد م) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -11
 .(أةمد 

ولليك بالجهااد , أوصيك بتقو  اهلل ف نه رأس كل شيء ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -12
أخرجر  ) ( وللياك باذكر اهلل وتاالو  القارآن ف ناه روحاك فاي الساماء وذكارك فاي االر  , رهبانية اتسالم ف نه 
 .(أةمد 

ماالي فياه : كان يأخذ الوبر  من جنب البعير من المغانم فيقاول )ى ا   يي  وسيم أن   ن رسول ا  صي -11
المخي  وما  أدوا الخي  و, الغلول ف ن الغلول خ ي للم صاحبه يوم القيامة  إياكم و, إال مةل ما الحدكم منه 

, هاد باب من أبواب الجنة وجاهدوا في سبيل اهلل تعالم القريب والبعيد في الحضر والسفر ف ن الج, فوق ذلك 
وال يأخاذكم فاي اهلل , وأ يماوا حادود اهلل فاي القرياب والبعياد , إنه لينجي اهلل تباارك وتعاالم باه مان الهام والغام 

 .(ا  بن أةمد  أخرج   بد) (لومة الئم 

ورسوله  اهلل: أتعلم أول  مر  تدخل الجنة من أمتي؟  لت ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -11
أو  اد حوسابتم؟ : المهاجرون يأتون يوم القيامة إلم بااب الجناة ويساتفتحون فيقاول لهام الخ ناة: فقال, أللم 

نمااا كاناات أساايافنا للاام لواتقنااا فااي ساابيل اهلل حتاام متنااا للاام ذلااك؟  ااال: فيقولااون : بااأي شاايء نحاسااب وا 
 .(كم أخرج  الةا) ( فيقيلون فيها  بل أن يدخلها الناس , فيستفتح لهم 

يوشااك االماام أن تاادالم للاايكم كمااا تاادالم االكلااة إلاام  ):  رن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسريم أنرر  قررال  -11
ولينا لن , ئذ كةير ولكنكم  غةااء كغةااء السايل مبل أنتم يو : ئذ؟  المأو من  لة نحن يو : فقال  ائل,  صعتها 

رساول اهلل وماا الاوهن؟  ياا: فقاال  ائال, وهن وليقذفن اهلل فاي  لاوبكم الا, اهلل من صدور لدوكم المهابة منكم 
 .(أخرج  أبو داوود )( حب الدنيا وكراهية الموت :  ال

من آمن باهلل وبرسوله وأ ام الصال  وصام رمضاان كاان ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -19
ياا رساول اهلل أفاال : ا فقاالواجاهد في سابيل اهلل أو جلاس فاي أرضاة التاي فيها, حقا للم اهلل أن يدخله الجنة 

ماا باين الادرجتين كماا باين , إن في الجنة مائة درجة ألدها اهلل للمجاهدين فاي سابيل اهلل : نبشر الناس؟  ال
فااوق لاارش  –أراه  –ف نااه أوساا  الجنااة وأللاام الجنااة , السااماء واالر  فاا ذا سااألتم اهلل فاسااألوه الفااردوس 

 .(ج  البخاري أخر ) ( الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة 
ال ت ال لصابة من أمتي يقااتلون للام الحاق ال يضارهم ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -14

 .(رواه مسيم ) (من خالفهم حتم تأتي السالة وهم للم ذلك 

مار رجال مان أصاحاب رساول اهلل صالم اهلل للياه وسالم  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أنر  قرال  -20
لاو الت لات النااس فأ مات فاي هاذا الشاعب ولان أفعال حتام : فألجبتاه فقاال, ه ليينة من ماء لذبة بشعب في

ال تفعل فا ن مقاام أحادكم فاي سابيل اهلل : فذكر ذلك لرسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم فقال, استأذن رسول اهلل 
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مان , اغ وا فاي سابيل اهلل  ,أال تحبون أن يغفر لكم ويدخلكم الجنة , أفضل من صالته في بيته سبعين لاما 
 ( .رواه الدرمذي)(   اتل في سبيل اهلل فواق نا ة وجبت له الجنة

فيقاتلهم , ال تقوم السالة حتم يقاتال المسالمون اليهاود ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -25
هاذا , لباد اهلل  لم ياايا مسا: فيقول الحجر والشجر, المسلمون حتم يختب  اليهودي من وراء الشجر والحجر 

 ( .رواه سلم )(.   إال الغر د ف نه من شجر اليهود , يهودي خلفي فتعال فا تله 

, مسلم  تل كافرا ةام سادد و اارب , ال يجتمعان في النار ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -24
ان فاي  لاب لباد ماةمن اتيمااان وال يجتمعا, فايح جهانم  وال يجتمعاان فاي جاوا ماةمن غباار فاي سابيل اهلل و

 ( .رواه النسائي وأحمد) (. والحسد 

ال يا ال اهلل يغارس فاي هاذا الادين غرساا ليساتعملهم فياه ):  ن رسول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال  -21
  (.رواه أةمد وابن ماج ) (  ب الته إلم يوم القيامة

, المجاهااد فااي ساابيل اهلل : للاام اهلل لااونهم ةالةااة حااق) :  رن رسررول ا  صريى ا   ييرر  وسريم أنرر  قرال  -22
 .(رواه أةمد ) ( والناكح الذي يريد العفاا , والمكاتب الذي يريد االداء 

: فقاال, جاء رجل إلام رساول اهلل صالم اهلل للياه وسالم  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -21
يب إذا خرج المجاهاد أن تادخل مساجدك فتقاوم وال هل تست :  ال, ال أجده : دلني للم لمل يعدل الجهاد؟  ال

 .(رواه البخاري)(  ومن يست يب ذلك: تفتر وتصوم وال تف ر؟  ال

رسااول اهلل أي الناااس أفضاال؟ فقااال رسااول اهلل   ياال يااا ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  -21
ماةمن فاي شاعب مان : ةام مان؟  اال:  االوا, مةمن يجاهاد فاي سابيل اهلل بنفساه ومالاه : صلم اهلل لليه وسلم

 (.رواه البخاري) (الشعاب يتقي اهلل ويدع الناس من شره

أن االخردالر أفضرل بشررر السرالم  مرن الفردن : الر وأكثر العيماء قالواخداخديف العيماء في العحل  والبعد  ن اال
وهرررذا ةرررال جمررراهير , لنررراس فدرررد كررران األنبيررراء  يررريوم الصرررال  والسرررالم يخديررررون با, وهرررذا هرررو رأي الشرررافعي , 

, فيةصيون باالخدالر مناف  شوود الجمع  والجما   و يراد  المرضرى وةيرق الرذكر , الصةاب  والدابعين والحهاد 
المااةمن الااذي يخااال  الناااس ويصاابر  ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال : وفرري الةرردي  الصررةيأ

 (. أذاهمناس وال يصبر للم للم أذاهم خير من المةمن الذي ال يخال  ال

 .العحل  خير من االخدالر خاص  في الفدن والةروب بين المسيمين: وقال قسم من العيماء
أول جيش من أمتاي يغا ون :  ن أم ةرام رضي ا   نوا أنوا سمعع النبي صيى ا   يي  وسيم يدرول ) -21

أول : ثم قال النبي صيى ا   يي  وسريم , ت فيهمأن:  ال,  يا رسول ا  أنا فيوم: قيع: قالع, البحر  د أوجبوا 
 (رواه البخاري) ( ال: أنا فيوم يا رسول ا ؟ قال: فديع, جيش من أمتي يغ ون  يصر مغفور لهم 

 .والةدي  من معجحاع النبو 
أشاهد أن ال إلاه إال اهلل وأناك : فقاال – بيال مان االنصاار –جااء رجال مان بناي النبيات : لن البراء  اال) -29
رواه مسريم ) ( فقال النبي صلم اهلل لليه وسلم لمال هاذا يسايرا وأجار كةيارا, ةم تقدم فقاتل حتم  تل , له رسو 
.) 
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 اال رساول : سمعت أباي وهاو بحضار  العادو يقاول: لن أبيه  ال, اهلل بن  يس  لن أبي بكر بن لبد)  -24
: ياا أباا موسام: س الهيئاة فقاالفقاام رجال ر , إن أبواب الجنة  تحت ظالل السايوا : اهلل صلم اهلل لليه وسلم

أ ارأ للايكم الساالم : نعم فرجب إلم أصاحابه فقاال: آنت سمعت رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم يقول هذا؟  ال
 .(رواه البخاري )( و فضرب به حتم  تل دةم مشم بسيفه إلم الع, ةم كسر جفن سيفه فألقاه 

باالي أن أماا :  صلم اهلل للياه وسالم فقاال رجالكنت لند منبر رسول اهلل: حدس النعمان بن بشير  ال ) -10
ماا أباالي أن ال ألمال بعاد اتساالم إال أن ألمار : و اال آخار, ال ألمل لمال بعاد اتساالم إال أن أساقي الحااج 

لناد  أصواتكما و ال ترفع: ف جرهم لمر و ال. الجهاد في سبيل اهلل أفضل مما  لتم : و ال آخر, المسجد الحرام 
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفته فيماا اختلفاتم ,  صلم اهلل لليه وسلم وهو يوم الجمعة منبر رسول اهلل

اهوادو ) وجل   فأن ل اهلل ل , فيه  جو اري وو اْن آموانو بياللَّاهي وواْليواْومي اآْلخي روامي كومو دي اْلحو موارو و اْلموْسجي اجِّ وولي قوايوةو اْلحو عوْلُتْم سي أوجو
ْندو اللَّهي  فيي سوبييلي اللَّهي ال  (.رواه مسيم ) (  (18:التوبة)(  يوْستوُوونو لي

الررةمن برن خالرد برن  و يى الجما    بد, دين  نريد الدسرنريني  مغحونا من ال:  ن أسيم أبي  مران قال -15
ال إلر  إال ا  ,  مر  مر : فدرال النراس, فةمرل رجرل  يرى العردو , والرروم ميصردوا ظورورهم بةراهر المدينر  , الوليد 

لمرا نصرر ا  نبير  وأظورر , إنمرا نحلرع هرذه اآلير  فينرا معشرر األنصرار : فدال أبرو أيروب, دويك  الييدي بيدي  إلى 
مأ إ لَاى  : هيم نديم في أمولنا ونصريةوا و فرأنحل ا  دعرالى: قينا, اإلسالم  يكا اد  لأقااوا ب أَيأ ِ اي َساب يل  هللان  َوال تا ف قااوا  َوأَنأ

لاَكة   ْأ فيرم يرحل  : )قرال أبرو  مرران. لداء باأليدي إلى الدويك  أن نديم في أموالنرا ونصريةوا ونردع الجوراد فاإل   التن
 (. أبو أيوب يجاهد في سبيل ا  ةدى دفن بالدسرنريني 

 ( أخرج  أبو داوود ) .الرةمن بن خالد بن الوليد فضال  بن  بيد بدل  بد: وفي الدرمذي
 

 والشهداء ن رعاية أسر المجاهدي: 

أيكم خلا الخارج في أهله وماله بخير كان له مةل نصاا  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -5
 الااحي أو المجاهد في سبيل ا : الخارج. (رواه مسيم ) (  أجر الخارج

م والساالي للا, أناا وكافال اليتايم لاه أو لغياره فاي الجناة ) :  ن رسول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال  -4
 (.رواه الربراني ) ( االرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهلل 

 وأحاب االلماال إلام اهلل لا , حب الناس إلام اهلل أنفعهام أ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -1
, أو أن ت ارد لناه جولاا , أو تقضاي لناه ديناا , أو أن تكشاا لناه كرباة , وجل سارور تدخلاه للام مسالم 

ومان كاا غضابه ساتر , ي مب أخي المسلم في حاجته أحب إلم مان أن ألتكاا فاي المساجد شاهرا والن أمش
ومان مشام ماب , ظم غيظا ولو شااء أن يمضايه يمضايه ماأل اهلل  لباه رضام ياوم القياماة كومن , اهلل لورته 

ن ساوء الخلاق ليفسا, أخيه المسلم في حاجته حتم يةبتها لاه أةبات اهلل  دماه ياوم تا ل اال ادام  د العمال كماا وا 
 (. رواه الربراني )  ( يفسد الخل العسل

السالي للم االرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهلل أو  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -2
 (.مدفق  يي  ) ( القائم الليل الصائم النهار
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صررةة  ) ( الماارأ   اليتاايم و: إنااي أحاارج حااق الضااعيفين) :  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  -1
 (الةاكم 

ه بغي رأتإذ , بينما كلب ي يا بركية  د كاد يقتله الع ش  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -1
 (.رواه البخاري ) ( فغفر لها به , فسقته إياه , فن لت مو ها فاستقت له به , من بغايا بني إسرائيل 

كاال , المسالم أخااو المسالم ال يخوناه وال يكذبااه وال يخذلاه ) : يم أنر  قرال  رن رسرول ا  صريى ا   يير  وسرر -1
 (من الشر أن يحقر أخاه المسلم  امرئبحسب , التقو  هاهنا , المسلم للم المسلم حرام لرضه وماله ودمه 

 (.رواه الدرمذي ) 

ومان كاان فاي , يسالمه المسالم أخاو المسالم ال يظلماه وال  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -9
, ومان فارج لان مسالم كرباة فارج اهلل لناه بهاا كرباة مان كارب ياوم القياماة , حاجة أخيه كان اهلل في حاجته 

 (مدفق  يي  ) ( ومن ستر مسلما ستره يوم القيامة 

 وأحاب االلماال, أحب الناس إلم اهلل تعالم أنفعهم للنااس ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4
, أو ت ارد جولاا , أو يقضاي لناه ديناا , أو تكشاا لناه كرباة , وجل سرور تدخلاه للام مسالم  إلم اهلل ل 

ومن , شهرا  –يعني مسجد المدينة  –والن امشي مب أخ في حاجة أحب إلم من أن ألتكا في هذا المسجد 
ه رجااء ياوم القياماة يه أمضااه ماأل اهلل  لباضاومان كظام غيظاه ولاو شااء أن يم, كا غضبه ستر اهلل لورته 

وأن ساوء الخلاق يفساد العمال كماا , ومن مشم مب أخيه في حاجة تتهيا لاه أةبات اهلل  دماه ياوم تا ل اال ادام 
 ( أخرج  الربراني ) ( يفسد الخل العسل 

 :ة نساء المجاهدينمحر 

لاه نبياب كنبياب أو كلما  نفرنا في سبيل اهلل تخلا أحدهم  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -5
 (.رواه أةمد )  (للم أحدهم إال نكلت به  أ درواهلل ال !! التيس منح إحداهن الكةبة من اللبن؟

, حرماة نسااء المجاهادين للام القالادين كحرماة أمهااتهم  ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4
: فقيال لاه, هم إال و ا لاه ياوم القياماة في أهله فيخونه في نوما رجل من القالدين يخلا رجال من المجاهدي
 (.رواه مسيم ) ( فما ظنكم , فيأخذ من لمله ما شاء ,  د خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت 
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 من أنواع الجهاد: 

مدفق  يير  ) ( أهج  ريشا ف نه أشد لليهم من رشق النبل ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -5
.) 
) ( أهااج المشااركين فاا ن روو القاادس معااك  الااه لحسااان ) : صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  ررن رسررول ا   -4

 (.مدفق  يي  
رواه ) ( إن من ألظم الجهاد كلمة لدل لند سل ان جاائ  ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -1

 (.الدرمذي 

ه بمعرروف دعررض ليعرذاب والمروع أةيانرا وصاةب السيران إذا أمر , ألن مجاهد العدو  مدردد بين رجاء وخوف 
فرإذا كفر  فدرد أوصرل النفر  إلرى , وألن ظيرم السريران يسرري إلرى جرم غفيرر , فوو أفضل من جو  غيب  الخروف , 

 .بخالف قدل كافر, خيق كثير 

 .من ل  سالر  وقور: والسيران
 (.رواه أةمد ) ( ه إن المةمن يجاهد بسيفه ولسان) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -2

فونررا دكررون الفدرروى , لف هرروى السرريران اومررن الجورراد باليسرران فدرروى العيمرراء فرري وجرروب الجورراد خاصرر   نرردما دخرر
ولررذا ال يسرردفدى فرري أمررور الجورراد إال الصررادقون , ألنوررا قررد دكيررف العررالم وظيفدرر  أو  ندرر  , الررنفس  شررديد   يررى

 .العالمون العاميون
والواجب أن يعدبر في أمرور الجوراد بررأي أهرل الردين الصرةيأ الرذين (: 2/591)لكبرى قال ابن ديمي  في فداوى ا

وال بررأي أهرل , دون الذين يايب  ييوم النظر فري ظراهر الردين فرال يؤخرذ بررأيوم , لوم خبر  بما   يي  أهل الدنيا 
ون قررادرا  يررى االسرردنبار أن يكرر: الرردين الررذين ال خبررر  لوررم فرري الرردنيا أي يشرردرر فرري الررذي يفدرري فرري أمررور الجورراد

 .وأن يعرف ربيع  المعرك  وأةوال أهيوا, مخيصا 
رواه )(  ألساانتكم جاهاادوا المشااركين بااأموالكم وأنفسااكم و ):  ررن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  -1

 (.أةمد 
 .إذا أريق الجواد فوو قدال الكفار بالسالح ةدى يسيموا أو يعروا الجحي 

وال يعررارض , بوجررو الكرافرين واإلغررالظ  يريوم : كمدلسرنأب, بالددررال بالسرالح : وأنفسركم , الاررحا  ح يربدجو: برأموالكم
 .هذا مريق النوي  ن المشركين لهال يسبوا المسيمين 

وبرأن درذلوهم ودرذلوهن ودسربوهم إذا , بأن دخوفوهم ودو دوهم بالددل واألخذ والنوب وغير ذلرك : وجاء في الةاشي 
وبررأن ,   مرروليمسرريمين بالنصررر والاني, دررد وا  يرريوم بالخررذالن والوحيمرر   وبررأن, ا  دعررالى  لررم يررؤد ذلررك إلررى سررب

 .الناس  يى الاحو ونةو ذلك ادةرضو 
وبررردر  نررر  الةميررر  اإل الميررر  ممرررا نرررراه مرررن , برررأن دظورررر الجوررراد كرررذلك بأنصررر  صرررور  : واآلن الجوررراد باليسررران

ف دون دشوي  الجواد أو ةرق شخصياد  أو اإلساء  إلى رموحه وأن دد, الةمالع المسعور   يى الجواد األفااني 
 .ودرد  يى المثبرين والمعوقين والمخذلين والمرجفين, 
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رجال لاه درهماان أخاد أحادهما : سبق درهم مائة ألاا درهام) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -1
 (.رواه النساهي )( ها ورجل له مال كةير فأخذ من لرضه مائة ألا فتصدق ب, فتصدق به 

ن مراع الجيراع كمرا : سهل ابن ديمي  لو ضاق المال  ن إرعام جياع والجواد الذي يدضرر بدرك  قدمنا الجواد واى
فررإن هنرراك ندررديوم  بفعيوررا وهنررا , وأولررى ( ا دصررام الكررافرين برربعض المسرريمين  نررد الددررال ) أل  الددرررس سررفرري م

 .يمودون بفعل ا 
 اتاال دون مالااك حتاام تحااو  مالااك أو تقتاال فتكااون ماان  ):   ييرر  وسرريم أنرر  قررال  ررن رسررول ا  صرريى ا  -1

 (.رواه أةمد)  ( شهداء اآلخر  
رواه ابن ) ( من أتي لند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -9

 (.ماج  
الةر   ييرر   و, لمرن أريرد مالر  ظيمرا فرري قدرال ظالمر  هرذا أبررين بيران وأوضرأ برهران  يررى اإلذن : قرال ابرن جريرر
ودرك  من درك النوي  ن المنكر , فددال اليصوم والدراع مريوب ,  ألن مدام الشواد   ظيم , كاهنا من كان 

 .وال منكر أ ظم من قدل المؤمن وأخذ مال  ظيما, 

والراتاب :وفري رواير )هلل والوا اب فيهاامةل القاائم للام حادود ا ):  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -4
فأصااب بعضاهم ألالهاا  –فاي البحار  –كمةل  وم استهموا من الماء للام سافينة ( –هن فيها االمد و –فيها 

فاي أسافلها إذا اساتقوا مان المااء فماروا  –الاذين  – وفري رواير فكان الاذي , أولرها  وأصاب بعضهم أسفلها و
فكااان الاذي فااي أساافلها يصااعدون فيساتقون الماااء فيصاابون للاام رواير  وفرري  . فتاأذوا بااه  –للام ماان فااو هم 
لاو خر ناا فاي نصايبنا خر اا : فقالوا.. ندلكم  تصعدون فتةذوننا  ال: افقال الذين في ألاله,  هاالذين في ألال

 فأخاذ فأساا فيجعال ينقار أسافل( ولم نمر للام أصاحابنا فناةذيهم  :وفي رواي )فاستقينا منه ولم نةذ من فو نا 
ن , فا ن تركاوهم وماا أرادوا هلكاوا جميعاا , وال باد مان المااء , تأذيتم بي : مالك؟  ال: فأتوه فقالوا, السفينة  وا 

 (.رواه البخاري )( أخذوا للم أيديهم نجوا ونجوا جميعا 
أخرجر  )( لاك بهاا سابعمائة نا اة مخ و اة فاي الجناة ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قرال  -50

 (. أبو نعيم
 (.أخرج  أةمد)( نعم أن يموت الرجل دون حقه ) :  ن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم أن  قال  -55

أمررا نةررن فنعاميرر  معاميرر  الميررع العررادي , فإنرر  يمرروع شررويدا كمررا مررر فرري األةاديرر  الماضرري  وهررذا شررويد اآلخررر  
 .ثوابينناسي  ونكفن  ونصيي  يي أي كثواب الشويد م  الدفاوع دبين الشواددين وال

 واماا يع اون مةال أجاور أولهام ينكارون أإن مان أمتاي ) :  ن رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم أنر  قرال  -54
 (أخرج  أةمد ) (المنكر 

أي إن اهلل يةيااب جمالااة ماان المساالمين تاااتي متااأخر  كمااا يع ااي الصااحابة الااذين نصااروا اتسااالم وأسسااوا 
 .مجتمعه
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 :هاد بأنه القتالتعريا الرسول صلم اهلل لليه وسلم الج

, ياا رساول اهلل ماا اتساالم؟  اال إن يسالم  لباك :  اال رجال: )  ن  مرو بن  نبسر  رضري ا   نر  قرال -51
وماا اتيمااان؟  ااال أن :  ااال, اتيماان : فااأي اتساالم أفضاال؟  ااال: وأن يسالم المساالمون مان لسااانك وياادك  اال

 ومااا:  اال, الهجار  : فاأي اتيماان أفضال؟  اال:  اال, تاةمن بااهلل ومالئكتاه وكتباه ورساله والبعاس بعاد المااوت 
أن تقاتل الكفاار :  ال ال وما الجهاد؟ , الجهاد :  ال فأي الهجر  أفضل؟  ال, أن تهجر السوء :  ال, الهجر  

 ااال رسااول اهلل صاالم اهلل لليااه , هريااق دمااه ا ماان لقاار جااواده و: فااأي الجهاااد أفضاال؟  ااال:  ااال, إذا لقيااتهم
 (5)أهر[.(أخرج  أةمد )(حجة مبروره أو لمر : مل بمةلهماما أفضل االلمال إال من لوةم لمالن ه: وسلم

 
 مبررات القتال ودوافعه: 

سهل رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ن الرجل يدادل شجا   ويدادل ,  ن أبي موسى رضي ا   ن  قال
 (.أخرج  الخمس  ) ( وو في سبيل ا  من قادل لدكون كيم  ا  هي العييا ف : )أي ذلك في سبيل قال, رياء 

رجل يريد الجواد في سبيل ا  وهو يبداي : إن رجال قال يا رسول ا  : و ن أبي هرير  رضي    ن  قال
 (.رواه أبو داوود ) ( دها ثالثا كل ذلك يدول ال أجر ل  افأ , ال أجر ل  : ) فدال,  رضا من الدنيا 

 :اآلياع
1-  ون فدن  ويكون الدين   وقاديوهم ةدى ال دك (  541: البدر). 
2- كره المشركون هو الذي أرسل رسول  بالودى ودين الةق ليظوره  يى الدين كي  ولو  ( 4 :الصف) 

 م وا  مدم نوره ولو كره الكافرونويريدون ليرفهوا نور ا   بأفواه  (9:الصف) 

3-  وما أرسيناك إال كاف  ليناس بشيرا ونذيرا . 

4-  ليعالمين  وما أرسيناك إال رةم . 

 –فري األرض  –كرل إنسران  –إن هذا الدين جاء إ النا  اما ليبشري  كاف  يؤذن المجال  مي  هو اإلنسان 
, ومن ثم فإن الجواد ضرور  ةدمي  دالحم  كيما أردنا أن نبيا  ليناس أو ننشره فري ربروع العرالمين  –كل األرض 

 .الجاهيي كيان لكبرى الدي يدوم  ييوا ألن  سيدف في وجو  العدباع ا

وال يمكن لدين جراء ليندرذ , سياسي  واجدما ي  واقدصادي  و رقي  وجارافي  :  سيدف في وجو   دباع كأداء
ألن الجاهييررر  نفسررروا سرررددةرك , يجاهييررر  السرررالح والسررنان لالبشررري  أن يدرررف مكدررروف اليرردين يبيررر  باليسررران ويرردع 

 ...(.م وليرفهوا نور ا  بأفواه ون يريد )    .. الم من الجذورد  اإلسجد لدةمي كيانوا  و
وسررواء دةركررع الجاهييررر  أم لررم ددةرررك فرررال بررد لإلسررالم أن ينريرررق بةركدرر  الذاديرر  الدررري ال بررد منوررا لدرررانون 

 (.لفسدع األرض ولكن ا  ذو فضل  يى العالمين ببعض ولوال دف  ا  الناس بعضوم  )الدداف  

                                                 
 . (252/256 -1ج :العظام  الذخائر)  (5)
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وظور الفساد , إال أسنع الةيا  ودعفنع  و,   ةصالالةيا  الداف  بين الةق والبارل هو الذي يةفظ قانون الد إن
يعنري إن لرم دةصررل  , ( إال دفعيرروه دكرن فدنر  فري األرض وفسرراد كبيرر ) أيردي النراس  عفري البرر والبةرر بمررا كسرب

 .رضوالوجر  في سبيل ا  يعم الشرك األ, والجواد , المواال  بين المؤمنين 
إن اإلسالم لم يأع ليكون دين الجحير  العربي  فةسب , هو الدفسير اإلسالمي ليداري  واألةدا  :  وقانون الدداف 

إن رسرول , رافورارثم بعد ذلك يدب  فري أرجراء الجحيرر  يرداف   رن ةردودها ويةمري أ, أو ليكون دين العرب فدر , 
 .ا  صيى ا   يي  وسيم بع  لألةمر واألسود

بربعض ولوال دف  ا  الناس بعضوم  )وةفظ الفراهض الدعبدي  وأماكن أداهوا , الجواد ضرور  لةماي  الشعاهر إن 
 ...(. صيواع ومساجد يذكر فيوا اسم ا  كثيرا ولينصرن ا  من ينصرهو وبي    لودمع صوام

م فررررري األرض أقررررراموا كنررررراهمالرررررذين إن  )فرررررالدمكين فررررري األرض ضررررررور  ةدميررررر  وفررررررض الحم لةمايررررر  العبررررراد   
 ..(.الصال 

ويمنر  , ويمن  األذان بالعربي  , لدد بياع الجرأ  بأ داء ا  أن يعين أدادورك دةويل مسجد أياصوفيا إلى مدةف 
 !!ددعامل الدول  أو ددرس في مدارسوا كل امرأ   ويفرض السفور  يى,   أمام الناس الالص

 يرى خربراء المسراجد أن يمدنعروا  رن الكرالم  يرى فر رون سريدنا د الةكيم  رامر أن يروحع بل الصيف بعصولدد و 
 !!موسى
ةكررم باإل رردام  دوبرر   يررى مررن ثبررع أنرر  مررن الأن يعيررن { رهرريس سرروريا } ةررافظ األسررد  رور بالنصرريريارروبيرر  ال

 !!اإلخوان المسيمين
 (!! !خالقصفر في األ) والسخري  بالديم  ند أةدهم أن يؤسس نوادي ليعرا  يسميوا  االسدودارووصل 

فيريرررب مرررن األسرررداذ , برررالدرين الكرررريم  أههرررح { أةرررد أ ررروان الررررهيس المصرررري  برررد الناصرررر } ويعيرررن جمرررال سرررالم 
 .الوضيبي أن يدرأ الفادة  معكوس 

)  : قراهال لمرن اسردااثوا برا  أثنراء الدعرذيب{ رهيس اسردخباراع  برد الناصرر فري مصرر } ي نويصرح ةمح  البسيو 
 (!!ي الحنحان لو جاء ا  لوضعد  ف

إن وظيفر  اإلسرالم أن يدرف وا ظرا ألمثرال هرؤالء ينصرةوم باليسران وال : إنوا موحلر  مضرةك  قادير  أن يدرول قاهرل
 !!ألن  ال إكراه في الدين, شأن ل  بالسنان 

حال  الةواجح أما د ود  بالسنانو , ال بد لإلسالم من البيان باليسان   .اى
ودمنر  دخرول النراس فري , لعدباع الدي دةول دون وصول اإلسالم إلرى النراس دةريم ابعد نعم ال إكراه في الدين 

وال يرضرى أن ينةصرر فري ةردود , و إن الةق يرأبى الةردود الجارافير  . ودعبدهم لاير رب العالمين , هذا الدين 
ن إن الدضري  مرا برالكم ددولرو : فرالةق يدةردى العدرول البشرري  النحيور  ويدرول لورا, ضيد  اخدر وا  يماء الجارافيرا 

 .وهي بارل إذا دعدع هذا الشار  اآلخر, الفالني  في هذا الجانب من الجبل أو النور 
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 :إن وظيف  الجواد اإلسالمي ددخيم في ثال  ندار

 .–وهذه أهموا وأساسوا  –نشر الد و  اإلسالمي   -1
 .مةضنا يمنا لفكرد  ريدا لد ود  ونةماي  دار اإلسالم الدي يديموا لدكون م -2
 .داذ المسدضعفين في األرضإن -3

  ومالكم ال دداديون في سبيل ا  والمسدضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يدولون ربنا أخرجنا من
 (.11:النساء) هذه الدري  الظالم أهيوا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

وةكمدوا , ن في نظر اإلسالم إال إذا ساد فيوا منو  ا  ليس لوا قيم  وال وح   أنوا إن قيم  األرض ذادوا 
 . وهيمن  ييوا دين , شريعد  

وةدال , م  في المنو  اإلسالمي  ندما دكون مةضنا ليعديد  إن األرض دعدبر قيه ) : يدول الشويد سيد
اي  ليعديد   والمنو  وةديد  أن ةماي   دار اإلسالم ةم, ومنريدا لدةرير اإلنسان , ودارا لإلسالم , ليمنو  

وليسع ةمايدوا هي الااي  األخير  لةرك  , ولكنوا ليسع الودف النواهي , والمجدم  الذي يسود في  المنو  
نما هي الوسيي  لديام مميك  ا  فيوا , الجواد اإلسالمي  لى , ثم الدخاذها قا د  انرالق إلى األرض كيوا , واى واى

 .واألرض هي مجال  الكبير, ين النوع اإلنساني هو موضوع هذا الد
ددرك إذا أقفرع من أن _ وهي الدي دضم البيع العديق ويكن ةبوا في قيب  صيى ا   يي  وسيم  –إن مك  

إن الجواد في اإلسالم ال يمكن أن يكون دفا ا  ن بدع   أرض أو  ن  رق أو , دنبع خضر  أو دعري ثمر  
و ن الدين الذي يريد ا  أن يظوره  يى , ي يجب أن دعم األرض كيوا قومي  إن  دفاع  ن الد و   والعديد  الد

ولكن  منو  إل  ونظام , نةي  قوم وال نظام ورن  سفاإلسالم لي, ةق اإلسالم أن يدةرك ابدداء من إن , كي  
 .يارومن ةد  أن يدةرك لدةريم الةواجح بين األنظم  واألوضاع الدي دال من ةري  اإلنسان في االخد,  الم 

ويدابل قو  الجاهيي  والسيران , إن اإلسالم دين واقعي يواج  فساد الدصور والمعددداع باآلياع البيناع  
 . ( بالدو  والةرك  والسنان

 
 :إلى بعض الندار الوام   يى الرريق الجواد االندباهال بد من و 

 :ال ريق إلم الجهاد
, المين ال بررد أن يبرردأ بررد و  صرررية  ليدوةيررد الخررالم إن الرريررق إلررى الجورراد لنشررر ديررن ا  فرري ربرروع العرر -5

ودوةيررد ا  بأفعالرر  بررأن نثبررع لرر  , ( ثبرراعالمعرفرر  واإل )ودوةيررد الربوبيرر  , ولدوضرريأ ال إلرر  إال ا  فرري النفرروس 
 .الوةداني  في الرحق واألجل واإلةياء واإلماد  والددر 

وال دعريررل وال دشرربي  وال  لدون دأويرر, يررا يالصررفاع الع  األسررماء الةسررن  و  عدوةيررد األسررماء والصررفاع فنثبرر -4
وجل فال ندول أن ا  جرابر مر  أن اسرم   دون اشدداق أسماء جديد     ح .د في الكداب والسن  ر كما و , دمثيل 
 . (السدير) هي وال ندول يا سادر ألن صفد  الوارد  في السن  , الجابر  فال نسمي  بد, الجبار 

 .جماع د و  الرسل  صيواع ا  وسيم   ييوموهذه الد و  هي 
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اها ال إ لَاَه إ ال(وما أرسلنا من قبلك من رسول  ) اه  أَنن اوٍل إ الن نااوح ي إ لَيأ انأ َرسا ل َك م  نأ َقبأ َنا م  َسلأ ون   َوَما أَرأ باادا َِاعأ (  أََناا 
 .(41:األنبياء)

و ندما  يدجم  ةولوا مجمو   من الناس ,  ييوا  ودبدأ هذه الد و  إلى الدوةيد منذ اليةظ  األولى بدجم  الناس
فددرروم , ةدوم سررددةرررك الجاهييرر  مررن ةررولوم لسررةدوا و , ويعيشررون فرري سرربيل إ الهوررا , يضررةكون مررن أجيوررا , 

ويصبر أناس يةميرون , ويسدشود أناس , ويفدن أناس , فيسدر  يى الرريق أناس , المعرك  بين الةق والبارل 
 .ويجعيوم سدارا وأدا  لنصر  شريعد , ء ينصرهم ا  ويمكن لوم في األرض وهؤال, اليواء والنبراس 

  ااَرده ااَي َماانأ َنَشاااءا َوال يا َِناجِّ َنا  اارا مأ َنصأ باوا َجاااَءها ااذ  ْااامأ َقاادأ كا ااوا أَنن االا َوَظنه سا أََس الره ااَتيأ ااى إ َذا اسأ م  َحتن َقااوأ ااَنا َعاان  الأ َبأأسا

ينَ  م  ر   (.550:يوسف)  الأماجأ

و يرى الرد ا  أن يركرحوا جورودهم وجورادهم  ييورا , من البة   ن قرع  أرض مناسب  يدام  ييوا ديرن ا   ال بد
 و, ومرررن ريدرررا لد ودررر , دارا لإلسرررالم  هرررذه األرض دكرررون, ايبررر  لويفررردأ  يررريوم با, ةدرررى يرررأذن ا  لورررم بالنصرررر 

 :هذه الدضي في يى الةروف ولذا ال بد من وض  الندار  , خا صالةا لنبدد  امن و, مةضنا لفكرد  
, و كرس قانونر  فري الدرداف  , إن سكوع الجاهيي   ن الةرق وموادندر  لورو أمرر خرالف سرن  ا  فري الةيرا   - 5

 . ارض ولوقع مةدودأمر فإن كان هنالك سكوع فوو 
  ْامأ قالأ إ نن لنَت ب َع م  ْاودا َوال الننَصاَرى َحتنى َتتن َي َك الأ َضى َعنأ اَد  َولَنأ َترأ مأ َبعأ اَواَءها اَت أَهأ َبعأ ْااَدى َولَاو ن  اتن َو الأ َدى هللان  ها ها

يرٍ  نأ َول يإ َوال َنص  َن هللان  م  م  َما لََك م 
لأ َن الأع  ي َجاَءَك م   . (450:البدر ) النذ 

 .حالد  وداييرهإن  يسدةيل  يى النفس أن دعيش رويال في مجدم  فاسد دون أن ددةرك إل
 .ا  ال يدنحل إال بعد رول البالء وشد  المةن إن نصر  -4
ْاما الأَبأأسَ  ) تأ مأ َمسن ل كا نأ َقبأ ا م  يَن َخلَوأ َُلا النذ  مأ َم ا َيأأت كا َة َولَمن لاوا الأَجنن خا تامأ أَنأ َتدأ بأ لاوا َحتنى َيقاوَل أَمأ َحس  ز 

لأ اءا َوزا رن اءا َوالضن

يَن آَمناوا َمَعها  ولا َوالنذ  سا يب   الرن َر هللان  َقر  را هللان  أاَل إ نن َنصأ  (.451:البدر )( َمَتى َنصأ

هؤالء ال يدركون سن  ا  في , فالذين يندظرون أن يدنحل النصر  ييوم وراء مكادبوم وهم جالسون  يى مدا دهم 
 .المجدمعاع وال قانون  في الد واع

ولرم يصريوا إلرى نصرر ديرن , من مييون وماهدي ألف شويد  بين مييون إلى أكثر اآلنإن األفاانيين قد قدموا ةدى 
 .ةيا الولم يدمكنوا من إقام  شر   في , ا  بعد 

والحفررراع مررن أن , إن الصربر الرويررل  يررى ظيررم الجاهيير  وكبررع األنفرراس الةررار  مررن أن دخررج مررن األ مرراق  -1
, وال يعيمررون أنرر  قادررل لينفرروس , اع أقررول إن الصرربر الرويررل قررد يظنرر  الرربعض مفيرردا ليررد و , دفرررج  ررن الصرردور 

وجررربن خرررال  يرررؤدي إلرررى المررروع البرررريء , وةرررذر برررال  يصرررل إلرررى ةرررد الوررروس , خاصررر  إذا صررراةب  هيررر  شرررديد 
 .الددريجي

فررإذا مادررع دةررول اإلنسرران إلررى جثرر  هامررد  ال دنكررر , ثررم دمرروع , ثررم دضررمةل , ثررم دررذوي , إن الايررر دكبررع أوال 
 (. غضبا   اوجو  يوم –أي يةمر  –يدمعر لم إن   )ما جاء في الةدي  أو ك, منكرا وال دعرف معروفا 

 وديك خديع  الرب  الهيم         دليرى الجبناء أن الجبن 
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, جاهيير  الراغير إن الصبر الرويل  يى المنكراع وأنع غارق في سرريدك الدادير  يرؤدي إلرى اإلسردهناس يوميرا بال
ن إ, ( كيررف بكررم إذا رأيرردم المعررروف منكرررا معروفررا)ودعكررس النظررر  , فرررر  لفرر  الدرري دمسرر  الوأخيرررا يررؤدي إلررى اإل

بل أكثر من ذلك , لف  الدي دددل الةس اإلسالمي في الديب هو الداء الذي يصيب كثيرا من الد ا  الصامدين اإل
دوم ورررلمرررا وقعرررع بنررروا إسرررراهيل فررري المعاصررري ن ), يرررؤدي إلرررى اخررردالف الرررد ا  ودمرررحق العررراميين  يرررى هرررذا الرررنو 

ولعرنوم  يرى لسران داود و يسرى , فضررب ا  قيروب بعضروم بربعض , شاربوهم  فواكيوهم و,  يماؤهم فيم يندووا 
ن    صيى ا   يي  وسيم اآلي  ثم دال, (  ابن مريم يَسى ابأ َد َوع  راويَل َعلَى ل َسان  َداوا نأ َبن ي إ سأ وا م  يَن َكَفرا َن النذ  لاع 

َيَم َذل َك ب َما  ونَ َمرأ َتدا ا َوَكاناوا َيعأ  .(19الماهد  )   َعَصوأ
لتأ رنه للم الحق  و, ولتأخذن للم يد الظالم , ولتنهون لن المنكر, كال لتأمرن بالمعروا : ) وقال 

 (.  لوب بعضكم ببع  ويلعنكم كما لعنهم أو ليضربن اهلل, ولتقصرنه للم الحق  صرا , أ را 
 االندفاع و يوسم الذي ياار  يى الةرماع ويصدع بالةق بالدوورةي  , كثر من ذلك وصل األمر أل بل

 . !!اإلدحان  ويوصف الساكع بالدحام و, 
إذن لم : فديع , لدد مكثع في مكدب سندين م  موظف يخر لم يعرف ادجاهي خاللوا: قال لي أةد الد ا  

 !!ددكيم خالل السندين كيم  واةد   ن الةق الذي دةمي  بين جوانةك
هل دظنون أن اإلسالم خرج من ةدود مك  , فعل الصةاب  كما يفعل كثير من الد ا  السريين اليوم درى لو

 !؟
وقبل أبو بكر بشرر ابن الدغن   ,  ثمان بن مظعون  واسدسيم ظاهرا ياسر وسمي  وراوغ , لو سكع بالل

أقول لو سكع  –ي من قريش بكر بشرر أال يرف  صود  في الدرين ألن صود  مؤثر بأبناء الة أباالذي أجار  -
 .ال يمكن أن يخرج من برةاء مك  ويدجاوح الةروراء فإن اإلسالم, هؤالء أمام رايان الجاهيي  وجبرودوا 

حلحل  ليكفر  لوو..  دأة. .ةدأ: مرددا  وهو دةع العذاب الشديد, إن إصب  بالل الدي دشير إلى السماء
 .لشجر  الجاهيي  من جذورها  وهح,  من أ ماق 

. ال بصوع العدل كما يدول مالك بن نبي ( بصوع الروح ) إال  ال دندصر في مراةيوا األولى إن الد واع
 .الدي ددف  ليبذل و دةرك الدضةي  ( صوع الروح ) إن مرةي  العدل هي مرةي  دالي  لمرةي  

وفي الييل دعال . ىالعح    ووقل ل  أنا  يى دين الال,  أمي  ابن خيف أخدع :إن صوع العدل يدول لبالل 
لدد ضةكع  يى أمي  وخد د  : راهدك وقل ل   واليك و و إلى مةمد صيى ا   يي  وسيم قاهدك الةديدي

 .فةسبني مع  ودركني وشأني 
, كس وددةرم إذا لم يوجد من ياذيوا بالدماءدإنوا دن. ولكن الد واع ال دندصر بوذه الكياس  والسياس  

 .  ويبنيوا بالجماجم واألشالء
وكأن هذه الصفاع الدي , مندف   وهذا ريب و وهذا, هذا  ارفي : لدد أصبأ الد ا  يرددون  يى ألسندوم 

 ..أصبةع معر  ومالم  في أنظار الذين ال يعيمون سنن الد واع  يدوم  ييوا الجواد الةديدي
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. ر النفوس أثناء المسير  وال بد من ضب, ال بد من السري  في بادئ األمر و وال بد من الةذر أثناء الرريق
, كان لوا وقع قصير سر ان ما دجاوحد  إلى اإل الن  ولكن السري  في د و  الرسول صيى ا   يي  وسيم

 .الجحع والموعليس الةذر الذي يؤدي إلى الشيل و , (  فانفروا  خذوا حذركم) , والةذر ال بد من  م  النفير 
فوذا شيء لم يضبر أةد من , العديد  ودوضيأ المبدأ  وضبر النفس أثناء المسير  ليس  ن إ الن

 .الصةاب  نفس   ن  
شوار الدين كان ديدن كل مسيم بعد أن نحل قول ا  دعالى  إن الصبر , (   م فأنذر: ) إن  رض الد و  واى

 .إال مس  الفرر  وقدل الاير   و, والصمع ل  مدى , ل  ةدود 
ن الدضرررةي , السرررنان ال دمكرررن إال إذا سررربددوا معركررر  البيررران واليسررران إن المعركررر  مررر  الجاهييررر  بالسرررالح و  -2  واى

 .بالروح في أرض الددال ال يكون إال بعد بذل الوقع والمال  بالنفس والجود
 .سيويكون إذا ةاولوا قر  األميال , إن الذين يعجحون أن يسيروا أمدارا 

لورم أثنراء  وهرم يصردرون لورم األوامرر ا  في األرضيندظرون من ةفن  من الضبار أن يديموا لوم دين  إن الذين
َ رررده األمررروال ودسرررجيل العدررراراع  االنشررراال معافسررر  األوالد والنسررراء و ًِ هرررؤالء يظنرررون أن إقامررر  المجدمعررراع , ِب

 !!ودايير النفوس واألشخام والديوب وبناء األرواح وصديوا يدم بوذه السوول  وبوذا الرخم من الدضةي  
 .ودبرح الرجال من خالل الدضةياع , والجواد في سبيل ا  هي الدي دفرح الدياداعإن المعرك   -1
نمرررا , لررم يررأع مصررادف  وال ا دبارررا , ن قرردر أبرري بكررر بررين المسرريمين بةيرر  أن اندخابرر  كررران بشررب  إجمرراع  إ واى

 بعرد, ر يروم دبروك ولذا قال  مر, والمةن والميماع  ورفعد  المواقف, أبرحع أبا بكر األةدا  وميحد  الدضةياع 
: وقرال لرسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  نردما سرأل  , ورأي أن أبا بكر قد جاء بمال  كير  , أن جاء بنصف مال 

مرا دسرابدع أنرا وأبرو بكرر فري مسرأل  إال :  ندها قال  مر ( ! دركع لوم ا  ورسول  : ) ماذا دركع ألهيك ؟ قال
 .بكر  أبوسبدني 

ألن قرردره كرران قررد برررح أثنرراء , فرري قاهمرر  مرشررةين  لالشرردراكوال , اندخابيرر   إلررى د ايرر  ولررم يكررن أبررو بكررر بةاجرر
النفرروس ببريررق  وال إلررى دضررييل, برراألموال  شررراء الضررماهر فيررم يعررد بةاجرر  إلررى, و يررى رررول الرريررق, المسررير  

 .اإل الم وديمي  األ مال 

فديراد  المجدمعراع الراكرد  . األشناع  و لعفن والرةالبال يرفو  ييوا إال ا, إن المجدمعاع الراكد  كالماء الراكد 
يرأبى أن , والنورر الجراري المجاهرد فإنر  كالمراء المدةررك وأما المجدم , درفو مدعفن  فاسد   الدي ال ددةرك ليددال

 .يةمل العفن أو أن يرفو  يى وجو  الخب  
ليدرردم , أو دول البدرررول  السررعودي يررأدي مررن , أو صرراةب مررال  كيررف يمكننرري أن أسرروي بررين إنسرران  ررادي درراجر

كيرف أسروي بينر  وبرين دا ير  يةضرر إلرى , بنفسر  إلرى المجاهردين ويرير   يرى أةروالوم در  ويدردم حكا, مال  بيده 
أو , ويمكر  شرورا أو شرورين اندظرارا لمو رد مناقشر  الماجسردير, ألداء امدةان في جامع  مرن جامعادورا  باكسدان

 !!  مع  ؟ دون أن يخصم أسبو ا ليمجاهدين النظر في أمر دسجيي  في الجا
برأمر  لالهدمرامير  غيرر  ددفعر  أو ,  يرى هرذا الردين أير  ةرقر  لم يعرد فري نفسر  إن هذا الدا ي : أنا أقول في نفسي 

بررل إن ذلررك اإلنسرران العررادي أفضررل بكثيررر مررن هررذا .  وال يمكررن لديبرري أن يصرردق أن هررذا مررن الررد ا  , المسرريمين
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المسرريمين  مرن لرم يورردم برأمر) فررإن يكررون مرن الفاسردين  وأرجرو أن ال,  يير  األمرد فدسررى قيبر  الرذي رررال  الدا ير 
  (5) .أهر [ ( . فييس منوم

      
مااب النبيااين )  .وجمعنااا بااه مااب الرفيااق االللاام فااي لليااين , يخنا الشااهيد أكاارم اهلل ن لااه شااكااالم  انتهاام  

 . (والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
 

************* 

                                                 
 ( .111-111/ 5ج :الذخاهر العظام )   (5)
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 : الفصل التاسع

   ومبشرات  .. وردود  .. وصايا 
 

  وصايا ومحاذير :أوال: 
 .والمحاسبة للم الدوام حذار من ترك مرا بة النية واتخالش  -5

 .بتفاصيلها في  لوب المجاهدين ولقولهم حذار من إهمال  رع العقيد  الجهادية  -4

 .السلوكيةاالخال ية الشرلية و العبادية  التربية المتكاملة وخاصة حذار من إهمال   -1

 .وحذار من الجري وراء تكفير المعّينين , بالبا ل حذار من تكفير المسلمين  -2

 .البيان الحجة و جهاد مجاالت السنان و السالو و حذار من الخل  بين مجاالت جهاد  -1

 . يادات الصحو  بغير الحجة والبينة  ضاّللهة للماء السل ان و جحذار من موا -1

 .والمرتدينالشديد في دماء المسلمين أةناء  تال الكافرين  االحتيا ذار من لدم ح -1

 .مب العدو والصديق  وأخال يات اتسالم وآدابه , حذار من إهمال أحكام الجهاد -9

 . حذار من كل ما يجعل المقاومة والمجاهدين يخسرون الرأي العام للمسلمين  -4

 .جهة ولو كانوا كفارا حذار من استهداا المحايدين في هذه الموا -50

 .حذار من تحويل سرايا دلو  المقاومة إلم تنظيمات  مرك ية هرمية   -55

باساام دلااو  منهجيااة أو إلالميااة ماان  باال أي ساارية ماان ساارايا المقاومااة حااذار ماان إصاادار بيانااات  -54
 .المرك ي فق  مكتب اترشاد فهذا ل. المقاومة اتسالمية العالمية 

باسام مصالحة  ,ين بغير ماا أنا ل اهلل ت الحاكمياغو و ال أت اتحتالل حذار من اتنتماء إلم مةسسا -51
 . الدلو  ومقاومة اتحتالل أو ال واغيت 

لام  ماا, إال اضا رارا , أو مجاالت محدد  , في جبهات مفتوحة حذار من الجهاد المكشوا المتمرك   -52
 .خاصة الجويةو , تنتهي هيمنتها تسق   و  أمريكا العسكرية و 

 ..والالسلكية واتنترنيتبكل أشكالها الهاتفية  االتصاالتتهاون في أمن حذار من ال -51

فشاء االسرارحب حذار من  -51 همال شعار المعرفة للم  در الحاجة , اتشالة وا   .وا 

 .فق   االقتال وخداع النفس بالتحري  لليهفريضة حذار من ترك  -51

 .خارج دائر  المواجهة وخاصة . بالجدليات والمعارك الفكرية مب المسلمين  االنشغالحذار من  -59

. وللايكم بحسان التوكال للياه . فا ن خيار الا اد التقاو  , ولليكم بتقاو  اهلل تعاالم فاي السار والعلان  -54
ف نه , وال تنسوا سالو الدلاء . وسبب لمعية اهلل , وال تتركوا الذكر فهو الدرع الوا ي , واللجوء إليه 

وال حاول وال , ماا  شااء اهلل كاان وماا لام يشاأ لام يكان  واللماوا أن. أمضم أسلحتنا وهو مخ العباد  
 . و  إال باهلل العلي العظيم 
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 :الواقعية والنصية    استشراف المستقبل والبشائر: ثانيا  
 

وددب  ما يبشرنا بالنصر المةدوم , نةاول ديمس أسباب النصر , ونةن نخددم هذا الكداب بآخر فصول  
وفي أةادي  الصادق المصدوق صيى ا   يي  وسيم . لبشاهر في كداب ا  دعالى  يى أ داهنا كما ددابعع ب  ا

ونبددئ . وكذلك فيما ددل  يي  وقاه  السياس  واألةوال في بالد المسيمين وأ داهوم الكافرين  يى ةد سواء . 
ما جاء في أخبار يخر ونخدم باسدشراف المسددبل من خالل األةادي  النبوي  واآلثار الشريف  م, بدالهل الواق  

 . ويثار المالةم والفدن وأشرر اقدراب السا    –الذي أظينا  –الحمان 
 :دةع  نوان  ا   حام قال الشي   بد 
 
  مبشرات نصر اإلسالم: 

  نهيار الحضار  الغربية االدلة الوا عية ال: 
وبعد أن دف  ثمنا غاليا , أن خاض معرك  شرس  م  الكنيس   بعد لدد دسيم الرجل الاربي قياد  البشري 

ورأى بأم  ين  حهر  أبناء مجدمعاع أوروبا دةرق في الشوارع العام   يى , ليةرم الديود الوثيد  الدي كبيد  بوا 
لووا   خر   يى الكنيسسولذا , يد مةاكم الدفديش الكنسي   وانريق , ض  ن كاهي  غبار الدرون المدراكم فون, واى

, ةجر  يى  دي  يوال يريد أن يؤمن بشيء يال يده و , صاي  من دين وال من ةحب ال يدبل و .. ال ييوي شيء 
 .وةارب الدفكير الديني والراب  الايبي

, من خالل دردد هذا الرجل الاربي  يى الكنيس   –نو ا ما  –ولكن الجو   الروةي  الدي كانع دشب  
يمان  باآلخر    .لداه  برجال الدين و, واى

فةصل الفراغ الروةي , يشبعوا شيء بعد أن كفر الرجل الاربي بالكنيس  ورجالوا  هذه الجو   لم يعد
ل  العدل في إةدى ونصبع دمثاال إل, وةاولع أوروبا أن دديم من العدل إلوا يسد الفراغ النفسي الرهيب , الواهل 

لفراغ من خالل المدرس  لسد ا( هيجل ونيدش )ودفعع بأمثال , المدن الفرنسي  وهو صور  أجمل امرأ  في باريس 
 ...ولكن هيواع هيواع, ( العديي  المثالي  )

ولكن لم دكن نديج  مةاولد  دخديف  ن المةاوالع , لينصب الربيع  إلوا مدام الكنيس  ( كومع)جاء و 
 الجنس البشريسير ةيل يليديم من االقدصاد إلوا يسد الفراغ ويفسر الداري  و (  ماركس )وأخيرا جاء , السابد  

 .كل هذه المةاوالع باءع بالفشل الذري .. 
إن اإلنسان المندمي إلى : ) (اإلنسان والضمير  المأسوي الممحق ) في كداب ( لد فيم دانحو ليب )يدول 

إن نواي  المسيةي  دشكل أيضا .. أو أن  لم يفكر بعد ولكن  يعيم كثيرا , وال يفكر ,  صرنا هذا ال يؤمن بشيء 
ن هذه األحم  ليسع أبدا , األخرى كالماركسي  الدي دجداح من أجل ذلك أحم   ميد   عاأليديولوجيانواي   واى

 (.  الم  ةيا  بل  الم  موع
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إن  في النحع .. إن الجنس البشري بكامي  يمشي بخرى ةثيث  إلى الوالك  ):( الموني)ويدول المفكر 
 فكثر  األخراء في ةضاردنا دجرها إلى الارق, كذلك اإلنسان الجريأ المسكين الذي ال يرجى ل  شفاء , األخير 

اءها ر خذع  ربوا و دوا, دين  هو أنوا قامع بال, ومن هنا فإن سبب انويا الةضار  الاربي  واضأ بسير  (.
 .ظوريا
  ٍنأ َهاد ََِما لَها م  ا  ل ل  هللان خ رَ * َوَمنأ ياضأ َيا َولََعَذابا الأ نأ ِ ي الأَحَياة  الده ْامأ َعَذاب   نأ َواقٍ لَ َن هللان  م  ْامأ م   ة  أََشقه َوَما لَ

  لالثنينإن فصل الدين  ن العيم هو فناء مةدوم : )  (الفرنسي  فالفييسو  –برجسبون )يدول  12-11:الر د 
وأن ةيادوا أو مودوا يدوقفان  يى ذلك , كنع أ رف داهما أن الةضار  دةداج إلى دين (: ) برناردشو)ويدول (.
)  :أي المدمرد يده  يى الداء فدال(  الالمندمي )في كداب  ( كولن ولسون )كذلك الكداب اإلنجييحي  ولدد وض (.

ةضار  ذاع درور , إن ةل الدديس بولس يعدبر أمرا غير مدبول بالنسب  لةضار  في مندصف الدرن العشرين 
 (5).أهر [  –أي دمأله  –( فد  اسدمر ثالث  قرون يصاةب  فراغ كبير ال دعرف الةضار  كيف دن الميكانيكي  

  
إن الديق والوموم الدي يعاني منوا سكان (: ) المجوول ذلك اإلنسان ) في كداب  (  ألكسيس كاريل )يدول 

إن البيه  الدي أوجدها العيم لإلنسان ال ,  واالجدما ي  واالقدصادي المدن العصري  ددولد  ن نظموم السياسي  
 (.دبار ذاع اإلنسان وا أنشهع دون ا ندالهم  أل

 يى ةين , إن ةيواناع  المنا يامرها السرور والفرح  ): ن شداء اإلنسان فيدول( بردراند رسل ) ويضيف 
واليوم أصبأ من , ولكنوم مةرومون من نعمدوا في العالم الةدي  , كان الناس أجدر من الةيوان بوذه السعاد  

الاربي  في الرور األخير من أروار   إن الةضار (: ) لما كني) ويدول (. وال سعادالمسدةيل  يى هذه النعم  
 يى درا  السيف  –وبي  ا دداؤه , ةيادوا األشب  بالوةش الذي بياع شراسد  النواي  في اندواك  ما هو معنوي 

   في أمعاه  فاندح وا وأخذ يموقوا وييوكوا بين فكي  بمندوىبثم أغام مخال, قمد   –و يى كل مددس ومةرم 
 (. الايظ والدشفي

والجةود باإلل  , و دم وجود غاي  كبرى يودف إليوا اإلنسان , إن الخواء الروةي والفراغ في ةيا  الارب 
إن  , والنواي  األسيف  المةحن  , كل هذه أوصيع الارب إلى المصير المؤلم , لشد  والةحن ا الذي دفحع إلي  وقع

إن  الوروب من ,  يوالفحع وشبأ هول الةرب المسيرر  يى األخي ,بي والدودر العص, الشداء والدمحق الداخيي 
وأخيرا ال بد من وض  ةد لوذه الةيا  البهيس  الدعيس  باالدنةار الذي هو , الةيا  إلى الكةول ثم المخدراع 

, ي ونيدش  اويرنسع همناو , جاكوب مارينو )كما فعل ,  يةدمل إ الن  ام أن الشداء في النفس لم يعد
 (4).أهر .[ (غيرهمو 

  

                                                 
 . (556 : 1ج –العظام  الذخائر) (5)

 . (553 : 1ج –العظام  الذخائر) (4)
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 مأسا  الفكر الغربي: 
وخاص  الكداب الرييعيين أو رواد مسرح الالمعدول من الوجوديين ليرى , يكداب الاربيين لإن المددب  

 .العجب العجاب من الديق والضنك من خالل أسررهم الدي دفوح باآلالم ودعدصر باألسى
هذه العباراع ال .. الشداء و المأسا  و , الدمحق و , العب  و ,  الميلو ,  واأللم, واالسى , والديق , إن اليأس 

في ( وكاميو )اقرأ  إن شهع ليكداب الفرنسي , دكاد دخيو منوا صفة  واةد  من صفةاع هؤالء الكداب 
ينباي أال نؤمن بشيء في :)  (كامي ) يدول , ...( ةال  الةصار , سوء الدفاهم , الرجل المدمرد ) :مسرةياع
اإللااء واإلراة  هو ,يجب أن نياي كل شيء , ةرموا كل شيء , هي الموع ليعالم  م سوى الخمرهذه العال
إن أكثر األماكن براء  في بيدي هو (: ) بعد السدور ) األمريكي في مسرةيد  ( يرثر مييير )ويدول   (. إنجييي

إن اآللو  ال : ) (داب الفرنسي الك –سالكرو )  يدول (. وكمال البراء  هو الجنون, مصة  األمراض العديي  
 (. م اإلنسانا مل لوا إال أن دعب  بةر

األيدي , مودى بال قبور , جيس  سري  ) الفرنسي ( جان بول ساردر ) واقرأ إن شهع كذلك مسرةياع 
اب  صر الةري  الذب, سبيل العدل , مود  الروح : ) واقرأ من كدب , ( سجناء الرونا , الباي الفاضي  , الدذره 

.) 
والموع , ( قادل بال أجر ) :ورال  كداب  , ( الواق  كابوس مؤلم ال يراق : )  الفرنسي( يونسكو ) يدول 

بل أن  ..  ب ألن  واقع  فظيع  في ةد ذادوافالموع يثير الر , هو مشكي  المشاكل في نظر الكداب الاربيين 
والعب   فاليأس: ( األيام السعيد ) :ع في كداب  يجعل كل الةيا  الدي سبدد   بثا وسخفا كما يدول صموهيل بك

 .واأللم والديق هو  نوان الةيا  الاربي  
فيرى أن الةيا  الةد  دكون فيما وراء  (ساردر)أما , أن الةيا  الةد  دكون في اليأس  ( :هيدجر)يرى 

 (.اإلنسان في صميم  قيق : ) بل يدول ساردر, اليأس 
وهو العالم , فوجوده دمحق وسيب , فيرى أن اإلنسان بين الدسييم والدمرد  –ني الفييسوف األلما –أما نيدش  

ويرى نيدش  أن اليأس والديق , وال يجد الخالم إال بالجنون الذي يخيص  من دعاسد  الةاضر  . الالمعدول 
 .شرران داهما ليعظم  اإلنساني 

ن , اه أن نعاني اليأس والديق ةدما نجود معإن الو : فيدول –راهد الفيسف  الوجودي   – (كيرك جارد) أما  واى
 .ندةار مراراولذا نجده قد ةاول اإل, من يخدار اليأس يخدار ذاد  في قيمدوا األبدي  
الدادي   الكآب دد بديع ل, وأما اليأس فوو الةد الذي يفضي إلي  , إن الو ي يظور داهما في صور  الديق 

اليأس أو )و نوان لبة  ل  , ( الخوف والر د  ) :  نوان ألةد كدب وهناك , مالحم  لكيرك جارد ةدى الموع 
 (.المرض ةدى الموع 

فوضى  , دباء األوالدي دبرح واضة  مجسد  في معرياع كبار الكداب و , هذه المالمأ الرهيسي  ليعالم اليوم 
, لعنكبوع من الديم الاربي  عثر كل ما دبدى في  من نظام ودسعى إلى دمحيق بدايا خيور ابد, دأخذ بخناق العالم 

يلي  , ويسةق يدميدوا , ويدمر كيانوا , واإلنسان اليوم يرى هذا اإل صار الفوضوي المأساوي يةيق باإلنساني  
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ماء قضع  يى كل صوجما ي  , وسةدع كل دجارب الروح والوجدان , راغي   ارم  ةولع اإلنسان إلى يل  
و حل  غربي  مضني  إحاء  الم , هيب بين كفي الماد  والروح ر واخدالل , ع مرمأ بالدفرد والنبوغ والدفوق واإلبدا

والعسكري  الدي  واالجدما ي ضعي  السياسي  و وسدور ودوافع في ساهر النظم وال, أصم ال يسدجيب لدوسالد  
كافييي  دضةي باإلضاف  إلى الخوف العالمي من الدمار والةروب والدنابل الذري  ومي, دمسك بحمام العالم اليوم 

 . في سبيل المصية  بكل خيق وقيم 
: ) هي خير دعبير  ن ةال  اإلنسان الاربي( المسافر ) وكيم  أوسبورن الكداب اإلنجييحي في مسرةيد  

 (5).أهر [ (.نةن دافوون , نةن ةمدى , نةن سكيرون مجانين , نةن مودى مكدودون مضيعون 
 

 انون اهلل في المجتمعات : 

ن قانون ا  لإلنسان ال يدخيف وال يكذب ,  ليةيا  البشري  ال يخيب وال يخريء إن ناموس ا  وما ) واى
 .المصاهب دند  نديج  البعد  ن منو  ا , (  10:الشورى) ( أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 

بما أوتوا  فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا لليهم أبواب كل شيء حتم إذا فرحوا) الذنوب مصاهب ويالم 
 (.19:مةمد) ( أخذناهم بغتة ف ذا هم مبلسون فق ب دابر القوم الذين ظلموا والحمد اهلل رب العالمين 

 :هي ثالث  أروار مرع بوا أوربا ودمر  بوا كل الةضاراع العيماني  المادي 
 .الورب من ا   -5
 .في ناةي  أو نواح كثير   اإلنداج واإلبداع: فدأ أبواب كل شيء  ييوا -4
 .فاالسدبدال  رور الضمور واالنةالل -1

ودسير الجيوش , لدد كانع كيماع الةري  والديمدراري  ومصية  األم  دةرك مشا ر الجماهير في أوروبا 
 .مدصام خيرادوا ودماهواامن أجل اسدعمار الشعوب و 

شبابوا في ميادين وفددع أوروبا ةوالي سدين مييونا من حهراع , ثم ةصيع الةرب العالمي  األولى والثاني  
لم يعد ليةيا  أي معنى , واندوع هذه الكيماع , واندوع الةرب ليفدد الشباب كل قيم  كان يدمسك بوا , الةرب 

واسدبدل الشباب بأنوار الدماء الدي جرع الةرب أنوا الخمر , ( 5440)ابدداء من سن  .. وجاء  صر الجاح , 
وانريق الشباب يريد أن يسدمد  ويشب  بويمي  الجنس , الفارغ الديق من الذي أصبأ المورب الوةيد ليشباب 

مراض الجنسي  المريع  وبةاج  إلى  يوم وأضةى المجدم  بةاج  ماس  إلى مسدشفياع األ, وسعاره الةيواني 
 .ومسدشفياع األمراض العصبي  والعديي , النفس 

                                                 
 . (114 : 5ج –العظام  الذخاهر) (5)
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 :مصائب الفراغ الروحي

 :ييي نرى أن الفراغ والخواء الروةي أند  ما
 . الولوغ في المشروباع الكةولي  -5
 .اإلدمان  يى المخدراع -4
 .األمراض العصبي  والعديي  -1

 .ندماء إلى الةضار  الدمرد و دم اإل -2

 .الجراهم -1

 .السعار الجنسي وأمراض الجنس -1

 .االندةار -1

ليك بع  االر ام المذهلة لن أمرا  الحضار   :وا 

 .مييون(  24) نويا دد مدمني الخمر س( في األربعيناع ) في أمريكا  -5

 .من الشعب األمريكي%( 54( )م5411سن  )الذين يدعارون المخدراع  -4
 .من الشعب األمريكي% ( 24)( م5419سن  )الذين يدعارون المخدراع 

  %(11)ويشرايون , ألفرا (  110 ) دد المرضرى فري مسدشرفياع األمرراض العديير  فري الواليراع المدةرد   -1
 .من جمي  أسر  المسدشفياع

من (  %21)من أ فدوم الدواع المسية  األمريكي  في الةرب الثاني  الضرراباع نفسي  و ديي    دد
 (.ألفا( 410)الخدبار الخدم  العسكري   االمدةاناعو دد من رفضوا . ألفا(  490 )المجموع الذي يساوي 

 :أما السويد
ففيوا أ يى نسب  لألمراض  جدما ي االالفرد والدأميناع مسدوى دخل وهي من أرقى بيدان العالم من ناةي  

من %( 10)ودنفق الدول  ! من سكان السويد %( 41)نفسيا و و صبيا  دييا ضى ر نسب  المف .النفسي  والعديي 
 .ميحانيادوا  يى  الجوم

 .من مجموع المخرجين%( 10)يساوي  األمراضونسب  الموظفين الذين يخرجون من وظاهفوم بسبب هذه 
 (.البيديح والويبيين) ظواهر ما نشاهد من أما الدمرد فيكفي  -2
 .جريم (  550411 ( )م5411)ةصيع سن  : أما الجراهم ففي أمريكا وةسب إةصاهياع دواهرها -1
 مييرر  إجورراض سررن  (. 540944)ففرري نيويررورك . أمررا الجررنس وأمراضرر  وسررعاره فةررد   نرر  وال ةرررج  -1

مررررررن المجوضرررررراع غيررررررر ( % 11)و, والد   5000مدابررررررل كررررررل ,  إجورررررراض 5519 بنسررررررب ( م5412)
 .مدحوجاع

إةصاهي  ليشاذين ( اكاليفورني/ لو أنجيس) أجريع في جامع  , شاذ جنسيا ( 5.400.000)وفي نيويورك 
 %(.92)جنسيا من الجنسين في الجامع  فكانع النسب  
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 وهذا يفوق جمي , (114)لألمراض الجنسي  في الوالياع المدةد  المخصص  المسدشفياع  دد وقد كان 
 .المسدشفياع لجمي  األمراض  دا السل

من الشباب ( % 40)وندل المودودي رةم  ا   ن داهر  المعارف البريراني  أن  في األربعيناع كان 
وقد كنع أةدفظ في جيبي بصور  ألةد الشباب األمريكي  مره في الةادي  والعشرين , األمريكي مصابا بالحهري 

 !ددع لوما  ددهما  الكنيس  في قري  قرب لوس أنجيسو , سن  ( 11)دحوج جدد  و مرها 
من الشباب الذين يدددمون ليجندي  غير (  %91.1 )أن ( م 5414 )كندي سن  الرهيس وقد صرح 

 .ألن الشوواع الدي غرقوا فيوا أفسدع لياقدوم الربي  والنفسي , صالةين 
األمر الذي سيجعيوم  اجحين , واع إن مسددبل أمريكا في خرر ألن شبابوا ماه  منةل غارق في الشو

 . ن الديام بالموام الميدا   يى  واددوم
 

 في الشرق الشيولي االنهيار: 
 :أما الشرق الشيو ي الميةد فةد  وال ةرج من ةي 

ةصاء األنفاس , ودكميم األفواه , كبع الةرياع  -5 وشداء اإلنسران برين فكري , وع يوأجوح  المراقب   يى الب, واى
 .اب الجوع واإلره

وفدد األقرواع مرن السرواق رغرم أن جمير  دمراء النراس و ررقوم يصرب فري جيروب الرامر   االقدصادياإلنويار  -4
 .الةاكم 

وفرري رومانيرا كرران , مييررون ررن مررن الدمرأ ( 5109)يسرردورد مرن أمريكررا سرنويا كران  { الباهررد } السروفيديفاإلدةراد 
نداج العامل فري رومانيرا بمدردار , درليني مييون جني  إس( 451( ) م5411 )العجح في الميحاني  سن    % 11)واى

 .من إنداج العامل اإليرالي والفرنسي%(  10-

مررن %( 40)أن  :سرركردير الةررحب الشرريو ي فرري دشيكوسرريوفاكيا( دوبدشررك ) ه االررذي أجررر  االسرردفداءوكانررع نديجرر  
 .صةاب  ذوو ضماهر سيه وأ, جبان , أناني : ألن الةحب, الشعب يةبذون إلااء الةحب الشيو ي من الةكم 

إخضاع الميكياع الحرا ي  والصنا ي  والدجاري  والمؤسسراع والبنروك والعمرال (: م5451)وبعد قراراع لينين سن  
وأمرا العمير  فدرد , مما كان  يي  %( 40)ج إلى اةي  انوار اإلند, ةصل الددهور االقدصادي الكبير , ولجانوم 
 . ييوا قبل الثور  من قيمدوا الدي كانع%( 5)إلى وصيع 

رغرم السردار الةديردي المضرروب  يرى النراس وةرمران الفررد ةدرى مرن جرواح , وهرب العدول , هجر  األدما   -1
 .السفر

الشرررداء الرررذي يعررراني منررر  العمرررال وجميررر  الربدررراع مرررا  ررردا سررردن  الةرررحب الشررريو ي وكبرررار دهررراقينوم الرررذين  -2
وهذا مما ةدا بشعب الشداء وأم  , الةيا  البسير  العادي  وبدي  األم  مةرومون من , يسدأثرون بالسير  والمال 

وذلررك دسررري  , الضررياع فرري المجدمعرراع الشرريو ي  أن ددجرر  إلررى الكةررول بررنوم  جيررب لررم يشررود الدرراري  لرر  مثرريال 
والشررررقي اإللةرررادي , إن شررجر  الماديررر  بفر يورررا الاربررري النفعرري العيمررراني .وشرررداهوم  ومألةررحانوم ونسررريانوم لومررروم

 . اليوم وينخر بوا السوس من كل ررف وجحء من كيانوا لددآك
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لدد أراد حار وا الاربي أن  . هديغير بنيع , لدد بدأ العفن منذ أيام األولى ألنوا قامع  يى غير أساس 
وأراد أن يارس الموح في , بال ري   صبادوا فيحر وا  وظن أن  يسدري  أن ياير, يدةدى ربيعدوا وفرردوا 

وراح , وذهب جده وكده أدراج الرياح , ففشل فشال ذريعا  االسدواءوالصنوبر والدفاح في خر ,  واإلسكيمبالد 
  .ألن  دةدى إراد  ا  وناموس  فدور, ثورا نجوده هباء م

, فولع ميد  بال روح , وخنق فيوا الروح منذ اليةظ  األولى , لدد حرع الاربي ةضارد  بعيدا  ن ا  
 .يجري الدم في  روقوا ال, مادي  بال ةيا  

ولكن كيما دددم , وظن الاربي أن  يسدري   الج هذا الشيل , ولدع الةضار  الاربي  مشيول  الدماغ 
 .ةاءنالحمان ومرع األيام يبين الشيل في األ ضاء والعرل في جمي  األ

في الفرع  صفرارواالولكنني أرى أن الضمور , (  الاربي والشرقي )إنني ألمأ الذبول في فر ي الةضار  
وليس حمن سدوروا نواهيا بعيدا , أن الشجر  بفر وا سدذوي  –وا  أ يم  –هذا م  دأكيدي , الشرقي أشد وأكثر 

ْن  وْبليُكْم لومَّا ظولوُموا ), ألنوا سن  ا   لوقوْد أوْهلوْكنوا اْلُقُرونو مي إينَّ اللَّهو ال ُيْصليُح لومولو )  (. 51: يونس) ( وو
ينو اْلمُ  دي  (.95:يونس)(  ْفسي

: إن الدانون يجري  يى المجدمعاع والةيا  واألةياء , سن  ا  وناموس  يمضي  يى كل ةضار  
 نن وَن إ ال سا را ظا َْلأ َينأ َِ ل ه   يِّئا إ ال ب أَهأ را السن يِّئ  َوال َيح يقا الأَمكأ َر السن ض  َوَمكأ َرأ ِ ي األأ َبارا   ت كأ ل يَن َِ اسأ َون لَنأ َتج َد َت األأ

يال   و  ننت  هللان  َتحأ َد ل سا يال  َولَنأ َتج  د  ننت  هللان  َتبأ  (.21:فارر)   ل سا
فجنى ةصاد , وأظور الفساد في البالد , كر السيهاع مو , رض واسدعيى لدد اسدكبر اإلنسان الاربي في األ

ل  ), ما حر ع يداه  يِّئا إ ال ب أَهأ را السن  (.ه  َوال َيح يقا الأَمكأ
 وأند  من بذور الوجر   ندما و, وةصد من بذور الشك شوكا , والديق وبالبالء , جنى الشوك والشداء 

 وضيا ا وةير  واندةارا, وألما وبوارا , خسارا 
أراه ييوي  يى نفس   , أةد  سنا وأصار  مرا أن  إنني ألمأ الذبول في الفرع الشرقي أشد رغم  :أ ول
الفرع  –الشيو ي   انويارولذا فإنني أدوق  أن يكون , بدي  الةيا  في  اليةظ  ديو اليةظ     ويفدد ر ويددلى بس
, دد ودةذر دبدي  األقالم الدي ما حالع دن, الةري  في الفرع الاربي  ألن بدي  نسماع, أسرع وا  أ يم  –الشرقي 

بدي  األفواه المكمم  , ى النواي  الرهيب  ماحالع دشير إل, بدي  العدول  الدي لم دوض  في داخل الروق الةديدي 
 .ما حالع دصيأ ودنذر من الوو  المويك  الدي سدسدر فيوا البشري 

المرشأ لوراث  اإلنسان الاربي في قياد  من ولكن , والدايير  االسدبدالفأوروبا بشديوا اآلن في رور 
دين ا  الذي اردضاه ليناس , ان؟ إنوا اإلسالم وأي ةضار  هذه الدي سددددم بإذن ربوا إلنداذ اإلنس, ؟ البشري  

ماما ينا   . منواجا واى الَم د  ما األ سأ يتا لَكا َمت ي َوَرض  مأ ن عأ كا تا َعلَيأ َممأ مأ َوأَتأ يَنكا مأ د  َملأتا لَكا َم أَكأ َيوأ َوَمنأ   (1:الماهد )  الأ

َتق يمٍ  سأ َراٍط ما َي إ لَى ص  د  ََِقدأ ها مأ ب الن   َتص   . (505:يل  مران ) َيعأ
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 :يدول شبنجيح

ن حضار  جديد  أوشكت للم الشروق في , دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك    إن للحضار )   وا 
 (. اتسالم الذي يملك أ و   و  روحانية لالمية نقية  حضار  هي   ور أروع ص

 (5). أهر[ .وهنالك نصوم في الكداب والسن  دؤيد هذه النديج  ودثبع هذه الةديد 
 

  كتاب والسنةالفي التي تبشر بانتصار اإلسالم والمسلمين المبشرات النصية : 
 .هنالك نصوم كثير  درمهن النفس ودؤذن أن اإلسالم سيدددم إلنداذ البشري  كيوا إن شاء ا 

 

 :ففي الكتاب الع ي  . أ
5-   ا مأ َوَيااأأَبى هللان  ْ َواه  ِأ َ ااوَر هللان  ب ااأ ااوا نا ف وا وَن أَنأ ياطأ ياادا وَن يار  ِ را َه الأَكااا ااوَرها َولَااوأ َكاار  اات من نا َسااَل  * إ الن أَنأ يا ي أَرأ ااَو النااذ  ها

كاونَ  ر  َه الأماشأ لِّه  َولَوأ َكر  ين  كا َرها َعلَى الدِّ  ْ
ين  الأَحقِّ ل ياظأ ْاَدى َود  ولَها ب الأ  (.11 -14:الدوب  )  َرسا

ال برد إن شراء فر. ( ال يردان ا  إال بر  وذلرك  مدرى يشراء ا وررن ا  دينر   يرى األديران ةدرى ظلي: ) قال الشافعي
ال بررد أن يبرردد هررذا النررور ظيمرراع الجاهييرر  الدرري  مررع , وررر  يررى الرردين كيرر  ظا  أن يعررم هررذا الرردين األرض لي

ويسررددر برر  , ودردرراح لرر  الررنفس , وينسررجم مرر  الفرررر  , ال شرريء إال ألنرر  ديررن ا  الررذي يشررب  الررروح , األرض 
ولررذا ال جرررم أن الةررق , اع سرريادد  واندشرراره أنرر  الورردى وديررن الةررق ر وجررل فرري مبررر  وكمررا بررين ا   ررح, مير الضرر

 .ثابع والبارل حاهق
  َفاونَ ب ا َتص  من لا م  ما الأَويأ ق  َولَكا َو َزاه  إ َذا ها َِ ها  َمغا َيدأ َِ ل   فا ب الأَحقِّ َعلَى الأَباط  ذ   (.59:األنبياء)   لأ َنقأ

 

 .والبارل دخيل لصيق في األرض والنفس كذلك, ل في األرض والنفس والةق أصي -4
   اَماء ِ اي السن ا  َْ عا َِرأ اب ت  َو َُ ا  َْ لا َبٍة أَصأ َبة  َكَشَجَرٍة َطيِّ َُال  َكل َمة  َطيِّ ا َم َف َضَرَب هللان ايٍن * أَلَمأ َتَر َكيأ الن ح  اا كا َْ لَ ت ي أاكا تااؤأ

ا  با هللان ر  ا َوَيضأ َْ ن  َربِّ
وَن  ب إ ذأ را ْامأ َيَتَذكن اَل ل لنناس  لََعلن َُ َمأ ض  * األأ َرأ ق  األأ َِوأ نأ  ُنتأ م  تا ٍة اجأ َُ ٍة َكَشَجَرٍة َخب ي َُ لا َكل َمٍة َخب ي َُ َوَم

نأ َقَرارٍ  ا م  َْ  (.41 -42:إبراهيم) (  َما لَ
 

لو مينو السَّمواءي مواء  فوسوالو  ). والبارل حبد حاهل, والةق ناف  يبدى  -1 بوادا  روابيياا  أوْن و يوة  بيقودوريهوا فواْحتومولو السَّْيُل  و ْت أوْودي
قَّ  ْةُلُه كوذوليكو يوْضريُب اللَُّه اْلحو بود  مي تواع   و ْليوة  أوْو مو لوْيهي فيي النَّاري اْبتيغواءو حي مَّا ُيو يُدونو لو مي بواُد فويواْذهوُب  وو الو فوأومَّاا ال َّ وواْلبوا ي

 (.51-:الر د)   ْنفوُب النَّاسو فويوْمُكُس فيي االوْر ي كوذوليكو يوْضريُب اللَُّه االوْمةوالو ُجفواء  ووأومَّا موا يو 

                                                 
 .(110: 5ج –ظام الع الذخاهر) (5)
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ليك بعضها اأم . ب  :بشارات النبو  فهي كةير  جدا وا 
 

إن اهلل  و  لاااي االر  فرأيااات مشاااار ها  ):  قرررال صررريى ا   ييررر  وسررريم: روى ثوبررران رضررري ا   نررر  قرررال -5
ن أمتي سيب, ومغاربها   (.رواه الدرمذي) ( لغ ملكها ما  وي لي منهاوا 

 

وال يتارك بيات مادر وال وبار إال أخلاه , ليبلغن هذا االمر ماا بلاغ الليال والنهاار ) : قال صيى ا   يي  وسيم -4
 (.رواه أةمد)( دين اتسالم وذال يذل به الكفربه ل ا يع  اهلل . اهلل هذا الدين بع  ل ي  أو بذل ذليل 

 

اهلل بن لمرو بن العاش وسئل أي المدينتين تفتح أوال القس ن ينية أو  ا لند لبدنك) : ل ن أبي قبيل قا -1
بينماا نحان حاول رساول : اهلل فقاال لباد: فأخرج منه كتابا  اال:  ال, اهلل بصندوق له حلق  رومية؟ فدلا لبد

ن تفاتح أوال القسا ن ينية اهلل صلم اهلل لليه وسلم نكتب إذا سئل رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم أي المدينتي
رواه أةمرد )(  يعناي  سا ن ينية, (  مدينة هر ل تفتح أوال)  :أو رومية؟ فقال رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم

.) 
 

, يرفعهاا اهلل إذا شااء أن يرفعهاا ماا شااء اهلل أن تكاون ةام تكون النبو  فيكم   ): قال صيى ا   يي  وسيم -2
جبريااا ملكااا ء اهلل أن تكااون ةام يرفعهااا اهلل إذا شااء أن يرفعهااا  ةاام تكاون ةام تكااون ملكاا لاضااا فتكااون ماا شااا

 ( ةم تكون خالفة للم منهاج النبو  ةم سكت , فتكون ما شاء اهلل أن تكون ةم يرفعها إذا شاء أن يرفعها 

يد  إلررى ويأخررذ بيررده مررن الوررو  السررة, ليندررذ اإلنسرران المعررذب سرريعود  هررذه األةاديرر  درمررهن الديررب أن هررذا الرردين
يدررذوق , سريجد اإلنسران أنر  ولرد مرن جديرد , ويريةر  ويدردم إلير  إنسرانيد  الدرري فدردها   هسريرور , السرامق  ىالمرددر

وهناك ةدي  رواه البحار بسرند صرةيأ وهرو قريرب فري  .ويشعر أن  مخيوق كريم إن شاء ا , السعاد  والرمأنين  
حماة تكاون فاايكم ماا شااء اهلل أن تكااون ةام يرفعهاا اهلل جاال إن أول دياانكم نباو  ور   ): لفظر  مرن الةردي  الرابر 

ةم تكون خالفة للم منهااج , ةم يكون ملكا لضا فيكم ما شاء اهلل أن يكون ةم يرفعه اهلل جل جالله . جالله 
الساماء وسااكن سااكن يرضاي لنهاا , ويلقي اتساالم بجراناه فاي االر  , النبو  تعمل في الناس بسنة النبي 

 (.وال تدع االر  من نباتها وبركاتها شيئا إال أخرجته, تدع السماء من   ر إال صبته مدرارا ال , االر  

, أن الجريش الرذي سريداديوم جريش مسريمو , أن نواير  اليورود فري فيسررين إلى  وهناك أةادي  صةية  كثير  دشير
 (. اهلل هذا يهودي ورائي فا تله يا مسلم يا لبد) : و الةجر ةدى يدول الشجر

أنااتم  ): واهررد ليويثمرري فرري المجيررد السرراب ح فرري روايرر  البررحار ورجالوررا ثدرراع رجررال الصررةيأ كمررا جرراء فرري مجمرر  الو 
 .ولم نكن نعرف أين األردن من األرض يومذاك: يعدب رواي الةدي  فيدولو ,  (شر ي النهر وهم غربيه

ويورريمن اإلسررالم  يررى الجنرردي , م فوررذا يعنرري أن المنردرر  قبررل المعركرر  الفاصرري  ال بررد أن دكررون مةكومرر  باإلسررال
 .يا مسيم هذا يوودي وراهي فاقدي : بدليل أن الشجر والةجر سينادي, والداهد والةاكم والمةكوم 

 نرردما , وجوررادهم فرري سرربيي  , واسدسررالموم لشررر   , وقررد جرراء الروايرراع دشررير إلررى أن رجرروع المسرريمين إلررى ا  
 .وةي  يدوم فسرار المسيمين, سيم مدكون الجما   الةي    دكون الفدن دبدأ في األرض المبارك
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ال يضرهم , لعدوهم  اهرين , ال ت ال  ائفة من أمتي للم الدين ظاهرين  : )ففي رواي  اإلمام أةمد وأبي داوود
ببيات : وأين هم؟  اال:  الوا يا رسول اهلل, من جابههم وال ما أصابهم من الوائه حتم يأتي أمر اهلل وهم كذلك 

الةردي  قسرم منر  فري الصرةيةين وبدير  الةردي  جراء مرن روايراع  ديرد  فري (. أكنااا بيات المقادس دس والمق
 .غير الصةيةين

بررراب إظورررار ديرررن النبررري صررريى ا   ييررر  وسررريم  يرررى سررراهر األديررران : وقرررد  درررد البيودررري بابرررا فررري سرررنن   نوانررر 
بررد أن ينريررق مررن فرروق أرض صرريب  وال , إن هررذا الرردين سيندصررر ) وقررد قررال الشرري  سررعيد ةرروى , ( 4/511ج)

سرموا إوهذه األرض الدي دمثل شمال أفاانسدان م  دركسدان الشرقي  والاربي  , يدمثل فوقوا هذا الدين ةيا واقعيا 
ومرن أرض أفاانسردان خررج , وقد أخرجع األدراك الرذين ةكمروا العرالم اإلسرالمي خمسر  قررون باإلسرالم ( روران)

ومنورا خررج أةمرد شراه بابرا الرذي ةكرم شررق إيرران وأفاانسردان , نرد وةررم سرامونادا مةمود الاحنوي الذي ةكرم الو
 .والوند

؟ إن  في  يرم العيريم (أفاانسدان)سان ا؟ أم يبدأ من خر (بالد الشام)فول يبدأ الداير من فيسرين واألرض المبارك  
 .)...(الةكيم

ن الارب الممحق المعذب في  صرخاع  صبع  البا,  االسدنجادواى قي  فوق سرأ الماء قبل الارق الوشريك ددوسرل واى
 .بالشرق أن يدددم بدين  ليندذها

إن الرريد  الوةيد  نةو دصةيأ المسار المادي المنةرف لإلنسران : ) –الرواهي الروسي  –( سولجنسدين) يدوال 
ةرردد لرر  قيمرر  وهرري الدرري د, الاربرري المعاصررر هررو  ررود  اإلنسرران إلررى اإليمرران بدررو  مويمنرر   يررى مصررير اإلنسرران 

, وكررذلك اإليمرران بوجررود قرريم أخالقيرر   اليرر  وموضررو ي  شررامي  لكررل البشررر , ومسررؤولياد  األخالقيرر  واالجدما يرر  
 (ع الةري  الفردي  الدي ال دةدها ةدوداوهي دعيو  يى كل ا دبار 

ودجرره إلرى , رغرم أنفر  أال درى معي أن سولجنسدين يشير إلينرا أن نددردم لر  هرذه الشرريع  الربانير  الدري دندرذه ولرو 
 السعاد  كارها أو راضيا؟

, إن الارب لم يعرف اإلسالم أبدا : ) المفكر الفرنسي يرشأ اإلسالم كمندذ وةيد ليبشري  فيدول( ديباسيكيي )وهذا 
  لكري يجرد المبررراع برفدرراء  يير  والدنديرد ولرم يكرف  رن اإل, فمنذ ظوور اإلسالم ادخرذ الاررب موقفرا  رداهيا منر  

وال شرررك أن , وقرررد دردرررب  يرررى هرررذا الدشررروي  أن رسرررخع فررري العدييررر  الاربيررر  مدررروالع فظررر   رررن اإلسرررالم , الررر  لدد
اإلسالم هو  الوةداني  الدي يةداج إليوا العالم المعاصر ليدخيم من مداهاع الةضار  المادي  المعاصر  الدي ال 

 (5).أهر [  (.بد إن اسدمرع أن دندوي بددمير اإلنسان

                                                 
 . (111: 5ج –العظام  الذخاهر) (5)
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  اليوم بالبارحةما أشبه: 

والد ا  إلى ا  يشردون ويسجنون , ودشن  يي  معارك يعرفوا العام والخام , دين ا  يةارب في بالده 
 .ويدديون ويرسفون في األغالل  يى يد أبناء جنسوم الذين ييوجون بيادوم وهم من جيددوم

أضف إلي  الخوف , ةادي الشرقي لشدي  الصييبي واإلب الارب, ولكن الارب يفرق من مسددبل هذا الدين 
وهي دةذر ودنذر , من الديار اإلسالمي في المنرد    الر يب الذي دردجف من  أوصال الصويوني  العالمي

 .ودصرخ ودخرر لمواجو  المد اإلسالمي المدبل
إنما نخشم , نحن ال نخشم االشتراكيات وال القوميات وال الملكيات في المن قة : ) بن غوريونيدول 
 إني أخشم أن يظهر محمد جديد في المن قة,  ويال وبدأ يتململ في المن قة  وهذا المارد الذي نام, اتسالم 

.) 
 :( جو  اإلسالم( )wither Islam)في كداب   جبويدول 

فهي تنفجر انفجارا مفاجئا  بل أن يتبين , سالمية تت ور لاد  بسرلة مذهلة مدهشة إن الحركات ات)  
فالحركات اتسالمية ال ينقصها إال ال لامة وظهور , سترابة في أمرها ن إماراتها ما يدلوهم إلم اتالمرا بون م
 (5).أهر [ (. صالو الدين

************* 
 

 المبشرات الواقعية في الواقع الحياة: 
ا الدين رجوع النفوس الظامه  لري هذ. يدسم النصف األخير من الدرن العشرين برجوع خاش  قانع إلى ا  

 .صبأ ييسا من كل الدجارب البشري أفاإلنسان , من كل أنظم  األرض  اأوب  الذين يهسو , 
كفر اإلنسان بكل ما قدم  الفالسف  , نوارع الييبرالي  بفرو وا او , لدد فشيع الرأسمالي  بديمدراريدوا 

ولم يفيأ , ن نابذد  العناد والعداء لم دسدر  الربيع  أن دمأل الفراغ الذي خيف  دين الكنيس  بعد أ, بيون ر الا
 .ولم يسد جو د  لمعرف  سره ورياد  وأ ماق , ماركس في ةل لاح اإلنسان 

 .لدد سدرع األنظم  جميعا ألنوا اصردمع بفرر  اإلنسان
لدد فدد اإلنسان الاربي والشرقي أي هدف يدعيق , وباآلراء ومفكريوا , لدد كفر اإلنسان بالفيسف  وفالسفدوا 

ولم يعد الاربي يردد  يى لسان  أثناء , في الةيا  لم يعد ليبشر مثل أ يى يدعيدون ب  ويبذلون من أجي   ب 
 .ولم يعد يفحع إلل  وال كنيس  وال ليمسيأ فدراكم الشداء  يى قيب , يا ا  : أحماد  وميماد 

كما جاء في , اذا يعيش ال يعرف لم, ف دومن هنا فوذا اإلنسان الةاهر الياهس الديق الذي ليس ل  ه
لجم  : قالوا%( 40. )ال أدري %( 90)ما هدفك في الةيا ؟ فأجاب : إةصاهي  في أمريكا جوابا  يى سؤال

 .المال

                                                 
 . (111: 5ج –العظام  الذخاهر ) (5)
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لدد ظور في إةصاهي  ليةحب الشيو ي , ومن هنا بدأ المفكرون في الارب ينادون بالرجوع إلى الدين 
 .منوم يدرددون  يى الكنيس %( 10)رالي أن ياإل

بر  اكبود  وفررد  المسةوق  المامور  بالمكمع  يي  مشا ره الرالشيو ي  الذي أنكر ا  واألديان ضا
نيو و لدد حار الباب يوةنا الثاني في ي, والعناد فاضررد  إلى العود  إلى الكنيس  ليردد وراء الدسيس ألةان  

نيف وثالثين  اما فكدب الصةف الاربي   نيا الدي ةكمع بالشيو ي  منذو مسدر رأس  بول( م5414)ةحيران سن  
لم دعد رةي  األوديسا الدي قام بوا  يى مدى دسع  أيام مجرد فصل مثير في , ( األيام الدسع  الدي هحع العالم)

 . بل أصبةع أكبر مجابو  في األحم  الةديث  بين الدوى الميةد  والمشا ر اإليماني  العارم , داري  البشري  
وسنظل هكذا  يى , إننا دول  كاثوليكي  منذ ألف سن  : ) –بولونيا  -وليكي  في فرصوفيا وددول  جوح كاث

 (.  الدوام
إن اليجوء , واع إرهاب وال وساهل إغراء دإن الةنين إلى ا  منارح في أ ماق الفرر  البشري  لن دمةوه أ

 .ديل لخيق ا ب ييوا ال د وفررد  الدي فرر الناس, إلى الخالق صبا  ا  الدي صب  الناس  ييوا 
, اه  أن يظيوا بعيدين  ن ا  و ن دين  نوالذي خرر ألب, أما في العالم الشرقي الذي كان يةكم باإلسالم 

ةي  ظن الارب أن  سيخرج أجياال  يماني  , فكير غيبي خاص  المثدفين منوم دوالذين رسم لوم أن يكفروا بكل 
( م5411)في بداي  هذا المؤدمر العالمي ليدبشير في الددس سن  ( حويمر) ةدى افدخر , شوواني  ال أخالقي  

 :ةي  قال
إن مومدكم إخراج المسيم من اإلسالم ليصبأ مخيوقا ال صي  با  وبالدالي ال صي  دربر  باألخالقي  )  

وال يريد أن , ا  إنكم أ دددم شبابا في بالد اإلسالم ال يعرف الصي  ب, ادوا يالدي دعدمد  ييوا األمم في ة
ال يودم , وبالدالي جاء النشء اإلسالمي ربدا لما أراده ل  االسدعمار , وأخرجدم المسيم من اإلسالم , يعرفوا 

ذا , فإذا دعيم فييشوواع , وال يصرف هم  في الدنيا إال في الشوواع , ويةب الراة  والكسل , بعظاهم األمور  واى
ن دبو , جم  المال فييشوواع   (.سمى المراكح ففي سبيل الشوواع يجود بأغيى ما يميك أأ واى

 يى برام  الدعييم في المدارس ( م5994)إن السياسي  االسدعماري  لما قضع منذ سن  : ) يدول حويمر
وبذلك أخرجع ناشه  ال هي مسيم  وال هي مسيةي  وال هي , ثم داري  اإلسالم  الدريناالبدداهي  أخرجع منوا 

 (.مضررب  مادي  األغراض ال دؤمن بعديد  وال دعرف ةدا ليدين وال ليورن ةرم ناشه  , يوودي  
إن العالم (: ) 5414)سن  ( جو  اإلسالم ) المسدشرق اإلنجييحي في كداب  ( هاميدون جب ) ويدول 

 (اإلسالمي سيصبأ خالل فدر  قصير  ال دينيا في كل مظاهر ةياد  
ولدد  ادوا يفركون أيديوم فرةا أن رأوا مجمو اع من , الدادم  هذا ما كان الارب يدوقع  من األجيال 

ا ولكنوم يمكرون ويمكر ا  , جي جامعادوم ال يعبأون بدين وال يودمون بخيق وال قيم  يخر  كارا هللان وَن َوَيمأ كارا َوَيمأ

ينَ  ر  را الأَماك  ا َخيأ  .(  10:األنفال)   َوهللان
   َن را  َوَمَكرأ وا َمكأ ونَ َوَمَكرا را عا مأ ال َيشأ را  َوها ْامأ   * ا َمكأ َم مأ َوَقوأ َناها رأ ا َدمن مأ أَنن ه  ر  َف َكاَن َعاق َبةا َمكأ رأ َكيأ ظا َِانأ

ينَ  َمع    . (15-10:النمل)  أَجأ
دوق  سادد  أن يكون ,  – يماني  –ودبروا مكاهدهم إلخراج جيل ال ديني , وأةكموا خرروم , لدد أنفدوا أموالوم 
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ةمي  الديم  –الصادقين  وأقصوا, االخدالر وفرضوا , سالم في المنرد   يى يده وأقاموا الجامعاع سةق اإل
ونصبوهم قضا  , وقربوا د ا  اإلباةي  واإللةاد والعيماني  والفساد إليوم ,  ن كل المراكح الةساس   –واألخالق 

ولكن هل , مالد  في أ ين الر اع والدهماء ونفخوا في األقحام ةدى أضةوا  , وأقاموا ةولوم الواالع , وساد  
قصي اإلسالم نواهيا  ن ةيا  الفرد واألسر  والمجدم ؟ نعم لدد جنوا بعض الثمراع ؟ هل أ   كان لوم الذي أرادوا

وا َعنأ َسب ي  ولكن إلى ةين, لجوودهم المضني   النكد  ده ْامأ ل َيصا َوالَ ف قاوَن أَمأ وا يانأ يَن َكَفرا ُامن إ نن النذ  ا  َْ ف قاوَن ََِسيانأ ل  هللان  

ونَ  َشرا َم ياحأ نن َْ وا إ لَى َج يَن َكَفرا لَباوَن َوالنذ  ُامن ياغأ َرة   مأ َحسأ  ْ  . (11:األنفال)   َتكاونا َعلَيأ

 . اد الجيل ييبا خاشعا مدبدال صادقا إلى رب , لدد  ادع المدارس الدي خرروا لوا ددف  باألفواج إلى ا 
أضةع دددم نماذج من , ظنوها مراكح الددمير  الجامعاع الدي سوروا  يى منواجوا  و لدد أضةع

 .الشباب الصادق الميدحم الذي يضةي بكل شيء من أجل  ديدد  ودين 
, لدد أصبةع الجامعاع كبالر فر ون يربي في  موسى  يي  الصال  والسالم ليودم بيده  رش فر ون 

 .ويسةب البسار من دةع رجيي 
  :وقالوا لفر ون بعد دوديدهم بالددل, رب هارون وموسى بوقالوا يمنا , برل السةر وألدي السةر  سجدا  لدد

  َي ه َما َتقأض  َت َقاٍض إ نن َِاقأض  َما أَنأ ََِطَرَنا  ي  َن الأَبيَِّنات  َوالنذ  ُ َرَك َعلَى َما َجاَءَنا م  َياَقالاوا لَنأ ناؤأ نأ ه  الأَحَياَة الده   ذ 
 (414:ر )

الجيل  يى نور اإلسالم  نفيدد دفدةع أ ي, لم يعد سةر الةضار  الاربي  يخدع األبصار ويأخذ باأللباب 
بعد انبالج  الةق وسروع نوره  يى الديوب , وبرل السةر وبان الحيف , وانفدةع بصاهرهم لددبل الةق , 

 . والنفوس
ونفوسا مدعرش  ليدين ةدى دسدظل بفيه  بعد أن ,  ةيثما ددوج  اآلن في الكر  األرضي  دجد رجو ا إلى ا 

 .وأرهدوا رول المشي في الدي , أضناها لفأ الواجر  
فإنك , ثم أقضي  ن دين  ددريجيا رغبا ورهبا , لإلسالم يدةاكم إلى شريعد    أما في الشرق الذي كان دارا

فدع هذه النفوس ليةضار  المادي  صما  رال, ا ظدجد النفوس اآلن مصمم   يى رريق ا  موما يكن الثمن باه
 (5).أهر [ .الاربي  الدي أفيسع

  

                                                 
 (.110: 5ج –العظام  الذخاهر) (5)
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الدي دعد ةوالي ماه   –وكان في جامع  الداهر  , ( م5415)سن    لدد كنع في الداهر  أيام إ داد الدكدورا

لعجاب اليوم وبعد مضي بض  سنواع نرى العجب ا, رالب  واةد  فدر درددي اليباس الشر ي  –و شرين ألفا 
وبينون مجمو اع دعد , فدا  ( 51.000) دد اليوادي يرددين اليباس الشر ي يفوق  أن إذ, في الجامع  نفسوا 
وسر , ودرى مثل هذه األ داد في جامع  اإلسكندري  ,  –بالنداب أي يارين وجوهن  –ن بباأللوف ممن يندد

الشباب الذي يبة   ن دراث  دجد اإلسالمي و بي إلى جامع  أسيور والمنيا وهكذا دواليك في أنةاء العالم العر 
 .ودين  يديمس الرريق إلى رب 

ةدى  –لذا فدد أقبل أصةاب المراب   يي  , رواجا في األسواق الكدب إن الكداب اإلسالمي هو أكثر 
 وقد كان دارجا  يى ألسن  دجار الكدب في بيروع وغيرها أن  إذا أشرف أةدهم –أصةاب المراب  النصراني  

 : يى اإلفالس ينصة  حمالؤه قاديين
األدب كدب وكسدع , لدد اكدسأ الكداب اإلسالمي السوق . لسيد قرب ( الدرين ظالل  )إرب  كمي  من 

 .الرخيم والشعر الماجن 
فرةالدوم ونحهادوم وقضاء أوقاع  –الصال    دا  ن –كرم  هي قبي  الشباب فعال ملدد أضةع مك  ال
ود اء  ند الةجر األسود والميدحم وحيار  ليمسجد النبوي وقبر , مر  إلى البع العديق العرل الرسمي  دكون  

 .الرسول صيى ا   يي  وسيم
كما يةصل اآلن , ول الكبير من األةحاب الدومي  والعيماني  الشيو ي  إلى الةرك  اإلسالمي  ةوكذلك الد

في أروق  أي  كيي  في الجامعاع أو مسدشفى  –ا ظورا أو  صر  –وةيثما أدركك الوقع , في المنرد  المةدي  
 (.ا  أكبر)من المسدشفياع يررق مسامعك صوع األذان الذي يدوي بر 

وأصبأ ذوو , لدد أصبأ الفكر اإلسالمي والصوع اإلسالمي ةدي  المنددياع الفكري  في الشرق والارب 
شاب  بين واقعوم وبين الةيا  داب اإلسالم ندار الالمناصب والويهاع في العالم اإلسالمي يةاولون أن يديبسون بثي

 .اإلسالمي 
ذبة   –العديد  , في األفراح واألةحان .. الةيا  اإلسالمي  .. الشعاهر اإلسالمي  .. المظاهر اإلسالمي  

 . حل النساء  ن الرجال في قا   الدرس, اليةي  ,  –دذبأ ليمولود 
 .الذهبي  منوا خاص واإل راض  ن لبس خواديم الخرب  , ألفراح  ن ددديم الدخان في المأدم وا االمدناع

والمعجناع والصابون واليةوم   الةيوياع والةرام في المأكوالع المسدورد  المعيباع والذبأ و ل دةري الةال
 ...المررباعو المثيج  

, ..الكريم  رينالدأشرر  اندشار و , ...الددقيق  يى خيو األرعم  واألشرب  من شةم الخنحير والكةول 
 .االجدما ي والندواع اإلسالمي  أصبةع من الظواهر 

 .ود و  الناس إلى الكداب والسن , والرةالع في نشر  الد و  اإلسالمي  , دالء المساجد بالشباب ما
وندل الفكر , دحم بدين  من دور الدفاع إلى دور الدةدي يوانددال الشباب الم, بالفكر اإلسالمي  اال دحاح

 .إلى مرةي  البروح واال دحاح االسدةياءسالمي من مرةي  اإل
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ويبررون , يدفعون  ن   االدوامكان الذين يكدبون  ن اإلسالم يصورون اإلسالم كأن  مدوم في قفم 
أي دفاع  ن ةدود الجحير  العربي  و ما  –فالجواد  ندهم دفا ي , قضايا الرالق ودعدد الحوجاع والجواد 

 .–ةولوا 
درى اآلن أن اإلسالم بدأ يمرغ  أال, ذا الدين ألهل الكداب كأنوا قضي  داريخي  مرع واندوع ومواجو  ه

الصييبي  في الوةل؟ أجل فالمسيمون اآلن يعدحون بإ الن أن الجواد إنما شرع لةماي  الد و  ونشرها في كل 
ومن , يا إلى سع  الدنيا واآلخر  ومن ضيق الدن, أجحاء األرض إلنداذ اإلنسان من  باد  العباد إلى  باد  ا  

 . دل اإلسالم جور األديان إلى
شرق الداق هذا في صوأنع دبصر م, ال يبري  جور جاهر وال  دل  ادل , والجواد ماض إلى يوم الديام  

ويخيعون  يى اإلسالم كل , اإلسالمي كي  كان المسيمون يديمسون ندار الدشاب  بين اإلسالم والنظم المعاصر  
ففدر  يريدون  يى , ولونا جديد ويصباون  صبا  دشب  الصبا  الباهد  الدي سر ان ما دحول , اسما جديدا  يوم

يام الاحو الوديري ليعالم كانوا يدشبثون ببعض أبل , ( اشدراكيا)وأخرى يسمون  , ( ديموقراري)اإلسالم بأن  
شباب المسيم يبرحون اإلسالم كةل لدضايا العالم أما اآلن فدد أضةى ال. سالم بواالندار في الناحي  لديوين اإل

 اإلشدراكي وأيدن الشباب دواوي األنظم  الاربي  ابدداء بالرأسمالي  والديمدراري  واندواء , المعاصر ومشكالد  
 (5).أهر [ .والشيو ي 

 
 .اندوى الندل  ن كداب شيخنا الشويد رةم  ا  

 
************* 

 

                                                 
 (.115:ج –العظام  الذخاهر)  (5)
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  مسك الختام  
 

 ..م هذا الكتاب بمسك الختام ونخت
 

وننفل في  راهف  من المخداراع مما ورد في أهم كدب السن  من اآلثار النبوي  في أةوال الناس في  يخر 
وما ورد من أخبار المالةم والفدن م  أ داء هذه األم  وخاص  . وأةداث  وما يكون في   , الحمان الذي أظينا 

ورد من األخبار في خروج المودي ليمأل األرض قسرا و دال بعد أن مألع وما . المالةم م  الروم واليوود 
وما ورد من اآلثار في  الماع السا   . وما يسبد  من إرهاصاع وما يعاصره ويديوه من أةدا  , ..ظيما وجورا

ماع ثم يخر  ال..وخروج يأجوج و مأجوج , وما يسبدوا من خروج الدجال ونحول  يس بن مريم  يي  السالم , 
 .نسأل ا  ةسن الخدام في الدنيا واآلخر  , ثم السا   ..السا   من خروج الداب  ثم خروج الشمس من ماربوا 

 :بالمالةظاع والدنبيواع الموم  الدالي   -من أجل ةسن االسدفاد  من هذه المخداراع  -وأقدم لذلك 
فبراقي الكدرب , البخاري فمسيم : لسن  ردبع المخداراع بةي  يكون الدرديب مبددها بالصةيأ من كدب ا -5

ذا دكررر الةردي  فري المصرادر .  - يرى أصرةابوا رةمر  ا   -ثم براقي المصرادر , السد   إكدفيرع , واى
 .وا  أ يم .بالذي ورد في المصدر األصأ 

. مررن غيررر إيررراد السررند لالخدصررار , نديررع مرردن اآلثررار مكدفيررا براويوررا  ررن النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم  -4
 .ويمكن لمن أراد أن يعود ليمصادر 

هرري , معيرروم أن األقررل ممررا ورد فرري يثررار أةاديرر  المالةررم والفرردن و أشرررار السررا   فرري مجمرروع مررا ورد  -1
, وأن األكثر منوا مما ورد من األةادير  الدري دكيرم فري صرةدوا . من مردب  الةدي  الصةيأ والةسن 

نما أورددوا ل. أو من األةادي  الضعيف   , وخاص  ديك الدي أخبرع برأةوال ةصريع , السدهناس بوا واى
ولمررن أراد . وذلرك لالسردهناس بورا  يرى ذمر  روادورا , أو دشرير إرهاصراع أةوالنرا إلرى إمكانير  ةصرولوا 

 .دمةيم ديك األةادي  أن يعود بوا ليمخدصين بعيوم الةدي  
انوررا مثررل أةاديرر  خررروج الرايرراع حم -وا  أ يررم  -هنرراك يثررار ددةررد   ررن دفاصرريل و المرراع يددرررب  -2

وقرد أورددورا ليكرون , ومرا يسربدوا ويرافدورا مرن  المراع ... السود والموردي ومالةرم الرروم وقدرال اليورود 
هناك العديد من أةادي   الماع السا   كران مصرنفا فري . المودم بذلك  يى  يم بوا فيما لو ةصيع 

فيريس كرل ةردي  , بةصرول مرا أخبررع بر   ولكن ثبع صرةدوا, الضعيف بةسب ضوابر  يم الةدي  
لم يدفق ل  أن يررو ,  وليس كل مدوم من الروا  , ضعيف ال دثبع نسبد  ليرسول صيى ا   يي  وسيم 

 . .بعض ما يصأ من الةدي  
, هنرراك الكثيررر مررن األةاديرر  الدرري أخبررر بوررا النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم  ررن أةرردا  سرروف دةصررل  -1

كعالمرراع , وبعررض أةرردا  مررا دررال مررن دول وممالررك ووقرراه  , الفدنرر  الكبرررى كأخبررار , وةصرريع فعررال 
وفدرروح الرروم والفرررس , وبعررض األةردا  مثرل رررا ون  مرواس , بعرض األشرخام أو الميرروك وأةروالوم 
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وبعرض اآليرراع , .. وقدرال أصررةاب الوجروه كالمجران المررقرر  مرن الدرررك و أخبرار غرحو الددررار, وغيرهرا 
وقرررد ةصررريع سرررن  ) ركررران  فررري الةجررراح ورؤيررر  ضررروهوا مرررن بصررررى الشرررام كخبرررر خرررروج النرررار مرررن ب

 –و لالخدصار لم أورد ديك اآلثار الدري ةصريع أخبارهرا فعرال  . إل  ( ...هجري  وأرخ لوا العيماء112
واكدفيع بددبر  مرا نسرددبل ةدوثر  .. وهي مما يدوي اإليمان , لكونوا من معجحاع النبو   – يى جمالوا 
 .يم بصة  األخبار  وبمو د ةصولوا لو صةع وا  دعالى أ 

رهاصرراع الكثيررر مررن , أننررا قررد دخينررا حمرران المالةررم والفرردن  –وا  أ يررم  –الررذي ال أشررك فيرر  خدامررا  -1 واى
لالسدهناس بودي  صيى ا   يير  وسريم , مما يعري العيم بوذه اآلثار أهمي  كبرى , وقاه  ديك األخبار 

الظررراهرين  يرررى الةرررق ال , ةررراق براهفررر  الاربررراء الدابضرررين  يرررى ديرررنوم والي. والةررررم  يرررى النجرررا  , 
و الدصربر بمرا أخبرر  نر  . يضرهم من خذلوم وال من خالفوم ةدرى يرأدي أمرر ا  وهرم  يرى مرا يرضري  

جعينرا , ومرا أ رد ا  لورم مرن الجرحاء , رسول ا  صيى ا   يي  وسيم من أةروالوم ومرآلوم ومرا يالقونر  
ياكم  .إن  سمي  مجيب , من  بمن  وفضي  وكرم   ا  واى

 

بةي   -م  الةفاظ  يى ددديم ما ورد في الصةاح والسنن في كل باب  -وقد بوبع لديك المخداراع 
 : دشدمل  يى األبواب الدالي  

 

 . فساد االحوال آخر ال مان  - (5)
 .فساد أكةر العلماء في آخر ال مان   – (2)

 .غربة الصالحين في آخر ال مان   - (3)

 .لالمات السالة   - (4)

 .وملك القح اني , وأخبار الرايات السود , خروج المهدي ولالماته  – (5)

 .المالحم مب الروم  – (6)

 .خروج الدجال ون ول ليسم بن مريم لليه السالم  – (5)

 .خروج يأجوج مأجوج  – (3)

 
لى ديك األةادي  الشريف  وما ييةق بوا من األخبار واآلثار   ..واى

 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1516  [  
 

 

 األخبار واآلثارن األحاديث وجولة مع خمتارات م
 الواردة يف أحداث آخر الزمان

 .وما يكون فيه من املالحم والفنت  وعالمات اقرتاب الساعة 
 

 

ةم  ام فينا رسول اهلل  صلم اهلل لليه وسلم   :  ن شديق  ن ةذيف  قالروى اإلمام مسيم في صةية  
إال حدس به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه  د  مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلم  يام السالة

للمه أصحابي هةالء وانه ليكون منه الشيء  د نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب لنه 
    .ةم إذا رآه لرفه 

ةم صلم بنا رسول اهلل  صلم اهلل لليه وسلم  : مرو بن أخرب قال  وروى ابن ةبان في صةية   ن
صعد المنبر فخ ب حتم لمال الظهر ةم ن ل فصلم ةم صعد المنبر فخ بنا حتم لمال العصر ةم الصبح ةم 

 . بر فخ بنا حتم غابت الشمس فحدةنا بما كان وبما هو كائن فأللمنا أحفظنانن ل فصلم ةم صعد الم
 

 
 

  فساد األحوال آخر الزمان وبالء المؤمنين فيه  -( 1)
 :البخاري 

 1114ثم يددارب الحمان ويندم العيم وييدى الشأ  : )  النبي  صيى ا   يي  وسيم  قال  ن أبي هرير   ن
   ( .  ما هو قال الددل الددل ودظور الفدن ويكثر الورج قالوا يا رسول ا  أي

  5111 ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قال   : 

 ( . المدين  كما دأرح الةي  إلى جةرهاثم إن اإليمان ليأرح إلى  )      
 

 :صحيح مسلم 
 1111  ثرم كران النرراس يسرألون رسررول ا   صريى ا   يير  وسرريم  رن الخيررر : ) ةذيفر  بررن اليمران يدررول  رن

وكنع أسأل   ن الشر مخاف  أن يدركني فديع يا رسول ا  إنا كنا فري جاهيير  وشرر فجاءنرا ا  بورذا الخيرر فورل 
ر مرن شرر قرال نعرم قيرع وهرل بعرد ذلرك الشرر مرن خيرر قرال نعرم وفير  دخرن قيرع ومرا دخنر  قرال قروم بعد هذا الخي

يورردون بايررر هررديي دعرررف مررنوم ودنكررر قيررع فوررل بعررد ذلررك الخيررر مررن شررر قررال نعررم د ررا   يررى أبررواب جوررنم مررن 
ا قيررع فمررا دررأمرني إن أجررابوم إليوررا قررذفوه فيوررا قيررع يررا رسررول ا  صررفوم لنررا قررال هررم مررن جيررددنا ويدكيمررون بألسررندن

مراموم قيررع فران لررم يكرن لوررم جما ر  وال إمررام قرال فررا دحل ديرك الفرررق  أدركنري ذلررك قرال أفرررر جما ر  المسرريمين واى
 ( . كيوا ولو أن دعض بأصل شجر  ةدى يدركك الموع وأنع  يى ذلك



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1515  [  
 

 1111  ديثين رأيررع ثررم ةرردثنا رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم ةرر: )  ررن حيررد بررن وهررب ةرردثنا ةذيفرر  قررال
أةدهما وأنا أندظر اآلخر ةدثنا أن األمان  نحلع في جذر قيوب الرجال ثرم  يمروا مرن الدررين ثرم  يمروا مرن السرن  
وةرردثنا  ررن رفعوررا قررال ينررام الرجررل النومرر  فددرربض األمانرر  مررن قيبرر  فيظررل أثرهررا مثررل أثررر الوكررع ثررم ينررام النومرر  

ةرجدر   يرى رجيرك فرنفر فدرراه مندبررا ولريس فير  شريء ويصرربأ فددربض فيبدرى فيورا أثرهرا مثرل أثرر المجرل كجمرر د
الناس يدبايعون فال يكاد أةد يؤدي األمان  فيدال إن في بنري فرالن رجرال أمينرا ويدرال ليرجرل مرا أ دير  ومرا أظرفر  

ده وما أجيده وما في قيب  مثدال ةب  خردل من إيمان ولدد أدى  يي حمان وال أبالي أيكم بايعع لهن كان مسريما ر 
ن كان نصرانيا رده  يي سا ي  وأما اليوم فما كنع أباي  إال فالنا وفالنا  ( .  يى اإلسالم واى

 1141  ثم إن المنافدين اليوم شر منوم  يى  ود النبي  صريى ا   يير  وسريم  : )  ن ةذيف  بن اليمان قال
 . (كانوا يومهذ يسرون واليوم يجورون 

   1141 فأمرا اليروم فإنمرا    كان النفاق  يى  ود النبري  صريى ا   يير  وسريم  ثم إنما  : )  ن ةذيف  قال
 . ( هو الكفر بعد اإليمان

   1144  أخبرنري أبرو هريرر  رضري ا   نر  أن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  قرال  ن سعيد بن المسريب
لخيص  راغي  دوس الدري وذو ا( لياع نساء دوس  يى ذي الخيص  إثم ال ددوم السا   ةدى دضررب : ) قال 

 .كانوا يعبدون في الجاهيي   

 4994  ثرم إن ا  حوى لري األرض  : )  ن أبي أسماء  ن ثوبان قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم
نري سرألع  ن أمدي سيبي  ميكوا ما حوى لي منوا وأ ريرع الكنرحين األةمرر واألبريض واى فرأيع مشارقوا ومااربوا واى

ن ربرري ربري ألمدرري أن ال  يويكورا و شرررون  امر  وأن ال يسررير  يريوم  رردوا مرن سرروى أنفسروم فيسرردبيأ بيضردوم واى
نري أ ريدرك ألمدرك أن ال أهيكورم و شررون  امر  وأن ال أسرير  قال يا مةمد إني إذا قضيع قضاء فإنر  ال يررد واى

ين أقرارها ةدرى يكرون  ييوم  دوا من سوى أنفسوم يسدبيأ بيضدوم ولو اجدم   ييوم من بأقرارها أو قال من ب
   ( .بعضوم يويك بعضا ويسبي بعضوم بعضا 

 4401   ثرم : )  ن ناف   ن بن  مر أن  سم  رسول ا   صيى ا   يي  وسيم وهو مسددبل المشررق يدرول
 . (  أال إن الفدن  هونا أال إن الفدن  هونا من ةي  يري  قرن الشيران

   4401  ثررم يررا أهررل العررراق مررا أسررألكم  ررن الصرراير  وأركرربكم ليكبيررر  ) : سررالم بررن  بررد ا  بررن  مررر يدررول
من ها هنا  يءإن الفدن  دج: ) سمعع أبي  بد ا  بن  مر يدول سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يدول 

نمرا قدرل موسرى الرذي قدرل  وأومأ بيده نةو المشرق ةي  يري  قرنا الشيران وأنردم يضررب بعضركم رقراب بعرض واى
 .(   ر ون خرأ فدال ا   ح وجل ل  وقديع نفسا فنجيناك من الام وفدناك فدونامن يل ف

  ثم والذي نفسري بيرده ال درذهب الردنيا ةدرى يمرر  : )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
  ( .البالء  الرجل  يى الدبر فيدمرغ  يي  ويدول يا ليدني كنع مكان صاةب هذا الدبر وليس ب  الدين إال

 4409   ثررم والررذي نفسري بيررده ال دررذهب الرردنيا : )  رن أبرري هريررر  قرال قررال رسررول ا   صرريى ا   يير  وسرريم
ةدرى يرأدي  يرى النراس يروم ال يردري الدادررل فريم قدرل وال المددرول فريم قدرل فديررل كيرف يكرون ذلرك قرال الوررج الدادررل 

 .والمددول في النار
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 4429 ثرم العبراد  فري : ) عدل بن يسار رده إلرى النبري  صريى ا   يير  وسريم  قرال معاوي  بن قر  رده إلى م
 . (الورج كوجر  إلي 

 

 :سنن الترمذي 
 4519  ثرم أيورا النراس إنكرم ددررؤون هرذه اآلير  يرا أيورا الرذين يمنروا  يريكم : )  ن أبي بكرر الصرديق أنر  قرال

نرري سررمعع رسررول ا    صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول إن النرراس إذا رأوا أنفسرركم ال يضررركم مررن ضررل إذا اهدررديدم واى
 .( الظالم فيم يأخذوا  يى يدي  أوشك أن يعموم ا  بعداب من  

   4511  ثررم ذكررر رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  : )  ررن أم مالررك البوحيرر  قالررع  سررراوو  ررن رجررل  ررن
شريد  يرؤدي ةدورا ويعبرد ربر  ورجرل يخرذ فدن  فدربوا قالع قيع يا رسول ا  مرن خيرر النراس فيورا قرال رجرل فري ما

 ( . برأس فرس  يخيف العدو ويخيفون 

 4599  ثم يخرج فري يخرر الحمران قروم  : )  ن  بد ا  بن مسعود قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
الدين كما  أةدا  األسنان سفواء األةالم يدرءون الدرين ال يجاوح دراقيوم يدولون من قول خير البري  يمرقون من

 ( .  يمرق السوم من الرمي 

 

 : سنن أبي داوود

 2424  كنررا قعررودا ثررم رسررول ا   : )  ررن  ميررر بررن هرراني العنسرري قررال سررمعع  بررد ا  بررن  مررر ثررم يدررول
صرريى ا   ييرر  وسرريم فررذكر الفرردن فررأكثر فرري ذكرهررا ةدررى ذكررر فدنرر  األةررالس فدررال قاهررل يررا رسررول ا  ومررا فدنرر  

هررب وةررب ثرم فدنر  السرراء دخنورا مرن دةرع قردمي رجرل مرن أهرل بيدري يرح م أنر  منري ولريس األةالس قال هي 
نما أولياهي المددون ثم يصريأ الناس  يى رجل كورك  يى ضي  ثم فدنر  الردهيماء ال دردع أةردا مرن هرذه  مني واى

ير النرراس إلررى األمرر  إال لرمدرر  لرمرر  فررإذا قيررل اندضررع دمررادع يصرربأ الرجررل فيوررا مؤمنررا ويمسرري كررافرا ةدررى يصرر
فسرارين فسرار إيمان ال نفاق في  وفسرار نفاق ال إيمان في  فإذا كان ذاكم فاندظروا الدجال من يوم  أو من 

 ( .غده 

 2422  ثرم أديرع الكوفر  فري حمرن ةسرن  دسردر أجيرب منورا : )  ن نصر بن  اصم  رن سربي  برن خالرد قرال
ذا رجل ج الس دعرف إذا رأيد  أن  من رجال أهل الةجراح قرال قيرع بااال فدخيع المسجد فإذا صدع من الرجال واى

مررن هررذا فدجومنرري الدرروم وقررالوا أمررا دعرررف هررذا هررذا ةذيفرر  بررن اليمرران صرراةب رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  
فدال ةذيفر  إن النراس كرانوا يسرألون رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  رن الخيرر وكنرع أسرأل   رن الشرر فأةدقر  

رهم فدال إنري قرد أرى الرذي دنكررون إنري قيرع يرا رسرول ا  أرأيرع هرذا الخيرر الرذي أ رانرا ا  أيكرون الدوم بأبصا
بعده شر كما كان قبي  قرال نعرم قيرع فمرا العصرم  مرن ذلرك قرال السريف قيرع يرا رسرول ا  ثرم مراذا يكرون قرال إن 

ض بجررذل شررجر  قيررع ثررم مرراذا كرران   خييفرر  فرري األرض فضرررب ظورررك وأخررذ مالررك فأرعرر  و إال فمررع وأنررع  ررا
قال ثم يخرج الدجال مع  نور ونار فمن وق  في ناره وجرب أجرره وةرر وحره ومرن وقر  فري نورره وجرب وحره وةرر 

 ( . أجره قال قيع ثم ماذا قال ثم هي قيام السا    



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1518  [  
 

 2414  ألرض ثرم إن ا  حوى لري ا: )  ن أبي أسماء  ن ثوبان قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
ن ميرررك أمدررري سررريبي  مرررا حوي لررري منورررا وأ ريرررع  أو قرررال إن ربررري حوى لررري األرض فرأيرررع مشرررارقوا ومااربورررا واى
نري سرألع ربري ألمدري أن ال يويكورا و شررون بعامر  وال يسرير  يريوم  ردوا مرن سروى  الكنحين األةمر واألبريض واى

ن ربي قال لي يا مةمد إني إذا قضيع قضاء ف إنر  ال يررد وال أهيكورم و شررون بعامر  أنفسوم فيسدبيأ بيضدوم واى
وال أسير  ييوم  دوا من سوى أنفسوم فيسدبيأ بيضدوم لو اجدم   يريوم مرن برين أقرارهرا أو قرال بأقرارهرا ةدرى 
ذا وضر   نمرا أخراف  يرى أمدري األهمر  المضريين واى يكون بعضوم يويك بعضا وةدى يكون بعضوم يسبي بعضرا واى

يوم الديام  وال ددوم السا   ةدى ديةق قباهل من أمدي بالمشركين وةدى دعبرد السيف في أمدي لم يرف   نوا إلى 
ن  سيكون في أمدي كذابون ثالثون كيورم يرح م أنر  نبري وأنرا خرادم النبيرين ال نبري بعردي  قباهل من أمدي األوثان واى

 .ا    وال دحال راهف  من أمدي  يى الةق قال بن  يسى ظاهرين ال يضرهم من خالفوم ةدى يأدي أمر

 2411   ن  ثمان الشةام قال ةدثني مسيم برن أبري بكرر   رن أبير  قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير 
ثررم إنوررا سرردكون فدنرر  يكررون المضرررج  فيوررا خيرررا مررن الجررالس والجررالس خيرررا والدرراهم خيرررا مررن الماشرري : )  وسرريم 

ع لر  إبررل فيييةررق بإبيرر  ومرن كانررع لرر  غررنم والماشري خيرررا مررن السررا ي قرال يررا رسررول ا  مررا درأمرني قررال مررن كانرر
فيييةررق بانمرر  ومررن كانررع لرر  أرض فيييةررق بأرضرر  قررال فمررن لررم يكررن لرر  شرريء مررن ذلررك قررال فييعمررد إلررى سرريف  

 (.فييضرب بةده  يى ةر  ثم لينجو ما اسدراع النجاء  
 

 :سنن ابن ماجه 
 1414   يير  وسريم يرروف بالكعبر  ويدرول مرا  ثم رأيع رسرول ا   صريى ا : )  بد ا  بن  مرو قال  ن 

أريبك وأريب ريةك ما أ ظمك وأ ظم ةرمدرك والرذي نفرس مةمرد بيرده لةرمر  المرؤمن أ ظرم ثرم ا  ةرمر  منرك 
 ( . مال  ودم  وأن نظن ب  إال خيرا

 1429  ثم من قادرل دةرع راير   مير  يرد و إلرى  : ) ن أبي هرير  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
 ( . بي  أو ياضب لعصبي  فدديد  جاهيي   ص

 1424  ثم سرألع النبري  : )  ن  باد بن كثير الشامي  ن امرأ  منوم يدال لوا فسيي  قالع سمعع أبي يدول
صيى ا   يي  وسيم فديع يا رسول ا  أمن العصربي  أن يةرب الرجرل قومر  قرال ال ولكرن مرن العصربي  أن يعرين 

 ( . الرجل قوم   يى الظيم

 1415 ثرم إن برين يردي السرا   فدنرا   : ) ن أبي موسى األشعري قال قال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
كدر  الييرل المظيرم يصربأ الرجرل فيورا مؤمنرا ويمسري كرافرا ويمسري مؤمنرا ويصربأ كرافرا الدا رد فيورا خيرر والدراهم 

وا أودراركم واضرربوا بسريوفكم الةجرار  فيوا خير مرن الماشري والماشري فيورا خيرر مرن السرا ي فكسرروا قسريكم وقرعر
 .  (فإن دخل  يى أةدكم فييكن كخير ابني يدم 

 1411  ثرم دكرون فدنر  دسردنظف العررب  : ) ن  بد ا  بن  مرو قال قال رسول ا   صريى ا   يير  وسريم
 ( . قدالها في النار اليسان فيوا أشد من وق  السيف
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 1414 نري  ثم مر ب : ) ن  يدم  بن وقام قال ن لرك ةدرا واى رجل ل  شررف فدرال لر   يدمر  إن لرك رةمرا واى
نرري سررمعع بررالل بررن الةررار  المحنرري  رأيدررك درردخل  يررى هررؤالء األمررراء ودرردكيم  نرردهم بمررا شرراء ا  أن درردكيم برر  واى
صاةب رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  يدول قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم إن أةدكم ليدكيم بالكيم  من 

ن أةرردكم ليرردكيم رضرر وان ا  مررا يظررن أن دبيرر  مررا بياررع فيكدررب ا   ررح وجررل لرر  بوررا رضرروان  إلررى يرروم الديامرر  واى
بالكيم  من سخر ا  ما يظن أن دبي  مرا بيارع فيكدرب ا   رح وجرل  يير  بورا سرخر  إلرى يروم ييدراه قرال  يدمر  

 .(م ب  ما سمعع من بالل بن الةار فانظر ويةك ماذا ددول وماذا دكيم ب  فرب كالم قد منعني أن أدكي

 1411  ثرم كنرع مر  النبري  صريى ا   يير  وسريم فري سرفر فأصربةع يومرا قريبرا : )  ن معراذ برن جبرل قرال
نر   من  ونةن نسير فديع يا رسرول ا  أخبرنري بعمرل يردخيني الجنر  ويبا ردني مرن النرار قرال لدرد سرألع  ظيمرا واى

 ال دشرك ب  شيها ودديم الصال  ودؤدي الحكا  ودصوم رمضان ودة  البيع ليسير  يى من يسره ا   يي  دعبد ا 
ثررم أال أدلررك  يررى أبررواب الخيررر الصرروم جنرر  والصرردق  درفرر  الخريهرر  كمررا يرفرر  النررار المرراء وصررال  الرجررل فرري 

األمرر  جوف الييل ثم قرأ ددجافى جنوبوم  ن المضاج  ةدى بي  جحاء بما كانوا يعميون ثرم قرال أال أخبررك بررأس
 موده وذرو  سنام  الجواد ثم قال أال أخبرك بمالك ذلك كي  قيع بيى فأخذ بيسان  فدال دكف  ييرك هرذا قيرع  و

نررا المؤاخررذون بمررا نرردكيم برر  قررال ثكيدررك أمررك يررا معرراذ هررل يكررب النرراس  يررى وجرروهوم فرري النررار إال  يررا نبرري ا  واى
 ( . ةصاهد ألسندوم

 1411  ثررم خيررر معررايش النرراس لوررم رجررل ممسررك  : ) ا   ييرر  وسرريم  قررال  ررن أبرري هريررر  أن النبرري  صرريى
بعنرران فرسرر  فرري سرربيل ا  ويريررر  يررى مدنرر  كيمررا سررم  هيعرر  أو فح رر  رررار  ييرر  إليوررا يبدارري المرروع أو الددررل 
مظان  ورجل في غنيم  في رأس شعف  من هذه الشعاف أو بررن واد مرن هرذه األودير  يدريم الصرال  ويرؤدي الحكرا  

    ( .رب  ةدى يأدي  اليدين ليس من الناس إال في خير ويعبد
  :باب بدأ اتسالم غريبا   
 1491  ثررم برردأ اإلسررالم غريبررا وسرريعود غريبررا : )  ررن أبرري هريررر  قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم

 ( . فروبى ليارباء

 1499  ثررم إن اإلسررالم برردأ  : )وسرريم قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر     ررن أبرري األةرروم  ررن  بررد ا
 ( . غريبا وسيعود غريبا فروبى ليارباء قال قيل ومن الارباء قال النحاع من الدباهل 

 :باب من ترجم له السالمة من الفتن   
 1494 أنر  ثرم خررج يومرا إلرى مسرجد رسرول ا   صريى  : ) ن حيد بن أسيم  ن أبي   رن  مرر برن الخرراب

بن جبل قا دا ثم قبر النبي  صيى ا   يير  وسريم  يبكري فدرال مرا يبكيرك قرال يبكينري  ا   يي  وسيم  فوجد معاذ
شيء سمعد  من رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يدول إن يسير الريراء 

ن مررن  ررادى   وليررا فدررد بررارح ا  بالمةاربرر  إن ا  يةررب األبرررار ألخفيرراء الررذين إذا غررابوا لررم األدديرراء ا شرررك واى
ن ةضروا لم يد وا ولم يعرفوا قيوبوم مصابيأ الودى يخرجون من كل غبراء مظيم   .(يفدددوا واى

 1440  ثم الناس كإبل ماه  ال دكاد دجد  : )  ن  بد ا  بن  مر قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
  ( .فيوا راةي  
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 :باب افتراق االمم   
   1444 ثررم افدرقررع اليوررود  يررى إةرردى  : ) رروف بررن مالررك قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم   ررن

وسبعين فرق  فواةد  في الجن  وسبعون في النار وافدرقع النصارى  يى ثندين وسبعين فرق  فإةدى وسبعون فري 
ثندران  اةرد  فري الجنر  والنار وواةد  فري الجنر  والرذي نفرس مةمرد بيرده لدفدررقن أمدري  يرى ثرال  وسربعين فرقر  و 

  ( .وسبعون في النار قيل يا رسول ا  من هم قال الجما   
 2005  ثررم بينمرا رسررول ا   صرريى ا   يير  وسرريم  جرالس فرري المسرجد إذ دخيررع امرررأ  : )  رن  اهشرر  قالرع

ا نسراءكم  رن لربس من محين  درفل في حين  لوا في المسجد فدال النبي  صيى ا   يي  وسيم  يرا أيورا النراس انورو 
 .( الحين  والدبخدر في المسجد فإن بني إسراهيل لم ييعنوا ةدى لبس نساؤهم الحين  ودبخدرن في المساجد

 2054  أقبرررل  يينرررا رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم فدرررال ثرررم يرررا معشرررر : )  رررن  برررد ا  برررن  مرررر قرررال
دظورر الفاةشر  فري قروم قرر ةدرى يعينروا بورا إال فشرا  المواجرين خمس إذا ابدييدم بون وأ وذ برا  أن دردركوهن لرم

فرريوم الرررا ون واألوجرراع الدرري لررم دكررن مضررع فرري أسررالفوم الررذين مضرروا ولررم يندصرروا المكيررال والميررحان إال الشررا  
بالسنين وشد  المهون  وجور السيران  ييوم ولم يمنعوا حكرا  أمروالوم إال منعروا الدررر مرن السرماء ولروال البوراهم لرم 

وا ولم يندضوا  ود ا  و ود رسول  إال سير ا   ييوم  دوا من غيرهم فأخذوا بعض مرا فري أيرديوم ومرا لرم يمرر 
 ( . دةكم أهمدوم بكداب ا  ويدخيروا مما أنحل ا  إال جعل ا  بأسوم بينوم

 2040 أمدرري  ثررم ليشررربن نرراس مررن : )  ررن أبرري مالررك األشررعري قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
الخمر يسمونوا باير  دا يعرحف  يرى رءوسروم بالمعراحف والمانيراع يخسرف ا  بورم األرض ويجعرل مرنوم الدررد  

 ( .والخناحير

 2045 ثرم ييعرنوم ا  وييعرنوم الال نرون   :   ن البرراء برن  راحب قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
 .  (قال دواب األرض 

 2024  ثررم يرردرس اإلسررالم كمررا يرردرس  : )  قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم ررن ةذيفرر  بررن اليمرران
وشي الثوب ةدى ال يدرى ما صيام وال صال  وال نسك وال صدق  وليسرى  يرى كدراب ا   رح وجرل فري ليير  فرال 

الكيم  ال  يبدى في األرض من  يي  ودبدى رواهف من الناس الشي  الكبير والعجوح يدولون أدركنا يباءنا  يى هذه
إل  إال ا  فنةن ندولوا فدال ل  صي  ما داني  نوم ال إل  إال ا  وهم ال يدرون ما صال  وال صريام وال نسرك وال 
صدق  فأ رض  ن  ةذيف  ثم ردها  يي  ثالثا كل ذلك يعرض  ن  ةذيف  ثم أقبل  يي  في الثالثر  فدرال يرا صري  

 ( . دنجيوم من النار ثالثا

 2012  ثررم إن ا   ررح وجررل إذا أراد أن يويررك  برردا  : ) مررر أن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررالبررن  ا ررن
نرحع منرر  الةيرراء فررإذا نررحع منرر  الةيرراء لررم ديدرر  إال مديدررا ممددررا فررإذا لررم ديدرر  إال مديدررا ممددررا نح ررع منرر  األمانرر  فررإذا 

خونا نح ع من  الرةمر  فرإذا نح رع منر  الرةمر  نح ع من  األمان  لم ديد  إال خاهنا مخونا فإذا لم ديد  إال خاهنا م
 ( . لم ديد  إال رجيما ميعنا فإذا لم ديد  إال رجيما ميعنا نح ع من  ربد  اإلسالم
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 2019  ثررم أمدررري  يررى خمرررس ربدررراع : )  ررن أنرررس بررن مالرررك  ررن رسرررول ا   صرريى ا   ييررر  وسرريم  قرررال
ماهر  سرن  أهرل درراةم ودواصرل ثرم الرذين ييرونوم إلرى  وفأربعون سن  أهل برر وددروى ثرم الرذين ييرونوم إلرى  شررين 

  ( .ماه  سن  أهل ددابر وددار  ثم الورج الورج النجا النجا  سدين و
 

 :صحيح ابن حبان  
 1101  ثم لددبعن سنن الذين قبيكم شبرا : )  ن أبي سعيد الخدري أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  قال

وا جةر ضب لسيكدموه قينا يا رسول اليوود والنصارى قرال رسرول ا   صريى ا  بشبر وذرا ا بذراع ةدى لو سيك
 . (.  يي  وسيم فمن

 1102  ثررم بررادروا باأل مررال فدنررا كدررر  الييررل : )  ررن أبرري هريررر  قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
 (. ين  بعرض من الدنياالمظيم يصبأ الرجل فيوا مؤمنا ويمسي كافرا ويصبأ كافر ويمسي مؤمنا يبي  د

 1101   ثرم لررو دعيمرون مررا أ يرم لضررةكدم : )  رن أبرري هريرر   ررن رسرول ا   صرريى ا   يير  وسرريم أنر  قررال
لبكيدم كثيررا يظورر النفراق ودرفر  األمانر  وددربض الرةمر  ويردوم األمرين أنراخ بكرم الشررف الجرون قرالوا ومرا  قييال و

 (. الييل المظيمالشرف الجون يا رسول ا  قال فدن كدر  
 1151   ثم لدنددضن  ررى اإلسرالم  ررو   ررو  : )  ن أبي أمام  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم

   . ( فكيما انددضع  رو  دشب  الناس بالدي دييوا فأولون ندضا الةكم ويخرهن الصال 

 1141  ين حمران ال يبرالي المررء بمرا أخرذ ثرم ليرأد: )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا   صيى ا   يير  وسريم
 . ( المال بةالل أو ةرام

 1144  ثم خير أمدي الدرن الرذي بعثرع : )  ن  مران بن ةصين قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
فرريوم ثررم الررذين ييررونوم ثررم ا  أ يررم أذكررر الثالرر  أم ال ثررم ينشررأ قرروم يشررودون وال يسدشررودون وينررذرون وال يوفررون 

   .  وال يؤدمنون ويفشو فيوم السمن ويخونون

 1112  ثم ليكرونن فري أمدري : ) أبو  امر وأبو مالك األشعريان سمعا رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يدول
 ( .  أقوام يسدةيون الةرير والخمر والمعاحف

 1110  اهى النراس ال ددروم السرا   ةدرى يدبر: )  ن أنس بن مالك قال قال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
 . (في المساجد   ذكر اإلخبار بأن من أمار  يخر الحمان اشداال الناس بةدي  الدنيا في مساجدهم 

 1115 كون في يخرر الحمران قروم يكرون ةرديثوم فري يس: ) ا  قال قال رسول ا  صيى  يي  وسيم   ن  بد
 (  . مساجدهم ليس   فيوم ةاج 

ثم ال ددوم السا   ةدى ددسافدوا في : ) رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ن  بد ا  بن  مرو قال قال  1111
   (. الرريق دسافد الةمير قيع إن ذاك لكاهن قال نعم ليكونن

 1119    ن أنرس برن مالرك أنر  قرال يومرا أال أةردثكم بةردي  ال يةردثكم بر  أةرد بعردي سرمعد  مرن رسرول ا 
ثم ال ددروم السرا   أو مرن شرراهر السرا   : )ا   يي  وسيم يدول  صيى ا   يي  وسيم  سمعع رسول ا   صيى

الرجال ودكثر النساء ةدى يكون لخمسين امرأ  قيم  أن يرف  العيم ويكثر الجول ويشرب الخمر ويظور الحنى ويدل
 (. واةد
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 : موارد الظمآن إلم  وائد ابن حبان للهيةمي
 5911   إن إبييس قد يهس أن يعبده المصيون ولكنر  فري : ) قال  ن جابر  ن النبي  صيى ا   يي  وسيم

 ( . الدةريش بينوم

 5924  ال يمرنعن أةردكم مخافر  النراس أن : )  ن أبي سعيد الخدري  ن النبري  صريى ا   يير  وسريم  قرال
نا لنبي  في السر   .  (يدول أو يدكيم بةق إذا ريه أو  رف  قال أبو سعيد فما حال بنا البالء ةدى صرنا واى

 5921  إن ا  جررل و ررال : ) سرم  أبررا سررعيد الخردري يررذكر أنرر  سررم  رسرول ا   صرريى ا   ييرر  وسريم يدررول
يسأل العبد يوم الديام  ةدى أن  ليدول ل  ما منعك إذ رأيع المنكر أن دنكره فإذا لدن ا   بدا ةجد  فيدول يا رب 

 ( . وثدع بك وفرقع من الناس أو فرقع من الناس ووثدع بك

 
 ( : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد)  المستدرك للم الصحيحين

 9442   إني أل يم أهل دينين من أم  مةمد  صيى ا   يي  وسيم  في النرار : )  ن ةذيف  بن اليمان قال
قوم يدولون إن كان أولنرا ضرالال مرا برال خمرس صريواع فري اليروم والييير  إنمرا هرو صرالدان العصرر والفجرر وقروم 

ن قدليد ن حنى واى  .    هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه ( .ولون إنما اإليمان كالم واى

 9105  دررذاكرنا فرردأ الدسرررنريني  والروميرر  فررد ا : )  بررد ا  بررن  مرررو بررن العررام رضرري ا   نومررا يدررول
كدب فدال رجرل أي المرديندين  بد ا  بن  مرو بصندوق ففدة  فدال كنا  ند رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ن

هررذا ةرردي  صرةيأ  يررى شررر الشرريخين ولررم ( دفردأ قبررل يرا رسررول ا  قرال مدينرر  هرقررل يريرد مدينرر  الدسررنريني  
  .يخرجاه

 9104  ررن جررابر بررن  بررد ا  رضرري ا   نومررا أن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال لكعررب بررن  جررر ( : 
ال ومررا إمررار  السررفواء يررا رسررول ا  قررال أمررراء يكونررون بعرردي ال يورردون أ رراذك ا  يررا كعررب مررن إمررار  السررفواء قرر

بوديي وال يسدنون بسندي فمن صدقوم بكذبوم وأ انوم  يى ظيموم فأولهك ليسوا مني ولسع منوم وال يردون  يى 
ةوضي ومن لم يصدقوم بكذبوم ولم يعنوم  يرى ظيمورم فأولهرك منري وأنرا مرنوم وسريردون  يرى ةوضري يرا كعرب 

ن  جرر  الصروم جنر  والصردق  درفر  الخريهر  والصرال  قربران أو قرال برهران يرا كعرب برن  جرر  ال يردخل الجنر  ب
(  النار أولى ب  يا كعب بن  جر  الناس غاديان فمبداع نفس  فمعددورا أو قرال فموبدورا , لةم نبع من سةع أبدا

 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه    .

 9101 بينا نةن م  رسول ا   صريى ا   يير  وسريم  : ) شجعي رضي ا   ن  قال  ن  وف بن مالك األ
فرري غررحو  دبرروك ورسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  فرري قبرر  مررن يدم إذ مررررع فسررم  صررودي فدررال يررا  رروف بررن 
مالررك ادخررل فديررع يررا رسررول ا  أكيرري أم بعضرري فدررال بررل كيررك قررال فرردخيع فدررال يررا  رروف ا رردد سرردا بررين يرردي 

سا   فديع ما هن يا رسول ا  قال موع رسول ا  فبكى  روف ثرم قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  قرل ال
إةدى قيع إةدى ثرم قرال وفردأ بيرع المدردس قرل اثنرين قيرع اثنرين قرال ومروع يكرون فري أمدري كعدرام الارنم قرل 

ل أربر  قيرع أربر  وفدنر  ال يبدرى أةرد ثال  قيع ثال  قال ودفدأ لوم الدنيا ةدى يعرى الرجرل الماهر  فيسرخروا قر
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مررن المسرريمين إال دخيررع  ييرر  بيدرر  قررل خمررس قيررع خمررس وهدنرر  دكررون بيررنكم وبررين بنرري األصررفر يررأدونكم  يررى 
ثمانين غاي  كل غاي  اثنا  شر ألفا ثم يادرون بكم ةدى ةمل امرأ  قال فيمرا كران  رام  مرواس ح مروا أن  روف 

ا   صريى ا   يير  وسريم  قرال لري ا ردد سردا برين يردي السرا   فدرد كران بن مالك قال لمعراذ برن جبرل إن رسرول 
مررنون الررثال  وبدرري الررثال  فدررال معرراذ إن لوررذا مررد  ولكررن خمررس أظييررنكم مررن أدرك مررنون شرريها ثررم اسرردراع أن 
يمرروع فييمررع أن يظوررر الرردال ن  يررى المنررابر ويعرررى مررال ا   يررى الكررذب والبودرران وسررفك الرردماء بايررر ةررق 

  .هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه(   األرةام ويصبأ العبد ال يدري أضال هو أم مودد وددر

   9109   (يررأدي  يرريكم حمرران ال ينجررو فيرر  إال مررن د ررا د رراء الارررق : )  ررن ةذيفرر  رضرري ا   نرر  قررال  .
 .هذا إسناد صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه    

 9152 دي  ن أبي  قال إني لبالكوف  في داري إذ سمعع  يى براب الردار السرالم  ن  مرو بن وابص  األس
 ييكم أل  فديع و ييك السالم في  فيما دخل إذا هو  بد ا  بن مسعود رضي ا   ن  فديرع يرا أبرا  برد الررةمن 

ثني  رن أي  سا   هذه ليحيار  وذلك في نةرر الظويرر  قرال ررال  يري النورار فدرذكرع مرن أدةرد  إلير  فجعرل يةرد
رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  وأةدث  قال ثم أنشأ يةدثني فدال سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يدرول 
دكون فدن  الناهم فيوا خيرر مرن المضررج  والمضررج  فيورا خيرر مرن الدا رد والدا رد فيورا خيرر مرن الدراهم والدراهم 

من المجري قيرع يرا رسرول ا  ومدرى ذلرك قرال ذلرك أيرام  خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير
الورررج ةررين ال يررأمن الرجررل جييسرر  قيررع فرربم دررأمرني إن أدركررع ذلررك الحمرران قررال اكفررف نفسررك ويرردك وادخررل دارك 
قال قيع يا رسول ا  أرأيع إن دخل  يى داري قال فادخل بيدك قال قيع فرأيع إن دخل  يرى بيدري قرال فادخرل 

هررذا ةررردي  صرررةيأ ( .كررذا وقررربض بيمينرر   يرررى الكرروع وقرررل ربررري ا  ةدررى دمررروع  يررى ذلرررك مسررجدك واصرررن  ه
 .اإلسناد ولم يخرجاه 

 9141 قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم  سردفدرق أمدري  : )  ن  وف بن مالك رضي ا   ن  قال
هرذا ةردي  ( ةييرون الةررام  يى بض  وسبعين فرق  أ ظموا فرق  قوم يديسون األمور بررأيوم فيةرمرون الةرالل وي

      .صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه

 9141   إنكم في حمان الداهل في  بالةق خير من الصامع والدراهم : ) قال  بد ا  بن مسعود رضي ا   ن
ن بعدكم حمانا الصامع في  خير من النارق والدا د فير  خيرر مرن الدراهم قرال فدرال رجرل  يرا في  خير من الدا د واى

أبا  بد الرةمن كيف يكون أمر من أخذ ب  اليروم كران هردى ومرن أخرذ بر  بعرد اليروم كران ضرالل  قرال قرد فعيدمروه 
ا دبررروا ذلررك برررجيين مرررا بدرروم يعميررون بالمعاصرري فررأنكرا كالهمررا وصررمع أةرردكما فسرريم ودكيررم اآلخررر فدررال إنكررم 

هرذا ( لرم يحالروا بر  ةدرى أخرذ بأخرذه و مرل بعمير  دفعيون ودفعيون فأخذوه وذهبوا ب  إلى ذي سريرانوم فيرم يرحل أو 
 .ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه    

 9115  أيورا النراس أظيردكم فردن كأنورا قرر  الييرل المظيرم أيورا النراس : )  ن أبي هرير  رضري ا   نر  قرال
( فرسرر  يأكررل مررن سرريف  فيوررا أو قررال منوررا صرراةب شرراء يأكررل مررن رأس غنمرر  ورجررل مررن وراء الرردرب يخررذ بعنرران 

 .موقوف صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه 
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إن النراس كرانوا يسرألون رسرول ا   صريى ا  : ) قال ةذيف  رضي ا   نر  :  ن سبي  بن خالد قال  9114* 
 ييرر  وسرريم   ررن الخيررر وكنررع أسررأل   ررن الشررر قررال قيررع يررا رسررول ا  أرأيررع هررذا الخيررر الررذي أ رانررا ا  يكررون 

كما كان قبي  قرال نعرم قيرع يرا رسرول ا  فمرا العصرم  مرن ذلرك قرال السريف قيرع وهرل ليسريف مرن بدير  بعده شر 
قررال نعررم قررال قيررع ثررم مرراذا قررال ثررم هدنرر   يررى دخررن قررال جما رر   يررى فرقرر  فررإن كرران    ررح وجررل يومهررذ خييفرر  

يخررج الردجال ومعر   إال فمع  اضا بجرذل شرجر  قرال قيرع ثرم مراذا قرال ر  وأضرب ظورك وأخذ مالك فاسم  و 
نور ونار فمن وق  في ناره أجره وةر وحره ومن وق  في نوره وجب وحره وةر أجره قيع ثم ماذا قال ثم إنما هي 

 هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه   ( قيام السا  
 9111  دورا إن ليفدن  وقفاع ودعباع فمن اسدراع منكم أن يمروع فري وقفا: )  ن ةذيف  رضي ا   ن  قال

 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه    ( فييفعل 

 9111  رررن أبررري ةميرررد أنررر  سرررم  أبرررا هريرررر  رضررري ا   نررر  يدرررول قرررال رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم  :
هررذا ةرردي  صررةيأ ( لدنددررين كمررا ينددرري الدمررر مررن الجفنرر  فييررذهبن خيرراركم وليبدررين شررراركم فمودرروا إن اسرردرعدم )

 .ه اإلسناد ولم يخرجا

 9121  ال دحالرروا بخيررر مررا لررم يكررن  يرريكم أمررراء ال يرررون لكررم ةدررا إال إذا : )  ررن ةذيفرر  رضرري ا   نرر  قررال
     .هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ( .شاؤوا 

 9122  بد ا  بن راف  مولى أم سيم  قال سمعع أبا هرير  رضي ا   ن  يدول سرمعع رسرول ا   صريى 
يدول إن رالع بك مد  يوشك أن درى قوما ياردون فري سرخر ا  ويروةرون فري لعندر  فري أيرديوم ا   يي  وسيم  
 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه  (.مثل أذناب البدر

 9121  سرمعع رسرول ا   صريى : )  ن أبري بكرر برن أبري حهيرر الثدفري  رن أبير  رضري ا   نر  قرال
ي خربد  يا أيورا النراس دوشركون أن دعرفروا أهرل الجنر  مرن أهرل النرار أو قرال خيراركم ا   يي  وسيم يدول ف

من شراركم فدال رجل من الناس بم يا رسول ا  قال بالثنراء الةسرن والثنراء السري  أنردم شروود بعضركم  يرى 
 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه  ( بعض 

  9121 سريكون : ) ن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  قرال  ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما أ
فري يخرر هررذه األمر  رجررال يركبرون  يررى الميراثر ةدرى يررأدوا أبرواب مسرراجدهم نسراؤهم كاسررياع  اريراع  يررى 
رؤوسررروم كأسرررنم  البخرررع العجررراف إلعنررروهن فرررإنون ميعونررراع لرررو كانرررع وراءكرررم أمررر  مرررن األمرررم لخررردموم كمرررا 

هررذا ةرردي  صررةيأ  يررى شرررر . (ي ومررا الميرراثر قررال سررروجا  ظامررا خرردمكم نسرراء األمررم قرربيكم فديررع ألبرر
  .الشيخين ولم يخرجاه 

   9129  إن الرجررل ليخرررج مررن بيدرر  : )  ررن  بررد ا  بررن مسررعود رضرري ا   نرر  أنرر  ذكررر الفدنرر  فدررال
إنررك  ومعرر  دينرر  فيرجرر  ومررا معرر  شرريء منرر  يررأدي الرجررل ال يميررك لرر  وال لنفسرر  ضرررا وال نفعررا فيدسررم لرر  بررا 

هررذا ةرردي  صررةيأ  يررى شرررر  ( .ذيررع فيرجرر  مررا خيررى مررن ةاجدرر  بشرريء وقررد أسررخر ا   ييرر   لررذيع و
  .الشيخين ولم يخرجاه 
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   9124  والذي بعثني بالةق ال : )  ن أبي سيم   ن أبي هرير   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم قال
مدى ذلك يا نبي ا  بأبي أنع وأمي قرال إذا دندضي هذه الدنيا ةدى يد  بوم الخسف والمس  والدذف قالوا و 

رأيع النساء قرد ركربن السرروج وكثررع الدينراع وشرود شرواداع الرحور وشررب المسريمون فري ينير  أهرل الشررك 
 ( .الذهب والفض  واسدانى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاسددفروا واسدعدوا وقال هكذا بيده وسدر وجو  

  9110    جعيع فري هرذه األمر  خمرس فردن فدنر  : ) ن  يي رضي ا   ن  قال  ن  اصم بن ضمر
 ام  ثم فدن  خاص  ثم فدن   ام  ثم فدن  خاص  ثم دأدي الفدن  العمياء الصماء المربد  الدي دصير الناس 

 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ( .فيوا كاألنعام 

   9115 ن في المسجد فذكروا الفدنر  فدرال  ن أبي ثور قال دفعع إلى ةذيف  وابن مسعود وهما يدةدثا
ن الرجرررل ليصررربأ مؤمنرررا : ) بررن مسرررعود  مرررا كنررع أرى دردرررد  يرررى  دبيورررا لررم يورررراق فيورررا مةجمررر  مررن دم واى

ويمسي كافرا ويصبأ كافرا ويمسي مؤمنا يدادل في الفدنر  اليروم ويددير  ا  غردا يرنكس قبير  فدعيروا إسرد  فدرال 
 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ( . ا   يي  وسيم  في الفدن   ةذيف  صدقع هكذا ةدثنا رسول ا   صيى

   9114  يأدي  يى النراس  : )هرير  رضي ا   ن  يدول قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يأب ن
هرذا ةردي   ( حمان يخير في  الرجل بين العجح والفجور فمن أدرك ذلرك الحمران فييخدرر العجرح  يرى الفجرور

 .خرجاه صةيأ اإلسناد ولم ي
 9110 إن بررين  ) :سررمعع أبررا موسررى األشررعري رضرري ا   نرر  يدررول قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم

أيررديكم فدنررا كدررر  الييررل المظيررم يصرربأ الرجررل فيوررا مؤمنررا ويمسرري كررافرا ويمسرري مؤمنررا ويصرربأ كررافرا الدا ررد فيوررا 
ن السا ي إليوا قالوا فما دأمرنا يا رسول ا  قال خير من الداهم والداهم فيوا خير من الماشي والماشي فيوا خير م

 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه وهكذا( كونوا أةالس بيودكم 

 9111  يأدي  يى الناس حمان يجدمعرون فري المسراجد لريس : )  ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما قال
 .    . هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه( فيوم مؤمن 

 5911  ال : ) ن سول بن معاذ بن أنس  ن أبي  رضي ا   ن  أن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  قرال
دررحال األمرر   يررى شررريع  مررا لررم دظوررر فرريوم ثررال  مررا لررم يدرربض مررنوم العيررم ويكثررر فرريوم ولررد الخبرر  ويظوررر فرريوم 

كون دةيدوم بينوم إذا دالقوا الدال ن السدارون قالوا وما السدارون يا رسول ا  قال بشر يكونون في يخر الحمان د
 .    هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه( . 

 9194  اغدبدرروا غبرروقوم أصرربةوا  وددع أن أهيرري ةررين دعشرروا  شرراءهم و: )  ررن  بررد ا  بررن الصررامع قررال
ا برن أخري إن مودى  يى فرشوم قيرل يرا أبرا فرالن ألسرع  يرى غنرى قرال بيرى ولكنري سرمعع أبرا ذر يدرول يوشرك ير

 شع إلى قريب أن درى الرجل يابر بخف  الةال كما يابر اليوم أبو العشر  الرجال ويوشك إن  شع إلى قريرب 
أن درررى الرجررل الررذي ال يعرفرر  السرريران وال يدنيرر  وال يكرمرر  يارربر كمررا يارربر اليرروم الررذي يعرفرر  السرريران ويدنيرر  

بالجنراح  فرري السرروق فيرفرر  الرجررل رأسرر  فيدررول يررا ليدنرري ويكرمر  ويوشررك يررا بررن أخرري إن  شررع إلررى قريررب أن يمررر 
 يى أ وادها قال قيع ددري ما بوم قرال  يرى مرا كران قيرع إن ذلرك برين يردي أمرر  ظريم قرال أجرل  ظريم  ظريم 

 .هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه    (  ظيم 
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 9192   وسرريم  يدررول لررن ددرروم السررا    يررى  ررن ثوبرران رضرري ا   نرر  أنرر  سررم  رسررول ا   صرريى ا   ييرر
 .أمدي ةدى ديةق قباهل منوا بالمشركين وةدى دعبد قباهل منوا األوثان  

 9144   إن أخرروف مررا : ) سررييم بررن قرريس الةنظيرري قررال خربنررا  مررر بررن الخررراب رضرري ا   نرر  فدررال  ررن
  كمرا يشرار لةمورا ويدرال فيؤشر كما دؤشر الجحور ويشرار لةمر يءأخاف  ييكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البر 

 ام وليس بعام قال فدال  يي بن أبي رالب رضي ا   ن  وهو دةع المنبر ومدرى ذلرك يرا أميرر المرؤمنين 
وبمررا دشرردد البييرر  ودظوررر الةميرر  ودسرربى الذريرر  ودرردقوم الفرردن كمررا درردق الرةررا ثفيوررا وكمررا درردق النررار الةرررب قررال 

قرال . يرر الردين ودعيرم المردعيم لايرر العمرل والدمسرع الردنيا بعمرل اآلخرر  ومدى ذلك يا  يي قال إذا دفد  المدفد  لا
أبان وةدثنا الةسن  ن أبي موسى األشعري رضي ا   ن  قال قال النبي  صريى ا   يير  وسريم  أخراف  يريكم 

ن المشركين كذا وكذا الورج قالوا وما الورج يا رسول ا  قال الددل قالوا وأكثر مما يددل اليوم إنا لنددل في اليوم م
فدال النبي  صيى ا   يي  وسيم  لريس قدرل المشرركين ولكرن قدرل بعضركم بعضرا قرالوا وفينرا كدراب ا  قرال وفريكم 
كداب ا   ح وجل قرالوا ومعنرا  دولنرا قرال إنر  يندرحع  درول  امر  ذلرك الحمران ويخيرف هبراء مرن النراس يةسربون 

 .  (أنوم  يى شيء وليسوا  يى شيء 

   9242 أدى رجل فنادى بن مسعود فأكب  يي  فدال يا أبا  بد : ) ن  بد الرةمن بن بشير األنصاري قال
ذا  صرريدوم قديرروك  وهررذا ( .الرررةمن مدررى أضررل وأنررا أ يررم قررال إذا كانررع  ييررك أمررراء إذا أرعرردوم أدخيرروك النررار واى

 .موقوف صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه  

    9214 ن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال دررأدي  يررى النرراس سررنواع  ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر   رر
 اع يصررردق فيورررا الكررراذب ويكرررذب فيورررا الصرررادق ويرررؤدمن فيورررا الخررراهن ويخرررون فيورررا األمرررين وينررررق فررريوم ادخررر

الرويبض  قيل يا رسول ا  وما الرويبض  قال الرجل الداف  يدكيم في أمر العام  هرذا ةردي  صرةيأ اإلسرناد ولرم 
 .يخرجاه 

   9225  كنررا  نررد : )  ررن  ميررر بررن هرران  العبسرري قررال سررمعع  بررد ا  بررن  مررر رضرري ا   نومررا يدررول
رسررول ا   صرريى ا   ييررر  وسرريم فرررذكر الفرردن وأكثرررر فرري ذكرهرررا ةدررى ذكرررر فدنرر  األةرررالس فدررال قاهرررل ومررا فدنررر  

كرورك  يرى ضري  ثرم  األةالس قال هي فدن  هرب وةرب ثم فدن  السرى أو السراء ثرم يصرريأ النراس  يرى رجرل
فدن  الدهماء ال دردع مرن هرذه األمر  إال لرمدر  لرمر  فرإذا قيرل اندرعرع دمرادع يصربأ الرجرل فيورا مؤمنرا ويمسري 
كررافرا ةدررى يصررير النرراس إلررى فسرررارين فسرررار إيمرران ال نفرراق فيرر  وفسرررار نفرراق ال إيمرران فيرر  فررإذا كرران ذاكررم 

     .أ اإلسناد ولم يخرجاههذا ةدي  صةي( فاندظروا الدجال من اليوم أو غد 

 9221  إذا أةب أةدكم أن يعيم أصابد  الفدن  أم ال فيينظر فإن كران رأى : )  ن ةذيف  رضي ا   ن  قال
ن كران يررى ةرامرا كران يرراه ةرالال فدرد أصرابد   هرذا ةردي  صرةيأ ( .ةالال كان يراه ةراما فدرد أصرابد  الفدنر  واى

 .   اإلسناد  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه

    9221  دعرض فدن   يى الديوب فأي قيرب أنكرهرا نكدرع فري قيبر  نكدر  : )  ن ةذيف  رضي ا   ن  قال
بيضاء وأي قيب لم ينكرها نكدع في قيب  نكد  سوداء ثم دعرض فدن  أخررى  يرى الديروب فرإن أنكرهرا الديرب الرذي 

ن لم ينكرها نكدع سوداء ثم دعرض فدن  أخرى  يى الديروب  أنكرها في المر  األولى نكدع في قيب  نكد  بيضاء واى
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ن لرم ينكرهرا فري المرردين  فإن أنكرهرا الرذي أنكرهرا فري المرردين األوليرين اشردد وأبريض وصرفا ولرم دضرره فدنر  أبردا واى
هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشريخين ولرم يخرجراه ( . األوليين أسود واردد ونكس فال يعرف ةدا وال ينكر منكرا 

. 

 9221 هيم  ن  يدم  قال قال بن مسعود رضي ا   ن  قرال لنرا رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم ن إبرا :
أةرذركم سررب  فرردن دكرون بعرردي فدنرر  ددبرل مررن المدينرر  وفدنر  بمكرر  وفدنرر  ددبرل مررن الرريمن وفدنر  ددبررل مررن الشررام  ) 

برن مسرعود مرنكم اقرال فدرال وفدن  ددبل من المشرق وفدن  ددبرل مرن الماررب وفدنر  مرن بررن الشرام وهري السرفياني 
من يدرك أولوا ومن هذه األم  من يدرك يخرها قال الوليرد برن  يراش فكانرع فدنر  المدينر  مرن قبرل ريةر  والحبيرر 

هررذا ةرردي  ( . وفدنرر  مكرر  فدنرر   بررد ا  بررن الحبيررر وفدنرر  الشررام مررن قبررل بنرري أميرر  وفدنرر  المشرررق مررن قبررل هررؤالء 
 .صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه 

    9229  أول مرا دفدردون مرن ديرنكم الخشروع ويخرر مرا دفدردون مرن ديرنكم : )  ن ةذيف  رضي ا   ن  قال
الصال  ولدندضن  رى اإلسالم  رو   رو  وليصيين النساء وهن ةيض ولدسيكن رريق من كان قبيك ةذو الدذ  

رق كثير  فددول إةداهما ما بال بالدذ  وةذو النعل بالنعل ال دخرهون رريدوم وال يخرأنكم ةدى دبدى فرقدان من ف
حلفرا مرن الييرل ال  الصيواع الخمس لدد ضل من كان قبينا إنما قال ا  دبارك ودعالى أقم الصرال  ررفري النورار و
ةرق  يرى ا  أن . دصيوا إال ثالثرا وددرول األخررى إيمران المرؤمنين برا  كإيمران المالهكر  مرا فينرا كرافر وال منرافق 

  .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه  (  يةشرهما م  الدجال

 9214 إن  ) :  سالم بن  بد ا  بن  مرر يةرد   رن أبير  أن  مرر برن الخرراب رضري ا   نر  كران يدرول
ا  بدأ هذا األمر ةين بدأ بنبو  ورةم  ثم يعود إلى خالفر  ثرم يعرود إلرى سريران ورةمر  ثرم يعرود ميكرا ورةمر  ثرم 

الةمير أيوا الناس  ييكم بالاحو والجواد ما كان ةيوا خضررا قبرل أن يكرون مررا  سررا  يعود جبري  دكادمون دكادم
ويكررون دمامررا قبررل أن يكررون رمامررا أو يكررون ةرامررا فررإذا أشررارع المارراحي وأكيررع الانرراهم واسرردةل الةرررام فعيرريكم 

 . (   بالربار فإن  خير جوادكم

   9241 يرأدي  يرى النراس حمران ياربر فير  الرجرل  : )  ن أبي الح رراء  رن برن مسرعود رضري ا   نر  قرال
بخف  ةال  كما يابر الرجل اليوم بالمال والولرد قرال فدرال لر  رجرل أي المرال يومهرذ خيرر قرال سرالح صرالأ وفررس 

 .هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه   ( صالأ يحول مع  أينما حال 

 9159  إذا جاء نصر ا  والفدأ  : )   صيى ا   يي  وسيم  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال دال رسول ا
ورأيع الناس يدخيون في دين ا  أفواجا فدال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم ليخرجن من  أفواجا كما دخيروا فير  

  .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه ( أفواجا 
 9111   ذا كثرر الحنرا كثرر الددرل ووقر  إذا بخس الميح : )  ن بن أبي واهل قال قال  بد ا ان ةربس الدررر واى

ذا كثر الكذب كثر الورج   .هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه    ( .الرا ون واى

 9114  صرةيأ اإلسرناد ولرم ( . يكون  يريكم أمرراء يعرذبونكم ويعرذبوم ا  : )  ن ةذيف  رضي ا   ن  قال
 .يخرجاه   
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 9125 دعيمررن أنكررم بةيرر  دخديررف اإلنررس مررن بررين بابرررل : ) رضرري ا   نرر  قررال   ررن  بررد ا  بررن مسررعود
دعيمرن أن دسرع  أ شرار مرن الشرر و شررا , دعيمن أن دسع  أ شرار مرن الخيرر و شررا مرن الشرر بالشرام , والةير  

والذي نفس بن مسعود بيده ليوشكن أن يكرون أةرب شريء  يرى ظورر األرض إلرى أةردكم أن , من الخير بسواها 
 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه  (   أةمر  دندل أهي  إلى الشام دكون ل

 9121  صريى بنرا رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم صرال  العصرر ثرم : )  ن أبي سعيد رضي ا   ن  قرال
قام خريبا بعد العصر إلى ماربران الشرمس ةفظورا مرن ةفظورا ونسريوا مرن نسريوا وأخبرر فيورا بمرا هرو كراهن إلرى 

ن ا  دعررالى مسرردخيفكم فيوررا يرروم ا لديامرر  فةمررد ا  دعررالى وأثنررى  ييرر  ثررم قررال أمررا بعررد فررإن الرردنيا ةيررو  خضررر  واى
فناظر كيف دعميون أال فاددوا الدنيا واددروا النسراء أال أن بنري يدم خيدروا  يرى ربدراع شردى فمرنوم مرن يولرد مؤمنرا 

را ويمروع كرافرا ومرنوم مرن يولرد مؤمنرا ويةيرى مؤمنرا ويةيى مؤمنا ويموع مؤمنا ومنوم من يولد كافرا ويةيى كراف
ويمروع كرافرا ومررنوم مرن يولرد كررافرا ويةيرى كرافرا ويمرروع مؤمنرا أال أن الاضرب جمررر  دوقرد فري جرروف برن يدم ألررم 
دروا إلى ةمر   يني  واندفاخ أوداج  فإذا وجد أةدكم مرن ذلرك شريها فيييرحق براألرض أال أن خيرر الرجرال مرن كران 

ري  الفيء وشر الرجال من كان سري  الاضب بر  الفيء فإذا كان الرجل سري  الاضرب سرري  بر  الاضب س
ذا كان الرجل برر  الاضرب برر  الفريء فإنورا بورا أال أن خيرر الدجرار مرن كران ةسرن الدضراء  الفيء فإنوا بوا واى

الريرب فإنورا  ةسن الريب وشر الدجار من كان سيء الدضاء سيء الريب فإذا كان الرجال ةسن الدضاء سريء
ذا كرران الرجررل سرريء الدضرراء ةسررن الريررب فإنوررا بوررا أال ال يمررنعن رجررال موابرر  النرراس أن يدررول بررالةق إذا  بوررا واى
ن الاادر لواؤه  نرد   يم  أال أن لكل غادر لواء يوم الديام  بددر غدرد  أال وأن أكبر الادر غدر إمام  ام  أال واى

يران جراهر فيمرا كران  نرد ماربران الشرمس قرال إن مثرل مرا بدري مرن إسد  أال وأن أفضل الجواد كيم  ةق  ند سر
 ( .الدنيا فيما مضى منوا كمثل ما بدي من يومكم هذا فيما مضى 

    9129  لرن : )  ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما  ن النبري  صريى ا   يير  وسريم  أنر  كران يدرول
ل ولدسوقنوم السنين والسناع ةدى يكونوا معكم في الديار دنفكوا بخير ما اسدانى أهل بدوكم  ن أهل ةضركم قا

وال دمنعوا منوم لكثر  مرن يسردر  يريكم مرنوم قرال يدولرون رالمرا جعنرا وشربعدم ورالمرا شردينا ونعمردم فواسرونا اليروم 
ولنسدصرعبن بكررم األرض ةدرى يارربر أهررل ةضرركم أهررل بردوكم مررن اسدصررعاب األرض قرال ولدمرريين بكررم األرض 

نوا من هيك ويبدى من بدي ةدى دعدق الرقاب ثم دودأ بكم األرض بعد ذلك ةدى يندم المعددرون قرال ميي  يويك م
ثم دميل بكم األرض من بعد ذلك ميي  أخرى فيويك فيوا من هيك ويبدى من بدي ةدى دعدرق الرقراب ثرم دوردأ بكرم 

ل وليبديرين أخريراع هرذه األمر  برالرجف األرض فيدولون ربنا نعدق ربنا نعدق فيكذبوم ا  كذبدم كرذبدم أنرا أ درق قرا
ن  ادوا أ اد ا   ييوم بالرجف والدذف والخذف والخسف والمس  والصوا ق فإذا  فإن دابوا داب ا   ييوم قال واى

ولررن يعررذب ا  دعررالى أمرر  ةدررى دارردر قررالوا ومررا غرردرها قررال يعدرفررون , قيررل هيررك النرراس هيررك النرراس فدررد هيكرروا 
لدرمررهن بررالديوب بمررا فيوررا مررن برهررا وفجورهررا كمررا درمررهن الشررجر  بمررا فيوررا ةدررى ال يسرردري  بالررذنوب وال يدوبررون و 

اسدعدابا وذلك بأن ا   ح وجل قال كال بل ران  يى قيوبوم ما كانوا  ءمةسن أن يحداد إةسانا وال يسدري  مسي
 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه ( . يكسبون المرففين 
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 9112 مرررو برن العررام رضرري ا   نومررا قررال قرال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم   رن  بررد ا  بررن  ( : 
مرن دةرع وسراددي فادبعدر  بصرري فرإذا هرو نرور سرار   مرد بر  إلرى الشرام أال  اندرحعإني رأيع كأن  مود الكداب 

ن اإليمان إذا وقعع الفدن بالشام   . هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه ( .واى

 9111  اليورم ال يردركني حمران أو  : ) ن أبي هرير  رضي ا   ن  أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قرال
هرذا ( ألسرندوم ألسرن  العررب  األ راجم وقيروب ال أدرك حمان قوم ال يدبعون العيرم وال يسردةيون مرن الةيريم قيروبوم 

   .ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه

 9111 بسرم ا   : ) يثا  ن النبي  صيى ا   يي  وسيم  ففومدر  وكدبدر  بيردي بد ا  بن  مرو فةدثني ةد
الرةمن الرةيم هذا ما ةد   بد ا  بن  مررو  رن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم قرال إن ا  دعرالى ال يةرب 

لجروار الفاةش وال المدفةش ثم قرال والرذي نفرس مةمرد بيرده ال ددروم السرا   ةدرى يظورر الفةرش والردفةش وسروء ا
وقريع  األرةام وةدى يخون األمين ويؤدمن الخاهن ثم قال إنما مثل المرؤمن كمثرل النخير  وقعرع فأكيرع ريبرا ثرم 
سدرع ولم دفسد ولم دكسر ومثل المؤمن كمثل قرع  الذهب األةمر أدخيرع النرار فرنف   ييورا فيرم ددايرر ووحنرع 

  .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه  ( .فيم دندم 
 9114  ثررم : )  ررن  اصررم بررن  مرررو  ررن أبرري أمامرر  رضرري ا   نرر   ررن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال

وليخسرفن بدباهرل فيورا وفري دور . يبيع قوم من هذه األم   يى رعرام وشرراب ولورو فيصربةون قرد مسرخوا خنراحير
ييوم ةصباء ةجار  كمرا فيوا ةدى يصبةوا فيدولوا خسف الييي  ببني فالن خسف الييي  بدار بني فالن وأرسيع  

أرسيع  يى قوم الفاء وأرسيع  ييوم الريأ العديم فدنسرفوم كمرا نسرفع مرن كران قربيوم بشرربوم الخمرر وأكيورم الربرا 
هرذا ةردي  صرةيأ  يرى ( . ولبسوم الةرير وادخاذهم الديناع وقريعردوم الررةم قرال وذكرر خصري  أخررى فنسريدوا 

 .  شرر مسيم لجعفر 

 9111 ثرم دخيرع  يرى  اهشر  رضري ا   نورا ورجرل معورا فدرال : ) رضي ا   نر  قرال   ن أنس بن مالك
الرجل يا أم المؤمنين ةدثينا ةديثا  ن الحلحلر  فأ رضرع  نر  بوجوورا قرال أنرس فديرع لورا ةردثينا يرا أم المرؤمنين 

ع يرا أمراه  ن الحلحل  فدالرع يرا أنرس إن ةردثدك  نورا  شرع ةحينرا وبعثرع ةرين دبعر  وذلرك الةرحن فري قيبرك فدير
ن دريبرع  ةدثينا فدالع إن المرأ  إذا خيعرع ثيابورا بيرع حوجورا هدكرع مرا بينورا وبرين ا   رح وجرل مرن ةجراب واى
لايررر حوجوررا كرران  ييوررا نررارا وشررنارا فررإذا اسرردةيوا الحنررا وشررربوا الخمررور بعررد هررذا وضررربوا المعرراحف غررار ا  فرري 

ال هرردموا  يرريوم فدررال أنررس  دوبرر  لوررم قالررع رةمرر  وبركرر  سررماه  فدررال لررألرض دحلحلرري بوررم فررإن دررابوا ونح رروا واى 
ومو ظ  ليمؤمنين و نكاال و سخر  و ذابا ليكافرين قرال أنرس فمرا سرمعع بعرد رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم 
ةررديثا أنررا أشررد برر  فرةررا منرري بوررذا الةرردي  بررل أ رريش فرةررا وأبعرر  ةررين أبعرر  وذلررك الفرررح فرري قيبرري أو قررال فرري 

 .ي  صةيأ  يى شرر مسيم ولم يخرجاه هذا ةد( نفسي 

  9111  ثررم قررد رأينررا مررن كررل شرريء قالرر  لنررا رسررول ا  أنرر  قررال يدررال : )  ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  قررال
 .  هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه ( .لرجال يوم الديام  اررةوا سياركم وادخيوا جونم 

 9192  ثررم يكررون  يرريكم أمررراء يدركررون مررن السررن  مثررل هررذا : )  ررن  بررد ا  بررن مسررعود رضرري ا   نرر  قررال
ن دركدموهم جاؤوا بالرام  الكبرى وأنوا لم دكن أم  إال كان أول ما يدركون مرن ديرنوم  وأشار إلى أصل إصبع  واى
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هررذا ةرردي  صررةيأ  يررى شرررر الشرريخين ولررم ( . السررن  ويخررر مررا يررد ون الصررال  ولرروال أنوررم يسرردةيون مررا صرريوا 
 يخرجاه 

 9145   ثرم كنرع بالمدينر  فرإذا أنرا برجرل يفرر النراس منر  ةرين يرونر  فديرع مرن : ) ن األخنف بن قيس قال
أنع قال أنا أبو ذر صاةب رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  قيرع لمرا يفرر النراس منرك قرال أنوراهم  رن الكنروح 

اردفعرع اليروم وبيارع هرل دخراف بالذي كان ينواهم رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  قرال قيرع فرإن أ ريادنرا قرد 
يراكم  هررذا ( . يينرا شريها قررال أمرا اليروم فررال ولكنورا يوشررك أن دكرون أثمران ديررنكم فرإذا كانررع أثمران ديرنكم فررد وها واى

 .ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه  

 9100 ر ثم كنع جالسا ثم النبي  صيى ا   يي  وسيم فذك: )   ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما قال
الفدنرر  أو ذكرررع لرر  فدررال إذا النرراس قررد مرجررع  وررودهم وخفررع أمانررادوم وصرراروا هكررذا وشرربك بررين أصررابع  فدمررع 
إليرر  فديررع كيررف أصررن  ثررم ذلررك يررا رسررول ا  جعينرري ا  فررداك قررال أميررك  ييررك لسررانك واجيررس فرري بيدررك وخررذ مررا 

 .لم يخرجاهصةيأ اإلسناد و  هذا ةدي ( دعرف ودع ما دنكر و ييك بخاص  نفسك ودع  نك أمر العام  

 9110  ثم كنع مر  أبري الفروارس وأنرا غرالم شراب فرأيرع النراس مجدمعرين : )  ن  مرو بن قيس سنان قال
 يى رجل قيع من هذا قالوا  بد ا  بن  مرو بن العام فسرمعد  يةرد   رن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم 

  األخيرار ويفردأ الدرول ويخرحن العمرل ويدررأ برالدوم الشرا  لريس أن  قال من اقدراب السا   أن درفر  األشررار ودوضر
وقد رواه األوحا ي  ن  مرو برن قريس . فيوم أةد ينكرها قيل وما الشا  قال ما أكددبع سوى كداب ا   ح وجل 

 . السكوني  

 

 :رةم  ا    يي بن أبي بكر الويثميلمؤلف   ( مجمب ال وائد)  
    أن  كران يدعروذ مرن فدنر  المشررق  : )اةب رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ن  صم  بن قيس السيمي ص

رواه الربرانرري وفرري روايرر   نررده أيضررا أنرر  كرران يدعرروذ فرري . قيررل لرر  فكيررف فدنرر  المارررب قررال ديررك أ ظررم وأ ظررم 
 .ورجال  ثداع  ( صالد  من فدن  المارب 

   إنكم  يى بين  من ربكم : )  ن معاذ بن جبل قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم 

لم سكردان سكر  الجول وسكر  ةب العيش وأندم دأمرون برالمعروف ودنورون  رن المنكرر ودجاهردون فري سربيل  ما
ا  فرررإذا ةرررب الررردنيا فرررال درررأمرون برررالمعروف وال دنورررون  رررن المنكرررر وال دجاهررردون فررري سررربيل ا  الدررراهيون يومهرررذ 

 .رواه البحار ( . المواجرين واألنصار  بالكداب والسن  كالسابدين األولين من
    سررداربيون ةدررى دصرريروا فرري ةثالرر  مررن : ) و ررن  مررر بررن الخررراب أن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال

النرراس مرجررع  وررودهم وخربررع أمرراندوم فدررال قاهينررا فكيررف بنررا يررا رسررول ا  قررال دعميررون بمررا دعرفررون وددركررون مررا 
رواه الربرانرري فرري ا ألوسررر وفيرر  مررن لررم ( . يررى مررن ظيمنررا واكفنررا مررن باانررا  دنكرررون وددولررون أةررد أةررد انصرررنا

 .أ رفوم   

     ليررأدين  يررى النرراس حمرران يكررذب فيرر   : ) سررمعع رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول أنورراو ررن أم سرريم
ن لرم يسدشر الصادق ويصدق في  الكراذب ويخرون فير  األمرين ويرؤدمن فير  ود ويةيرف المررء الخراهن ويشرود المررء واى
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ن لررم يسرردةيف ويكررون أسرررعد النرراس بالرردنيا لكرر  برررن لكرر  ال يررؤمن بررا  ورسرررول   رواه الربرانرري فرري األوسرررر ( .واى
 .ا  بن صالأ كادب اليي  وهو ضعيف وقد وثق   والكبير وفي   بد

  وف والنوري  رن قيع لينبي  صيى ا   يير  وسريم  يرا رسرول ا  مدرى يدررك األمرر برالمعر : )  ن ةذيف  قال
مررا أصرراب بنرري إسررراهيل قيررع يررا رسررول ا  ومررا أصرراب بنرري  أصررابكمالمنكرر وهمررا سرريدا أ مررال أهررل البررر قررال إذا 

إسراهيل قال إذا داهن خياركم فجاركم وصرار الفدر  فري شرراركم وصرار الميرك فري صرااركم فعنرد ذلرك ديبسركم فدنر  
 .رواه الربراني في األوسر( . دكرون ويكر  ييكم

  كيف برك يرا ثوبران إذا دردا ع  : ) لثوبان  أبي هرير  قال سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  يدول ن
 ييكم األمم كددا يكم  يى قصع  الرعام دصيبون من  قال ثوبان بأبي أنع وأمي يرا رسرول ا  أمرن قير  بنرا قرال 

.  ا رسرول ا  قرال ةربكم الردنيا وكرراهيدكم الددرالال أندم يومهذ كثير ولكن ييدي في قيوبكم الوهن قالوا وما الوهن ير
سناد أةمد جيد  .رواه أةمد والربراني في األوسر بنةوه واى

  و ررن مررروان بررن ميةرران قررال كنررا جيوسررا فرري المسررجد فمررر  يينررا  مررار بررن ياسررر فدينررا ةرردثنا مررا سررمعع مررن
يكون بعدي قوم يأخذون : ) يم يدول رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  قال سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وس

رواه أةمرد والربرانري ( . غيرك ما صدقناه قال فإنر  سريكون  الميك يددل  يي  بعضوم بعضا قال قينا ل  لو ةدثنا
 .وأبو يعيى ورجال  رجال ثروان وهو ثد   

  صرريى  صرريى بنررا رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  صررال  الصرربأ فيمررا: ) و ررن  يرري بررن أبرري رالررب قررال
صالد  ناداه رجل مدى السرا   فحجرره رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  واندورره وقرال اسركع ةدرى إذا أسرفر رفر  

خالدورا ثرم قرال أيرن  ررف  إلى السماء فدال دبارك رافعوا ومدبرها ثم رمى ببصره إلى األرض فدال دبارك داةيوا و
ذاك ثررم ةيررف األهمرر  ودصررديق : ي وأمرري سررألدك فدررال السرراهل  ررن السررا   فجثررا رجررل  يررى ركبديرر  فدررال أنررا بررأب

رواه ا ( . بالنجوم ودكذيب بالددر وةدى ددخذ األمان  مانما والصدق  مارما والفاةش  حياد  فعند ذلك هيك قومرك 
 . لبحار وفي  من لم أ رفوم

  وسررريم  كانرررع أم سرررييم درررداوي الجرةرررى فررري  سررركر رسرررول ا   صررريى ا   ييررر: ) و ررن أنرررس برررن مالرررك قرررال  
فدالع يا رسول ا  لو د وع ا  البني قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  أنيس قالرع نعرم فأقعردني برين يدير  
ومسأ  يى رأسي وقال يا أنيس إن المسيمين يمصرون بعدي أمصارا مما يمصرون مصرا يدرال لورا البصرر  فرإن 

سرريكون بوررا خسررف ومسرر  وقررذف ييرر  ذلررك أن يمرروع  أنررع ورددوررا فإيرراك ومدصررفوا وسرروقوا وبرراب سرريرانوا فإنوررا
رواه الربرانري فري األوسرر وفير  جما ر  لرم (. العدل ويفشو فيوا الجور ويكثر فيوا الحنا ودفشوا فيوا شواد  الحور 

 .أ رفوم     
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 . بكر  بد ا  بن مةمد بن أبي شيب  الكوفي يبأل( : المصنا في االحاديس واآلةار) 
 11595 أنكدرب  مرر إلرى أبري موسرى إن لينراس نفرر   رن سريرانوم فرأ وذ برا  : ) خدرري قرال  ن أبري الب 

ن  سددا ى الدباهرل وذلرك نخرو  مرن الشريران فرإن كران  ياكم ضااهن مةمول  ودنيا مؤثر  وأهواء مدبع  واى ددركني واى
 ( . ذلك فالسيف السيف الددل الددل يدولون يا أهل اإلسالم يا أهل اإلسالم

 11541 ( إنوا سدكون ميوك ثم جبابر  ثم الرواغيع : )  ر بن  ري   ن أنس بن مالك قال ن شو. 

 11404  (  .إنوا سدكون أمراء و مال صةبدوم كفر: )  ن سيمان بن ربيع   ن  مر قال 

 11401   وا  ال يررأديوم أمررر يضررجون منرر  إال أردفوررم أمررر يشررايوم : )  ررن يةيررى بررن وثرراب قررال قررال ةذيفرر
 ( .  ن 

 11141  أن يدل مال  أو يعجل مود  فدالوا ما رأينا مدمنيا مةبا لةبيبر  فدرال : )  ن  باد  بن الصامع قال
ن  صريدموهم قديروكم فدرال رجرل أخبرنرا مرن هرم ةدرى نفدرأ  أخشى إن يدرككم أمراء إن أرعدمروهم أدخيروكم النرار واى

ونوا هم الذين يفدأون  ينك ويةثون في أ ينوم قال شعب  أو نةثو في وجوهوم الدراب فدال  سى أن ددركوهم فيك
 ( . وجوك الدراب

 11495  إنكم ابدييدم بفدن  الضراء فصبردم وسوف دبديرون بفدنر  السرراء : )  ن رجاء بن ةيو   ن معاذ قال
ن أخوف ما أدخوف  يريكم فدنر  النسراء إذا دسرورن الرذهب ولبسرن ريرر الشرام فرأدعبن الانري وكيفرن الفديرر مرا ال  واى

 ( . يجد

 11121  جيد خالد بن الوليد رجال ةدا فيما كان من الارد جيرد رجرال يخرر ةردا : )  ن رارق بن شواب قال
فدال رجل هذه وا  الفدن  جيد أمس رجال في ةد وجيد اليوم رجال في ةد فدرال خالرد ليسرع هرذه بفدنر  إنمرا الفدنر  

 ( . ال يعمل فيوا بالمعاصي فال دجدها أن دكون في أرض يعمل فيوا بالمعاصي فدريد أن دخرج منوا إلى أرض

 11109  كرران  بررد ا  جالسررا وأصررةاب  فاردفعررع أصرروادوم قررال فجرراء ةذيفرر  : )  ررن شررور بررن ةوشررب قررال
دخوفناه فدال ةذيف  وا  ما أبرالي أهرو  قال يا أبا  بد ا  ذكروا الدجال و, فدال ما هذه األصواع يا ابن أم  بد 

قرال فدرال لر   برد ا  لرم   , قرال  برد الميرك لعنرح دأكرل النروى فري جانرب المسرجد , اء لديع أم هرذه العنرح السرود
ن ا  سيعرينا  يي  النصر والظفر وأيم ا  ال يخرج ةدرى ؟ أبوك  قال ةذيف  ألنا قوم مؤمنون وهو امرؤ كافر واى

لم   أبوك فدال ةذيف  من شرد  يكون خروج  أةب إلى المرء المسيم من برد  الشراب  يى الظماء فدال  بد ا  
 . ( البالء وجنادع الشر 

 11121  قال إن من اقدراب السرا   أن يظورر البنراء  يرى وجر  : )  ن  مران بن مسيم  ن يحيد بن  مرو
    (. األرض وأن ددر  األرةام وأن يؤذي الجار جاره

  11129  الفةررش والرردفةش وسرروء الخيررق مررن أشرررار السررا   أن يظوررر : )  ررن أبرري واهررل  ررن  بررد ا  قررال
 (.وسوء الجوار 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1534  [  
 

     11124 العمرل مرن أشررار السرا   أن يظورر الدرول ويخرحن : )  برد ا  برن  مررو برن العرام قرال   ن
ويردف  األشرار ويوض  األخيار وددرأ المثاني  ييوم فال يعيبوا أةد منوم قال قيع ما المثاني قال كل كداب سوى 

 .  (كداب ا  

 ي   ن شرعب   رن قدراد   رن و شررون برن سرةبان  رن رريرف برن يحيرد برن رريرف  رن أبري موسرى ةدثنا وك
قال إن بين يدي السا   أياما ينحل فيوا الجول ويرف  فيوا العيم ةدى يدروم الرجرل إلرى أمر  فيضرربوا بالسريف مرن 

 .   الجول

 11114   والشرر ال دردري أيومررا  سرهل ةذيفر  أي الفدنر  أشررد قرال أن يعررض  ييرك الخيرر: )  رن  رامر قرال
 ( . ددب 

 11199  ( . ال ددوم السا   ةدى يصير العيم جوال والجول  يما: )  ن مجالد  ن الشعبي قال 

     ( .دويك العرب ةين يبي  أبناء بناع فارس: )  ن خرش  بن الةر قال قال  مر 11145
  11144 حل أمرر بنري إسرراهيل معدردال ةدرى ةدثنا وكي   ن هشام  ن أبي   ن  بد ا  بن  مرو قال لرم ير

 . نشأ فيوم أبناء سبايا األمم فدالوا فيوم بالرأي فضيوا وأضيوا

 11111  كنرا معر   يرى سررأ ومعر  رجرل مرن أصرةاب النبري  صريى ا   يير  : )  ن حاذان  ن  ييم قرال
دل رسول ا   صيى ا  وسيم  في أيام الرا ون فجعيع الخناحير دمر فدال يا را ون خذني قال فدال  ييم ألم ي

 ييرر  وسرريم  ال يدمنررين أةرردكم المرروع فإنرر  ثررم اندررراع  ميرر  وال يرررد فيسرردعدب  فدررال سررمعع رسررول ا   صرريى ا  
 يي  وسيم  يدول بادروا بالموع سدا إمر  السفواء وكثر  الشرر وبي  الةكم واسدخفافا بالدم ونشوءا يدخذون الدرين 

ن  .( كان   أقيوم فدوا محامير يددمون  ليانيوم واى

 11124  إنررا لنجررد فرري كدرراب ا  المنررحل صررنفين فرري النررار قرروم يكونررون فرري : )  ررن  بررد ا  بررن  مرررو قررال
. جرررم ال يرردخيون برررونوم إال خبيثررا ( بايررر )يخررر الحمرران معوررم سرريار كأنوررا أذنرراب البدررر يضررربون بوررا النرراس 

   ( .ن  وال يجدن ريةوا ونساء كاسياع  ارياع ماهالع مميالع ال يدخين الج

   11121  دنكرررون  إنوررا سرردكون أمررراء دعرفررون و : ) ررن ابررن  برراس قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
 . ومن خالروم هيك, ومن ا دحلوم سيم أو كاد , فمن ناوأهم نجا 

   11122  كعب األةبار  ابعثوا إلى أمي  يذبون  ن فساد األرض فدال ل : )  ن النعمان بن بشير أن  قال
م  ال دفعل فإن ذلك في كداب ا  المنرحل أن قومرا يدرال لورم األمير  يةميرون بأيرديوم سريارا كأنورا أذنراب البدرر ال 
يريةررون ريررأ الجنرر  فررال دكررن أنررع أول مررن يبعرر  فرريوم قررال ففعررل فديررع أنررا ليةيررى مررا األميرر  قررال أنرردم دسررمونوم 

 . ( بالعراق الشرر 
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 :يو ي للس( الدر المنةور ) 
  لدرركبن : )خرج الةاكم وصةة   رن ابرن  براس رضري ا   نومرا قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم

سررنن مررن كرران قرربيكم شرربرا بشرربر وذرا ررا بررذراع ةدررى لررو أن أةرردهم دخررل ةجررر ضررب لرردخيدِم وةدررى لررو أن أةرردهم 
 .  (جام  امرأد  بالرريق لفعيدموه 

 هي  ن فرقد السبخي قال قرأع في الدورا  الدي جاء بوا جبريل إلرى موسرى وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم المال
قيرل يرا أبرا يعدروب مرا أ مرالوم قرال  . ليكونن مس  وقذف وخسف في أم  مةمد فري أهرل الدبير  : )  يي  السالم 

واسردعد  بادخاذهم الديناع وضرربوم بالردفوف ولباسروم الةريرر والرذهِب ولرن دايرب ةدرى دررى أ مراال أحلير  فاسرديدن
ثرم . واةذر      قيل ما هي قال دكافرأ الرجرال بالرجرال والنسراء بالنسراِء ورغبرع العررب فري ينير  العجرِم فعنرد ذلرك 

الرويثرر  رجررال مررن السررماء بالةجررار  يشرردخون بوررا فرري ررررقوم وقبرراهيوم كمررا فعررل بدرروم لرروِر وليمسررخن  قررال وا  و
 .سف بدوم كما خسف بدارون   يخرون قرد  وخناحير كما فعل ببني إسراهيِل وليخ

 

 ( :أبو لمر لةمان بن سعيد المقرئ الداني : ) السنن الوارد  في الفتن 

 سدكون فدن ال يسدري  المؤمن : ) ن األوحا ي  ن  مير بن هانىء أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال
رسررول ا  قررال وكيررف بررذلك يا. ل نعررم أن يايررر فيوررا بيررد وال بيسرران قررال رجررل يررا رسررول ا  وفرريوم يومهررذ مررؤمن قررا

 . (فدال يكرهونوا بديوبوم قال فول يندم ذلك من إيمانوم شيها قال ال إال كما يندم الدرر من السداء

   يكون بين يدي الميةم  فدن يمروع فيورا قيرب الرجرل : ) ن الةسن قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 ( . كما يموع بدن 

 لريس أشرد مرا أدخروف : ) ن حيراد  رن بعرض أشرياخوم أن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال الرةمن بر  ن  بد
 (.  نو  يى أمدي الشيران وال الدجال ولكن أشد ما أددي  ييوم األهم  المضي

   يا  بد ا  بن  مرو كيف بك فري ةثالر  مرن النراس : ) ن الةسن قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
مرجررع أمرراندوم وكررانوا هكررذا وشرربك رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم بررين أصررابع  قررال يررا  وإذا مرجررع  وررودهم 

ياك والعام   ( . رسول ا  فما دأمرني قال يمرك أن دددي ا  ودأخذ ما دعرف وددع ما دنكر و ييك بخويصدك واى

   ليس فيوم فإذا خرجنا من  قيع البن  مر إنا إذا دخينا  يى األمراء حكيناهم بما: ) ن  ريف الومداني قال
 ( .   ندهم د ونا ا   ييوم قال كنا نعد ذلك النفاق

  بشر الفرارين بدينهم إيمانا واحتسابا : ) لن لباد بن كةير يرفعه  ال  ال رسول اهلل صلم اهلل لليه وسلم
ه يصابعإب باين باراهيم ياوم القياماة كهااتين وجماإ من مدينة إلم مدينة ومن  رياة إلام  رياة إنهام معاي أو ماب

 (  . تليها تيلواالوس م 

   سريظور شررار أمدري  يرى : ) ن األوحا ي  رن ةسران برن  رير  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
 ( . خيارهم ةدى يسدخفى فيوم المؤمن كما يسدخفى فينا المنافق
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 ا   ةدررى يسررود كررل قبييرر  ال ددرروم السرر: ) ا  بررن مسررعود أن رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال   ررن  بررد
 . ( منافدوها

 

 :الفتن البن حماد 
 سدكون فدن : ) ا   نوما قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم  ي ن  بد ا  بن  مرو بن العام رض

 ( .  في أمدي ةدى يفارق الرجل فيوا أباه وأخاه ةدى يعير الرجل بباله  كما دعير الحاني  بحناها

 أنرر  رأى بنيانررا  يررى أبررى قبرريس فدررال يررا مجاهررد إذا رأيررع بيرروع مكرر  قررد : )    نومررا ا ي ررن ابررن  مررر رضرر
 ( . ظورع  يى أخاشبوا وجرى الماء فى ررقوا فخذ ةذرك

  إن الفتن  د ظهارت فقاال خالاد أماا  : )اهلل لنه بالشام وهو يخ ب فقال يإلم خالد بن الوليد رض ام رجل
ن الناس بذي بالء وذي باالء وجعال الرجال يتاذكر االر  لايس بهاا مةال وابن الخ اب حي فال إنما ذاك إذا كا

 ( .  يفر إليها منه فال يجده فعند ذلك تظهر الفتن يالذ

  إن برين يردي السرا   فدنرا : )  ن النعمان بن بشير رضي ا   ن  قال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبأ كافرا يبي  قروم فيورا خالقورم كأنوا قر  الييل المظيم يصبأ الرجل فيوا مؤمنا و 

بعرررض مررن الرردنيا يسررير أو بعرررض مررن الرردنيا قررال الةسررن فرروا  الررذي ال إلرر  إال هررو لدررد رأيرردوم صررورا وال  دررول 
      (.ذبان رم  يادون بدرهمين ويروةون بدرهمين يبي  أةدهم دين  بثمن  نح وأجساما وال أةالم فراش نار و

 دررأديكم بعرردي أربرر  فرردن األولررى : ) ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  ين أبرري هريررر  رضرر رر
. والثالثررر  يسررردةل فيورررا الررردماء واألمررروال والفرررروج .   يسررردةل فيورررا الررردماء واألمررروال يررروالثان. يسررردةل فيورررا الررردماء 

جرد أةرد مرن النراس منورا ميجرأ دريرف بالشرام والرابع  صماء  ميراء مربدر  دمرور مرور المروج فري البةرر ةدرى ال ي
وداشى العراق ودخبر الجحير  بيدها ورجيوا ودعرك األمر  فيورا برالبالء  ررك األديرم ثرم ال يسردري  أةرد مرن النراس 

 . (يدول فيوا م  م  ثم ال يعرفونوا من ناةي  إال انفددع من ناةي  أخرى 

  يى ا   يي  وسيم قال دكرون فري أمدري أربر  فردن يصريب بيانا أن رسول ا  ص : ) ن أررا  بن المنذر قال
ثرم دنكشررف والثانيرر  , فراألولى دصرريبوم فيوررا برالء ةدررى يدرول المررؤمن هرذه مويكدرري   مدررا دفررأمدري فرري يخرهرا فرردن 

والفدن  الرابع  دصيرون فيورا إلرى , ثم دنكشف والثالث  كيما قيل اندضع دمادع , ةدى يدول المؤمن هذه مويكدي 
ثرم المسريأ ثرم ريروع الشرمس مرن ماربورا . إذا كانع اإلمع  م  هذا مرر  ومر  هرذا مرر  برال إمرام وال جما ر  الكفر 

 . (وسبعون دجاال منوم من ال يدبع  إال رجل واةد  ودون السا   اثنان

    41  فدنر  األةرالس فيورا ةررب وهررب : )  ن  مير بن هرانىء قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
ثررم يصررريأ , السررراء يخرررج دخنوررا مررن دةررع قرردمي رجررل يررح م أنرر  منرري ولرريس منرري إنمررا أوليرراهي المددررون وفدنرر  

ثررم يكررون فدنرر  الرردهيماء كيمررا قيررل اندرعررع دمررادع ةدررى ال يبدررى بيررع مررن العرررب إال دخيدرر  , النرراس  يررى رجررل 
ى فسرارين فسررار إيمران ال يدادل فيوا ال يدرى  يى ةق يدادل أم  يى بارل فال يحالون كذلك ةدى يصيروا إل
 ( .نفاق في  وفسرار نفاق ال إيمان في  فإذا هما اجدمعا فأبصر الدجال اليوم أو غدا 
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 551 ذكر رسول ا  صريى ا   يير  وسريم هرجرا برين يردي : ) ا   ن  قال  ي ن أبي موسى األشعري رض
يومهرذ  قرال دنرحع  درول أكثرر أهرل ذلرك الحمران  السا   ةدى يددل الرجل جاره وأخاه وابن  م  قرالوا ومعنرا  دولنرا

 . (  همياء من الناس يةسب أةدهم أن   يى شيء وليس  يى شيءدويخيف لوا 

   542   أشررار السرا    من  المراع الربالء و: )  ن كثير بن مر  قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
 .  (الةق ويظور الظيم  أن دعرب العدول ودندم األةالم ويكثر الوم ودرف   الماع

   512  لن دروا من الدنيا إال بالء وفدن  ولن يحداد األمرر إال شرد  : )  ن معاذ بن جبل رضي ا   ن  قال
 ( .ولن دروا من األهم  إال غيظ  ولن دروا أمرا يوولكم إال ةدره بعده أشد من  

  511  ( .لناس األلف كنا ندةد  أن أول ما يرف   ن ا: )  ن  مير بن إسةاق قال 

  سررمعع رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم ذكررر فدنرر       فديررع يررا : )  ررن ابررن مسررعود رضرري ا   نرر  قررال
 .  (رسول ا  مدى ذلك فدال إذا لم يأمن الرجل جييس  

    إذا رأيدم الدم يسفك باير ةد  والمال يعررى  يرى الكرذب وظورر : )  ن معاذ بن جبل رضي ا   ن  قال
 (. والدال ن وكانع الرد  فمن اسدراع أن يموع فييمعالشك 

 105    يررى النرراس حمرران المررؤمن فيرر  أذل مررن األمرر   يررأدي: ) ا   نرر   رضرريقررال  بررد ا  بررن مسررعود  .
 . ( أكيسوم الذي يروغ بدين  روغان الثعالب

 141  ( ويبددأ نجم ل  ذناب  ...دكون  الم  في )  ن ابن مسعود قال . 

 114  دكرون بالشررام فدنرر  دردفرر  فيوررا ريسراهم وأشرررافوم ثررم ال يررأدي  ييوررا إال : ) د ا  بررن  مرررو قررال  رن  برر
 (. قييل ةدى دردف  فيوا سفواؤهم وسفيدوم ةدى يسدعبدوا ريساهم وأشرافوم كما كانوا يسدعبدونوم من قبل ذلك

 
************* 
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 العلماء في آخر الزمانفساد  –( 2)

 :البخاري

  500-   ثرم : ) ن  بد ا  بن  مررو برن العرام قرال سرمعع رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  يدرول
إن ا  ال يدرربض العيررم اندحا ررا يندح رر  مررن العبرراد ولكررن يدرربض العيررم بدرربض العيمرراء ةدررى إذا لررم يبررق  المررا ادخررذ 

 (.  الناس رؤوسا جواال فسهيوا فأفدوا باير  يم فضيوا وأضيوا

 

 :سنن أبي داوود 
 2111   ثررم إن أول مررا دخررل الررندم : )  بررد ا  بررن مسررعود قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم

 يى بني إسراهيل كان الرجل ييدى الرجل فيدول يا هذا ادق ا  ودع ما دصرن  فإنر  ال يةرل لرك ثرم ييدراه مرن الارد 
ا  قيوب بعضوم ببعض ثم قال لعن الذين فال يمنع  ذلك أن يكون أكيي  و شريب  و قعيده فيما فعيوا ذلك ضرب 

كفررروا مررن بنرري إسررراهيل  يررى لسرران داود ونصررف بررن مررريم إلررى قولرر  فاسرردون ثررم قررال كررال وا  لدررأمرن بررالمعروف 
 ( .ولدنوون  ن المنكر ولدأخذن  يى يدي الظالم و لدأررن   يى الةق أررا ولددصرن   يى الةق قصرا 

 2111   ثررم بنةرروه حاد أو ليضررربن ا  ( : د  ررن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم  ررن أبرري  بيررد   ررن بررن مسررعو
 .قال أبو داود رواه المةاربي  ن العالء بن المسيب  ( بديوب بعضكم  يى بعض ثم لييعننكم كما لعنوم 

 2119   قال أبو بكر بعد أن ةمد ا  وأثنى  يي  ثم يا أيوا الناس إنكم ددررؤون هرذه اآلير  : )  ن قيس قال
نا سمعنا النبي  صريى ا  : ) ودضعونوا موضعوا  ييكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهدديدم قال  ن خالد  واى

 ييرر  وسرريم  يدررول إن النرراس إذا رأوا الظررالم فيررم يأخررذوا  يررى يديرر  أوشررك أن يعموررم ا  بعدرراب وقررال  مرررو  ررن 
ني سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  يدول ما من ق وم يعمل فيوم بالمعاصري ثرم يدردرون  يرى أن هشيم واى

قرال أبرو داود ورواه كمرا قرال خالرد أبرو أسرام  وجما رر  ( يايرروا ثرم ال يايرروا إال يوشرك أن يعمورم ا  منر  بعدراب 
 ( . ما من قوم يعمل فيوم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمي  : ) وقال شعب  في  

    2114  ثرم مرا مرن رجرل : )    صريى ا   يير  وسريم يدرول  ن بن جرير  ن جرير قال سمعع رسرول ا
يكون في قوم يعمل فيوم بالمعاصي يددرون  يرى أن يايرروا  يير  فرال يايرروا إال أصرابوم ا  بعرذاب مرن قبرل أن 

 ( . يمودوا 

 2125  ثرم سررألع أبرا ثعيبرر  الخشرني فديرع يررا أبرا ثعيبرر  كيرف ددرول فرري هرذه اآليرر  : ) قرال أبرو أميرر  الشرعباني
يكم أنفسكم قال أما وا  لدد سألع  نورا خبيررا سرألع  نورا رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  فدرال برل اهدمرروا  ي

بررالمعروف ودنرراهوا  ررن المنكررر ةدررى إذا رأيررع شررةا مرا ررا وهرروى مدبعررا ودنيررا مررؤثر  واى جرراب كررل ذي رأي برأيرر  
لصربر فير  مثرل قربض  يرى الجمرر ليعامرل فريوم فعييك يعني بنفسك ودع  نك العوام فإن من وراهكم أيام الصبر ا

مثرل أجرر خمسرين رجررال يعميرون مثرل  مير  وحادنرري غيرره قرال يررا رسرول ا  أجرر خمسرين مررنوم قرال أجرر خمسررين 
 (  .منكم  
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 2122 قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  ثررم أفضررل : )  رن  ريرر  العرروفي  ررن أبرري سررعيد الخرردري قررال
 ( .  جاهر أو أمير جاهر الجواد كيم   دل ثم سيران

 2121  ثررم إذا  ميررع الخريهرر  فرري )  ررن العرررس بررن  ميررر  سررنان  ررن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال
 . (ن غاب  نوا فرضيوا كان كمن شودهااألرض كان من شودها فكرهوا وقال مر  أنكرها كمن غاب  نوا وم

 

 :سنن ابن ماجة 
 2001    ثررم إن بنرري إسررراهيل لمررا وقرر  فرريوم  : ) صرريى ا   ييرر  وسرريم  ررن أبرري  بيررد  قررال قررال رسررول ا

الندم كان الرجل يرى أخاه  يى الذنب فينواه  نر  فرإذا كران الارد لرم يمنعر  مرا رأى منر  أن يكرون أكيير  وشرريب  
وخيير  فضررب ا  قيروب بعضروم بربعض ونرحل فريوم الدررين فدرال لعرن الرذين كفرروا مرن بنري إسرراهيل  يرى لسران 

ونصف بن مريم ةدى بي  ولو كانوا يؤمنرون برا  والنبري ومرا أنرحل إلير  مرا ادخرذوهم أوليراء ولكرن كثيررا مرنوم داود 
فاسررردون قرررال وكررران رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم مدكهرررا والةاصرررل وقرررال ال ةدرررى دأخرررذوا  يرررى يررردي الظرررالم 

 ( . فدأرروه  يى الةق أررا

 2051  قيل ثم يا رسول ا  مدى ندرك األمر برالمعروف والنوري  رن : )  ن مكةول  ن أنس بن مالك قال
قررال إذا مررا ظوررر فرري األمررم قرربيكم قينررا يررا رسررول ا  ومررا ظوررر فرري األمررم قبينررا قررال الميررك فرري صررااركم  ؟ المنكررر

م والفاةش  في كباركم والعيم في رذالدكم قال حيد دفسير معنرى قرول النبري  صريى ا   يير  وسريم والعيرم فري رذالردك
 ( . إذا كان العيم في الفساق

  2051  قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  ثررم ال ينبارري : )  ررن الةسررن  ررن جنرردب  ررن ةذيفرر  قررال
 ( . ليمؤمن أن يذل نفس  قالوا وكيف يذل نفس  قال يدعرض من البالء لما ال يريد  

يم  شرريها فدررال ذاك ثررم أوان ذهرراب العيررم ثررم ذكررر النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرر: )  ررن حيرراد بررن لبيررد قررال  2029   
قيع يا رسول ا  وكيف يرذهب العيرم ونةرن ندررأ الدررين وندرهر  أبناءنرا ويدرهر  أبناؤنرا أبنراءهم إلرى يروم الديامر  قرال 
ثكيدك أمك حيراد إن كنرع ألراك مرن أفدر  رجرل بالمدينر  أو لريس هرذه اليورود والنصرارى يدررأون الدرورا  واإلنجيرل ال 

  ( . شيء مما فيوما يعميون ب

 
 : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد المستدرك للم الصحيحين

 9111  أال أيوررا النرراس إنررا كنررا نعرررفكم إذ فينررا  : ) ررن أبرري فررراس قررال  مررر بررن الخررراب رضرري ا   نرر
ن النبري  صريى ا   ذ بيننرا مرن أخبراركم أال واى ذ ينحل الوةي واى  يير  وسريم  قرد رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  واى

نما نعرفكم بما أقول لكم أال ومن يظور مرنكم خيررا ظننرا بر  خيررا وأةببنراه  يير  ومرن يظورر  انريق ورف  الوةي واى
منكم شرا ظننا ب  شرا وأباضناه  يي  سرراهركم فيمرا بيرنكم وبرين ربكرم أال وقرد أدري  يري حمران وأنرا أةسرب مرن قررأ 

د خيل إلي بآخره أن قوما يدرؤون  يريدون ما  ند الناس أال فأريردوا مرا  نرد الدرين يريد ب  ا  دعالى وما  نده ولد
نرري وا  مررا أبعرر   مررالي ليضررربوا أبشرراركم ويأخررذوا أمرروالكم ولكنرري أبعررثوم ليعيمرروكم  ا  بدررراءدكم وبعميكررم أال واى

إلي والرذي نفرس  مرر بيرده دينكم وسننكم ويعدلوا بينكم ويدسموا فيكم فيهكم أال من فعل ب  شيء من ذلك فييرافع  
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ألقص  من  فوثب  مرو بن العام رضي ا   ن  فدال يا أمير المؤمنين أرأيرع لرو أن رجرال مرن المسريمين كران 
 يى ر ي  فأدب بعض ر يد  إنك لمدص  من  قرال ومرا لري ال أقصر  وقرد رأيرع رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم 

منعرروهم ةدوررم فدكفررروهم وال دجبررروهم فدفدنرروهم وال دنحلرروهم الايرراض يدررم مررن نفسرر  أال ال دضررربوهم فدررذلوهم وال د
 .ةيأ  يى شرر مسيم ولم يخرجاههذا ةدي  ص( فدضيعوهم 

 9254 سريأدي  يرى أمدري حمران  )  : ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قال
قالوا وما الورج يا رسول ا  قال الددل بيرنكم ثرم يرأدي بعرد دكثر في  الدراء وددل الفدواء ويدبض العيم ويكثر الورج 

ذلررك حمرران يدرررأ الدرررين رجررال ال يجرراوح دررراقيوم ثررم يررأدي مررن بعررد ذلررك حمرران يجررادل المنررافق الكررافر المشرررك بررا  
 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه .  (المؤمن بمثل ما يدول 

 9220  دكرون فدنر  يكثرر فيورا المرال ويفردأ فيورا الدررين ةدرى يدررأه ) :  ن معاذ بن جبل رضري ا   نر  قرال
المررأ  يدررأه الرجرل سررا فرال يدبر   ييورا فيدرول وا  ألقرأنر   النير  ثرم  المؤمن والمنافق والصاير والكبير والرجرل و

صرريى ا   يدرررأه  النيرر  فررال يدبرر   ييوررا فيدخررذ مسررجدا ويبدرردع كالمررا لرريس فرري كدرراب ا  وال مررن سررن  رسررول ا  
ياه فإن كل ما   ( .  ضالل  ابددع يي  وسيم  فإياكم واى

 
 .رةم  ا    يي بن أبي بكر الويثميلمؤلف    مجمب ال وائد

    يرا أبرا هريررر  ال دردخين  يرى أميرر فررإن  : ) هريرر  قرال قررال لري رسرول ا   صريى ا   ييرر  وسريم  أبريو رن
رواه الربرانرري فرري  ( .  وسرور  أن دررأمرهم بددرروى ا  ورا در  غيبرع  يررى ذلرك فررال دجرراوح سرندي وال دخررافن سرريف

 .األوسر 

  ال يمررنعن أةرردكم رهبرر  النرراس أن  : ) و ررن أبرري سررعيد الخرردري  ررن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال
نر  روى الدرمذي وابن ماج  ررفا م( . يدول بةق إذا ريه ويذكر بعظيم فإن  ال يدرب من أجل وال يبا د من رحق 

 . رواه الربراني في األوسر ورجال  رجال شي  الربراني

 مرا مرن امررئ يخرذل مسريما   : ) و ن جابر وأبي أيوب األنصاري قراال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
في مورن ينددم في  من  رض  ويندوك في  من ةرمد  إال خذل  ا  في مورن يةب في  نصرد  وما من امرئ 

مورن ينددم في  من  رض  ويندوك في  من ةرمد  إال نصره ا  في مورن يةب في  نصرد  ينصر مسيما في 
سناده ةسن( .      . رواه أبو داود رواه الربراني في األوسر واى
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 . أبو بكر  بد ا  بن مةمد بن أبي شيب  الكوفي المصنا في االحاديس واآلةار 
 

 11401 سألع سعيد بن جبير قيع يا أبا  بد ا  ما  الم  هالك  )  :أنبأنا هالل بن خباب أبو العالء قال
 . (إذا هيك  يماؤهم : الناس قال 

 11291  كنا ثم النبي  صيى ا   يي  وسيم  جيوسا وهو ناهم فذكرنا : )  ن  بد ا  بن نجي  ن  يي قال
    .  (الدجال فاسديدظ مةمرا وجو  الدجال أخوف  ييكم  ندي من الدجال أهم  مضيون  

 11115  (اء فجر  وأمناء ظيم  وأمراء كذب يكون في يخر هذا الحمان قراء فسد  ووحر : )  ن معاذ قال . 

    11114  ..لديع أبا ذر فدال يا سيم  بن قيس ثرال  قرد ةفظدورا ال  : ) جدي سيم  بن قيس ةدثني قال
صرراةب الصرردق  حاهررد ونرراقم وال دجمرر  بررين الضررراهر فإنررك لررن دعرردل ولررو ةرصررع وال دعمررل  يررى الصرردق  فررإن 

 . ( ذا سيران فإنك ال دصيب من دنياهم شيها ولو أصابوا من دينك أفضل من  َش اْ دَ 

    11111  ( .اددوا أبواب األمراء فإنوا مواقف الفدن إال أن الفدن  شبيو  مدبي  ودبين مدبر   )  : قال ةذيف 
  السنن الوارد  في الفدن: 
   يبعر  برين يردي السرا   أمرراء كذبر  ووحراء فجرر  وأمنراء ظيمر  : ) اليمراني قرال  ن رواد  ن ابن أبي صدق

ييبسوم ا  فدن  غبراء . قيوبوم أندن من الجيف , وقراء فسد  أهواهوم مخديف  سيماهم سيما الرهبان ليس لوم د   
 ( . مظيم  يدووكون فيوا دووك اليوود الظيم 

   يوشك أن يرأدي  يرى النراس حمران ال يبدرى مرن اإلسرالم إال اسرم  : ) قال  يي بن أبي رالب رضي ا   ن
وال يبدى من الدرين إال رسم  مساجدهم يومهذ  رامر  وهري خرراب مرن الوردى  يمراؤهم شرر مرن دةرع أديرم السرماء 

 ... ( .من  ندهم دخرج الفدن  وفيوم 

  ةرع يرد ا   رح وجرل وفري كنفر  ال دحال هذه األمر  د: )  ن الةسن قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
فرإذا فعيروا ذلرك رفر  ا  . شررارها أومرا لرم يشردم خيارهرا . ولرم يرحك صريةاؤها فجارهرا . هرا هرا أمراءَ مرا لرم يمرال قراؤ  

 ( .  فساموهم سوء العذاب وضربوم بالفدر والفاق  ومأل قيوبوم ر با الكريم  نوم يده ثم سير  ييوم جبابردوم

 111 ال يرحال الجوراد  : )  حيد بن أسيم  ن أبي  أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال الرةمن بن  ن  بد
ةيوا أخضر ما قرر الدرر من السماء وسيأدي  يى الناس حمان يدول في  قرراء مرنوم لريس هرذا حمران جوراد فمرن 

لعنرر  ا  والمالهكرر  أدرك ذلررك الحمرران فررنعم حمرران الجورراد قررالوا يررا رسررول ا  واةررد يدررول ذلررك فدررال نعررم مررن  ييرر  
 .(   والناس أجمعين

 

************* 
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 مربة الصالحين في آخر الزمان   -( 3) 
 :سنن ابن ماجة 

 2041  قيرع ثررم يررا رسررول ا  أي النراس أشررد بررالء قرال األنبيرراء ثررم األمثررل : )  رن سررعد بررن أبري وقررام قررال
ن كان في دين  رقر  ابديري  يرى ةسرب فاألمثل يبديى العبد  يى ةسب دين  فإن كان في دين  صيبا ا شدد بالؤه واى

 ( . دين  فما يبرح البالء بالعبد ةدى يدرك  يمشي  يى األرض وما  يي  من خريه 

   2044  ثم أةصوا لي كل من ديفظ باإلسالم قينا  : )  ن ةذيف  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
ماه  إلرى السربعماه  فدرال رسررول ا   صريى ا   يير  وسريم إنكررم ال يرا رسرول ا  أدخراف  يينررا ونةرن مرا برين السررد

 ( . ددرون لعيكم أن دبديوا قال فابديينا ةدى جعل الرجل منا ما يصيي إال سرا

    2015  ثرم  ظرم الجرحاء مر   ظرم : )  ن أنس برن مالرك  رن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  أنر  قرال
ن ا  إذا أةب قوما اب   . (دالهم فمن رضي في  الرضا ومن سخر في  السخر البالء واى

 2011  ثم لم يبق  : )  بد رب  يدول سمعع معاوي  يدول سمعع النبي  صيى ا   يي  وسيم  يدول بيأ ن
 (. من الدنيا إال بالء وفدن  

 2011  ا اع ثرم سريأدي  يرى النراس سرنواع خرد: )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم
يصدق فيوا الكاذب ويكذب فيوا الصادق ويؤدمن فيوا الخاهن ويخون فيوا األمين وينرق فيوا الرويبض  قيل وما 

 ( .  الرويبض  قال الرجل الداف  في أمر العام 

  2011  ثررم والررذي نفسري بيررده ال دررذهب الرردنيا  : ) رن أبرري هريررر  قرال قررال رسررول ا   صرريى ا   يير  وسرريم
جل  يى الدبر فيدمرغ  يي  ويدول يا ليدني كنع مكان صراةب هرذا الدبرر ولريس بر  الردين إال الربالء  ةدى يمر الر 

. )  

  2019  ثم لدنددون كما ينددرى الدمرر مرن إغفالر   : ) ن أبي هرير  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
 ( .فييذهبن خياركم وليبدين شراركم فمودوا إن اسدرعدم 

 2014 ثرم ال يرحداد األمرر إال شرد  وال الردنيا : ) بن مالك أن رسول ا   صريى ا   يير  وسريم قرال   ن أنس
 ( .  إال إدبارا وال الناس إال شةا وال ددوم السا   إال  يى شرار الناس وال مودي إال  يسى بن مريم

 

 :صحيح ابن حبان 
    1114   ثم ال ددوم : ) صيى ا   يي  وسيم   ن سعيد بن المسيب  ن أبي هرير  قال قال رسول ا

 ( .  السا   ةدى دكون السجد  الواةد  خيرا من الدنيا وما فيوا
 

 : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد المستدرك للم الصحيحين  
 3465 يوشااك أن ال يبقاام فااي أر   : )  لاان أبااي االسااود الاادئلي ساامعت لبااد اهلل باان لماارو يقااول

فدال حر   بن ضرمر  أدظورر المشرركون  يرى اإلسرالم قرال , (  ل أو أسير يحكم في دمهالعجم من العرب إال  تي
ممررن أنررع قررال مررن بنرري  ررامر بررن صعصررع  قررال ال ددرروم السررا   ةدررى دررداف  مناكررب نسرراء بنرري  ررامر  يررى ذي 

 . الخيص  قال فذكر قول  لعمر بن الخراب فدال  بد ا  أ يم بما يدول ثال  مراع  يى شرر البخاري
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 عالمات الساعة -(2) 
 :البخاري 

  أول أشرار السا   نار دةشر الناس مرن المشررق إلرى الماررب  : )قال أنس قال النبي  صيى ا   يي  وسيم
) . 

  1104   ثرم يوشرك الفرراع أن يةسرر  رن كنرح : )  ن أبي هرير  قال قال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
 ( . من ذهب فمن ةضره فال يأخذ من  شيها

 1102  ثررم ال ددرروم السررا   ةدررى ددددررل فهدرران : )  ررن أبرري هريررر  أن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
 ظيمدان يكون بينوما مددي   ظيم  د ودوما واةد  وةدى يبع  دجالون كذابون قريب من ثالثين كيوم يح م أن  

ر الفرردن ويكثرر الورررج وهرو الددررل وةدرى المررال رسرول ا  وةدررى يدربض العيررم ودكثرر الررحالحل ويددرارب الحمرران ودظور
فيفرريض ةدررى يوررم رب المررال مررن يدبررل صرردقد  وةدررى يعرضرر  فيدررول الررذي يعرضرر   ييرر  ال أرب لرري برر  وةدررى 
يدراول الناس في البنيان وةدى يمر الرجل بدبر الرجل فيدول يا ليدني مكان  وةدى دري  الشمس من ماربوا فإذا 

وا أجمعررون فررذلك ةررين ال ينفرر  نفسررا إيمانوررا لررم دكررن يمنررع مررن قبررل أو كسرربع فرري ريعررع وريهررا النرراس يعنرري يمنرر
إيمانوررا خيرررا ولددررومن السررا   وقررد نشررر الرررجالن ثوبومررا بينومررا فررال يدبايعانرر  وال يرويانرر  ولددررومن السررا   وقررد 

السرا   وقرد رفر  انصرف الرجل بيبن لدةد  فال يرعم  ولددومن السا   وهو ييير ةوض  فال يسدي في  ولددومن 
 ( .  أكيد  إلى في  فال يرعموا

 

 :صحيح مسلم 
 4945 ثم قام فينا رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  مداما ما دررك شريها يكرون فري مدامر   : )  ن ةذيف  قال

ذلرك إلرى قيرام السرا   إال ةرد  بر  ةفظر  مرن ةفظر  ونسرري  مرن نسري  قرد  يمر  أصرةابي هرؤالء وانر  ليكرون منرر  
 . ( د نسيد  فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وج  الرجل إذا غاب  ن  ثم إذا ريه  رف  الشيء ق

 4942  ثرم ال ددروم السرا   ةدرى يةسرر الفرراع : )  ن أبي هرير  أن رسول ا   صريى ا   يير  وسريم  قرال
أكررون أنررا  رن جبررل مرن ذهررب يدددررل النراس  ييرر  فيددرل مررن كررل ماهر  دسررع  ودسرعون ويدررول كررل رجرل مررنوم لعيري 

 .  (الذي أنجو

 4405  ثم يدةدق النبي  صيى ا   يي  وسيم   يينا ونةن ندذاكر فدال : )  ن ةذيف  بن أسيد الافاري قال
ما دذاكرون قال نذكر السا   قال إنوا لن ددوم ةدى درون قبيوا  شر يياع فذكر الدخان والدجال والدابر  وريروع 

مرررأجوج ثالثررر  خسررروف خسرررف  يرررأجوج و صررريى ا   ييررر  وسررريم و  الشرررمس مرررن ماربورررا ونرررحول  يسرررى برررن مرررريم
  (.  بالمشرق وخسف بالمارب وخسف بجحير  العرب ويخر ذلك نار دخرج من اليمن دررد الناس إلى مةشرهم

 4404   ثررم ذو السررويددين مررن الةبشرر  يخرررب : )  ررن أبرري هريررر  أن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال
 ( .بيع ا   ح وجل 
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 4444  ثم ال ددوم السا   ةدى يدادل المسيمون : )  ن أبي هرير  أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  قال
اليوود فيدديوم المسيمون ةدى يخدب  اليوودي مرن وراء الةجرر والشرجر فيدرول الةجرر أو الشرجر يرا مسريم يرا  برد 

 ( . د ا  هذا حفر خيفي فدعال فاقدي  إال الارقد فإن  من شجر اليوو 

 4420  سمعع  بد ا  بن  مرو وجاءه رجل فدال ثم ما هرذا الةردي  : )  رو  بن مسعود الثدفي يدول  ن
الذي دةد  ب  ددول إن السا   ددوم إلى كذا وكذا فدال سبةان ا  أو ال إل  إال ا  أو كيمر  نةوهمرا لدرد هممرع 

يكرون ثرم قرال قرال  يل أمرا  ظيمرا يةررق البيرع ويكرون وأن ال أةد  أةدا شيها أبدا إنما قيع إنكم سدرون بعد قي
رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يخرج الدجال فري أمدري فيمكر  أربعرين ال أدري أربعرين يومرا أو أربعرين شرورا أو 

فيبع  ا   يسى بن مريم كأن   رو  بن مسعود فيريب  فيويك  ثم يمك  الناس سب  سنين ليس بين  أربعين  اما
 داو  ثم يرسل ا  ريةا بارد  من قبل الشام فرال يبدرى  يرى وجر  األرض أةرد فري قيبر  مثدرال ذر  مرن خيرر اثنين 

أو إيمان إال قبضد  ةدى لو أن أةدكم دخل في كبرد جبرل لدخيدر   يير  ةدرى ددبضر  قرال سرمعدوا مرن رسرول ا   
عروفرررا وال ينكررررون بنرررو فيدمثرررل لورررم صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال فيبدرررى شررررار النررراس فررري خفررر  الريرررر ال يعرفرررون م

الشيران فيدول أال دسدجيبون فيدولون فما دأمرنا فيأمرهم بعباد  األوثان وهم في ذلك دار رحقوم ةسن  يشروم ثرم 
يررنف  فرري الصررور فررال يسررمع  أةررد إال أصرراى ليدررا ورفرر  ليدررا قررال وأول مررن يسررمع  رجررل ييررور ةرروض إبيرر  قررال 

 أو قال ينحل ا  مرررا كأنر  الررل أو الظرل نعمران الشراك فدنبرع منر  أجسراد فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل ا 
الناس ثم ينف  في  أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يدال يا أيورا النراس هيرم إلرى ربكرم وقفروهم إنورم مسرؤلون قرال ثرم 

م يجعرل الولردان يدال أخرجوا بعر  النرار فيدرال مرن كرم فيدرال مرن كرل ألرف دسرعماه  ودسرع  ودسرعين قرال فرذاك يرو 
 ( . شيبا وذلك يوم يكشف  ن ساق

 
   باب  صة الجساسة:  
 4424  ... فارم  بنع قيس أخرع الضرةاك برن قريس وكانرع مرن الموراجراع األول فدرال ةردثيني ةرديثا

سررمعدي  مررن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  ال دسررندي  إلررى أةررد غيررره فدالررع لررهن شررهع ألفعيررن فدررال لوررا أجررل 
ثم نكةع بن الماير  وهو من خيار شباب قريش يومهذ فأصيب في أول الجوراد مر  رسرول ا    : ..دالعةدثيني ف

صيى ا   يي  وسيم  فيما دأيمع خربني  بد الرةمن بن  وف في نفر من أصةاب رسول ا   صيى ا   يي  
نررع قررد ةرردثع أن رسررول ا   خربنرري رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم   يررى مررواله أسررام  بررن حيررد وك وسرريم  و

صيى ا   يي  وسيم  قال من أةبني فييةب أسام  فيما كيمني رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قيع أمرري بيردك 
فأنكةني من شهع فدال اندديي إلى أم شريك وأم شريك امرأ  غني  من األنصار  ظيم  النفد  في سربيل ا  ينرحل 

ال دفعيي إن أم شريك امرأ  كثير  الضيفان فأني أكره أن يسدر  نرك خمرارك أو  ييوا الضيفان فديع سأفعل فدال 
ينكشف الثوب  ن ساقيك فيرى الدوم منك بعض ما دكرهين ولكن اندديي إلى بن  مك  بد ا  برن  مررو برن أم 

معع فور قريش وهو من البرن الذي هي منر  فاندديرع إلير  فيمرا اندضرع  رددي سر مكدوم وهو رجل من بنى فور
نرداء المنررادي منررادي رسررول ا   صرريى ا   يير  وسرريم  ينررادي الصررال  جامعرر  فخرجرع إلررى المسررجد فصررييع مرر  
رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  فكنع في صف النساء الدي ديي ظوور الدروم فيمرا قضرى رسرول ا   صريى ا  
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مصراله ثرم قرال أدردرون لرم جمعردكم قرالوا   يي  وسيم صالد  جيس  يى المنبر وهو يضةك فدال لييحم كرل إنسران
ا  ورسررول  أ يررم قررال إنرري وا  مررا جمعرردكم لرغبرر  وال لرهبرر  ولكررن جمعرردكم ألن دميمررا الررداري كرران رجررال نصرررانيا 
فجاء فباي  وأسيم وةدثني ةديثا وافق الذي كنع أةدثكم  ن مسيأ الدجال ةدثني أن  ركب في سفين  بةرير  مر  

رفرؤا إلرى جحيرر  فري البةرر ةدرى ماررب الشرمس اوجذام فيعب بوم المروج شرورا فري البةرر ثرم  ثالثين رجال من لخم
فجيسوا في فدخيوا الجحير  فيديدوم داب  أهيب كثير الشعر ال يردرون مرا قبير  مرن دبرره مرن كثرر  الشرعر فدرالوا وييرك 

هرذا الرجرل فري الردير فإنر  إلرى خبرركم أيوا الدوم انريدوا إلرى   ما أنع فدالع أنا الجساس  قالوا وما الجساس  قالع
باألشواق قال لما سمع لنا رجال فرقنا منوا أن دكون شيران  قال فانريدنا سرا ا ةدى دخينا الدير فإذا في  أ ظم 
إنسان رأيناه قر خيدا وأشده وثاقا مجمو   يداه إلى  ند  ما بين ركبدي  إلى كعبي  بالةديد قينا وييرك مرا أنرع قرال 

يى خبرري فرأخبروني مرا أنردم قرالوا نةرن أنراس مرن العررب ركبنرا فري سرفين  بةرير  فصرادفنا البةرر ةرين قد قدردم  
اغديم فيعرب بنرا المروج شرورا ثرم أرفأنرا إلرى جحيردرك هرذه فجيسرنا فري أقربورا فردخينا الجحيرر  فيديدنرا دابر  أهيرب كثيرر 

فدالرع أنرا الجساسر  قينرا ومرا الجساسر  قالرع الشعر ال يدري ما قبي  مرن دبرره مرن كثرر  الشرعر فدينرا وييرك مرا أنرع 
ا مرردوا إلررى هررذا الرجررل فرري الرردير فإنرر  إلررى خبررركم باألشررواق فأقبينررا إليررك سرررا ا وفح نررا منوررا ولررم نررأمن أن دكررون 
شيران  فدال أخبروني  ن نخل بيسان قينرا  رن أي شرأنوا دسردخبر قرال أسرألكم  رن نخيورا هرل يثمرر قينرا لر  نعرم 

أن ال دثمر قال أخبروني  ن بةير  ربري  قينا  رن أي شرأنوا دسردخبر قرال هرل فيورا مراء قرالوا قال أما إن  يوشك 
هي كثير  الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني  ن  ين حغر قرالوا  رن أي شرأنوا دسردخبر قرال 

يحر ون من ماهوا قال أخبرونري  هل في العين ماء وهل يحرع أهيوا بماء العين قينا ل  نعم هي كثير  الماء وأهيوا
 ررن نبرري األميررين مررا فعررل قررالوا قررد خرررج مررن مكرر  ونررحل يثرررب قررال أقاديرر  العرررب قينررا نعررم قررال كيررف صررن  بوررم 
فأخبرناه أن  قد ظور  يى من ييي  مرن العررب وأررا وه قرال لورم قرد كران ذلرك قينرا نعرم قرال أمرا إن ذاك خيرر لورم 

ني مخبركم  نى إني أنا ني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فرأخرج فأسرير فري األرض فرال  أن يريعوه واى المسيأ واى
أدع قريرر  إال هبردوررا فرري أربعررين مكرر  وريبرر  فومررا مةرمدرران  يررى كيداهمررا كيمررا أردع أن أدخررل واةررد  أو واةرردا 

ن  يى كل ندرب منورا مالهكر  يةرسرونوا قالرع قرال رسرو  ل منوما اسددبيني ميك بيده السيف صيدا يصدني  نوا واى
ا   صيى ا   يي  وسيم  ورعن بمخصرد  في المنبر هذه ريب  هذه ريب  هذه ريب  يعني المدين  أال هل كنع 
ةدثدكم ذلك فدال الناس نعم فإن  أ جبني ةدي  دميم أن  وافق الذي كنع أةدثكم  ن  و ن المدين  ومك  أال أن  

من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومرأ في بةر الشام أو بةر اليمن ال بل من قبل المشرق ما هو 
 .   قالع فةفظع هذا من رسول ا   صيى ا   يي  وسيم( بيده إلى المشرق 

 

 :سنن أبي داوود 
 2110   ثم إني ألرجو أن ال دعجح أمدي : )  ن سعد بن أبي وقام أن النبي  صيى ا   يي  وسيم قال

 .(   عد وكم نصف ذلك اليوم قال خمسماه  سن  ثم ربوا أن يؤخرهم نصف يوم قيل لس

 

 :ابن ماجة 
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 2011  ثرم دخررج الدابر  ومعورا : ) ن أوس بن خالد  ن أبي هرير  أن رسول ا   صيى ا   يي  وسريم قرال
دخررم أنرف الكرافر  خادم سييمان بن داود و صا موسى برن  مرران  ييومرا السرالم فدجيرو وجر  المرؤمن بالعصرا و

 (   .أن أهل الةواء ليجدمعون فيدول هذا يا مؤمن ويدول هذا يا كافربالخادم ةدى 
 2010  ثرم إن مرن قبرل ماررب الشرمس  : ) ن صفوان بن  سرال قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم

بابا مفدوةا  رض  سبعون سن  فال يحال ذلرك البراب مفدوةرا ليدوبر  ةدرى درير  الشرمس مرن نةروه فرإذا ريعرع مرن 
 ( .ينف  نفسا إيمانوا لم دكن يمنع من قبل أو كسبع في إيمانوا خيرا نةوه لم 

 

 :صحيح ابن حبان 
 1119 ثم صيى بنا رسول ا   صيى ا   يي  وسيم الصربأ ثرم صرعد المنبرر : )  مرو بن أخرب قال   ن

عد فخررب ةدررى  مررال الظورر ثررم نررحل فصرريى ثرم صررعد المنبررر فخربنررا ةدرى  مررال العصررر ثررم نرحل فصرريى ثررم صرر
 ( . المبر فخربنا ةدى غابع الشمس فةدثنا بما كان وبما هو كاهن فأ يمنا أةفظنا

 1100  ثررم ال ددرروم السررا   ةدررى يكثررر  : )  ررن أبيرر   ررن أبرري هريررر  قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
 .   (الورج وةدى فاذا أرض العرب مروجا وأنوارا 

 1105  ثرم ال يبدرى  يرى ظورر  : )ا   صيى ا   يي  وسيم يدول المدداد بن األسود يدول سمعع رسول ن
 ( . األرض بيع مدر وال وبر إال أدخل  ييوم كيم  اإلسالم بعح  حيح أو بذل ذليل

 1924  ثرم ال ددروم السرا   ةدرى يددرارب الحمران : )  ن أبي هرير  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم
الجمع  ودكون الجمع  كاليوم ويكون اليوم كالسا   ودكون السا   كاةدراق فدكون السن  كالشور ويكون الشور ك

 .  ( السعف  أو الخوص 

 1922  ثررم والررذي نفرس مةمررد بيررده ال ددرروم : ) رن أبرري هريررر   رن رسررول ا   صرريى ا   يير  وسرريم أنرر  قرال
ر الدةروع قرالوا يرا رسرول السا   ةدى يظور الفةش والبخل ويخون األمرين ويرؤدمن الخراهن ويويرك الو رول ودظور

كرانوا دةررع أقرردام النرراس ال يعيررم  الدةرروع الررذين  الدةرروع قررال الو ررول وجروه النرراس وأشرررافوم و ا  ومرا الو ررول و
 ( . بوم

 1921  ثم من شرار النراس : )  ن أبي واهل  ن  بد ا  قال سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم يدول
 . ( ن يدخذ الدبور مساجد من ددركوم السا   وهم أةياء وم

 1911 ثم ال ددوم السا   ةدى دبع  ريأ ةمراء من  : ) ن أبي هرير   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم قال
شري   قبل اليمن فيكفع ا  بوا كل نفس دؤمن با  واليروم اآلخرر ومرا ينكرهرا النراس مرن قير  مرن يمروع فيورا مراع

يسرى  يى كداب ا  فيرف  إلى السماء فال يبدى في األرض من  يير  في بني فالن ومادع  جوح في بني فالن و 
يمررر بوررا الرجررل فيضررربوا برجيرر  , وددرريء األرض أفررالذ كبرردها مررن الررذهب والفضرر  وال يندفرر  بوررا بعررد ذلررك اليرروم 

ن أول قباهرل العرر . ويدول في هذه كان يدددل من كان قبينا وأصبةع اليروم ال يندفر  بورا  ب فنراء قرال أبرو هريرر  واى
قريش والذي نفسي بيده أوشك أن يمر الرجل  يى النعل وهي ميدا  في الكناس  فيأخذها بيده ثرم يدرول كانرع هرذه 

 ( .من نعال قريش في الناس
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 : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد المستدرك للم الصحيحين
 9104  برن ةوالر  األحدي فدرال نحلع  يى  برد ا : ) بن حغب األيادي ةدث  قال ا ن ضمر  بن ةبيب أن 

ن  لناحل  يي في بيدي ال أم لك أما يكفي بن ةوال  ماه  يجري  يي  في كل  ام  ثم قرال بعثنرا رسرول ا   , لي واى
صيى ا   يي  وسيم ةول المدين   يى أقدامنا لنارنم فرجعنرا ولرم نارنم و ررف الجورد فري وجوهنرا فدرام فينرا خريبرا 

ضعف  نوم وال دكيوم إلى أنفسوم فيعجحوا  نورا وال دكيورم إلرى النراس فيسردأثروا  يريوم فدال اليوم ال دكيوم إلي فأ
ثم قال لدفدةن الشام وفارس أو الرروم وفرارس ةدرى يكرون ألةردكم مرن اإلبرل كرذا وكرذا ومرن البدرر كرذا وكرذا ةدرى 

إذا رأيرع الخالفر   يعري أةدكم ماه  دينار فيسخروا ثم وض  يرده  يرى رأسري أو  يرى هرامدي فدرال يرا برن ةوالر 
قد نحلع األرض المددس  فدرد دنرع الرحالحل والباليرا واألمرور العظرام السرا   يومهرذ أقررب لينراس مرن يردي هرذه مرن 

ةردي  صرةيأ اإلسرناد ولرم يخرجراه و برد الررةمن برن حغرب األيرادي معرروف فري درابعي أهرل مصررر   ( رأسرك هرذا 
. 

 9151 ال ددرروم  : )ع رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم يدررول ررن واثيرر  بررن األسررد  رضرري ا   نرر  قررال سررمع
السررا   ةدررى دكررون  شررر ييرراع خسررف بالمشرررق وخسررف بررالمارب وخسررف فرري جحيررر  العرررب والرردجال والرردخان 

مررأجوج والدابرر  وريرروع الشررمس مررن ماربوررا ونررار دخرررج مررن قعررر  رردن دسرروق  ونررحول  يسررى بررن مررريم فيررأجوج و
     . هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه( . ل الناس إلى المةشر دةشر الذر والنم

 9111  دكثرر الصروا ق : )  ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن  قال قال رسول ا   صريى ا   يير  وسريم
هرذا ةردي  صرةيأ ( . ند اقدراب السا   فيصبأ الدوم فيدولرون مرن صرعق البارةر  فيدولرون صرعق فرالن وفرالن 

 .  يى شرر مسيم ولم يخرجاه   

 9111  ال ددروم  )   ن  بد الرةمن بن صةار العبردي  رن أبير  قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
السا   ةدى يخسف بدباهل من العرب فيدال من بدي من بني فرالن قرال فعرفرع ةرين قرال قباهرل أنورا العررب ألن 

 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه    ( . العجم دنسب إلى قراها 

 9119  ررن رررارق بررن شررواب قررال كنررا  نررد  بررد ا  بررن مسررعود رضرري ا   نرر  جيوسررا فجرراء يذنرر  فدررال قررد 
قامع الصال  فدام وقمنا مع  فدخينا المسجد فرأى الناس ركو ا فري مدردم المسرجد فكبرر وركر  ومشرى وفعينرا مثرل 

 وبير  رسرول   صريى ا   يير  ما فعل قال فمر رجل مسرع فدال السالم  ييكم يرا أبرا  برد الررةمن فدرال صردق ا 
فيمررا صرريينا رجرر  فررول  أهيرر  وجيسررنا فرري مكانرر  نندظررره ةدررى يخرررج فدررال بعضررنا لرربعض أيكررم يسررأل  قررال  . وسرريم 

 ,  يير  وسريمرارق أنا أسأل  فسأل  رارق فدرال سريم  ييرك الرجرل فررددع  يير  صردق ا  وبير  رسرول   صريى ا 
فشو الدجار   إن بين يدي السا   دسييم الخاص  و : ا   يي  وسيم  يدول فدال  بد ا  سمعع رسول ا   صيى

 ( . ةدى دعين المرأ  حوجوا  يى الدجار  وةدى يخرج الرجل بمال  إلى أرراف األرض فيرج  فيدول لم أربأ شيها 
 9114  فمرر رجرل دخيع م   بد ا  يوما المسجد فإذا الدوم ركوع  : )  ن خارج  بن الصيع البرجمي قال

فسررريم  ييررر  فدرررال صررردق ا  ورسرررول  صررردق ا  ورسرررول  فسرررألد   رررن ذلرررك فدرررال إنررر  ال ددررروم السرررا   ةدرررى ددخرررذ 
المساجد ررقا وةدى يسيم الرجرل  يرى الرجرل بالمعرفر  وةدرى ددجرر المررأ  وحوجورا وةدرى دايرو الخيرل والنسراء ثرم 

 ولم يخرجاه     .. هذا ةدي  صةيأ اإلسناد( . درخم فال دايو إلى يوم الديام  
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    9201  ال ددوم السا   ةدى يبع  ا  ريةا ال ددع أةدا : )  ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما قال
في قيب  مثدال ذر  من ددى أو نوى إال قبضد  وييةق كل قوم بما كان يعبد يباؤهم في الجاهيي  ويبدى  جاج من 

ر يدنرراكةون فرري الررررق كمررا ددنرراكأ البورراهم فررإذا كرران ذلررك اشرردد النرراس ال يررأمرون بمعررروف وال ينوررون  ررن منكرر
 .  ( غضب ا   يى أهل األرض فأقام السا   

 9251  هررذا ( يررأدي  يررى النرراس حمرران ال يبدررى فيرر  مررؤمن إال لةررق بالشررام : )  ررن  بررد ا  بررن  مرررو قررال
 .ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه 

  9251  سرمعع  برد ا  برن  مررو رضري ا   نومرا يدرول دخررج معرادن مخديفر  : )  ن أبي غرفان قال ,
معدن منوا قريب من الةجراح يأدير  مرن شررار النراس يدرال لر  فر رون فبينمرا هرم يعميرون فير  إذ ةسرر  رن الرذهب 

   . هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه (  إذ خسف ب  وبوم, فأ جبوم معدمي  
 9224 والذي نفسي بيده ال )   : ي ا   ن  قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم ن أبي سعيد الخدري رض

ددوم السا   ةدى دكيم السرباع اإلنسران وةدرى دكيرم الرجرل  ذبر  سرور  وشرراك نعير  ودخبرره بمرا أةرد  أهير  مرن 
    . هذا ةدي  صةيأ  يى شرر مسيم ولم يخرجاه ( بعده 

  9214  قال سفيان ال أ يم إال قد رفع  قال قال رسول ا   صيى   ن أبي   ن أبي هرير  رضي ا   ن
هذا ةدي  صةيأ  يى شرر ( . ال ددوم السا   ةدى دعود أرض العرب مروجا وأنوارا  : ) ا   يي  وسيم 

 .مسيم ولم يخرجاه    

 9240   برر  يكررون ليدا: )  ررن أبرري سرررية  األنصرراري رضرري ا   نرر   ررن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال
, ثال  خرجاع من الدهر دخرج أول خرج  بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادي  وال يدخل ذكرها الدري  يعني مك  

فينشر ذكرها في أهرل البادير  وينشرر ذكرهرا , ثم يمك  حمانا رويال بعد ذلك ثم دخرج خرج  أخرى قريبا من مك  
  سراجد ةرمر  وأةبورا إلرى ا  وأكرمورا  يرى ا  دعرالى ثم دكمن حمانا رويال ثم بينما الناس في أ ظرم الم, بمك  

لم ير وم إال وهي في ناةي  المسجد دردنو ودربرو برين الرركن األسرود وبرين براب بنري مخرحوم  رن , المسجد الةرام 
ويثبع لوا  صاب  من المسيمين  رفروا أنورم  . معا فيرفض الناس  نوا شدى و , يمين الخارج في وسر من ذلك

فخرجرررع  يررريوم درررنفض  رررن رأسررروا الدرررراب فبررردع بورررم فجيرررع  رررن وجررروهوم ةدرررى دركدورررا كأنورررا , ا  لرررن يعجرررحوا 
الكواكب الدري  ثم ولع في األرض ال يدركوا رالب وال يعجحها هارب ةدى أن الرجل ليدعوذ منوا بالصال  فدأدي  

ر النررراس فررري ديرررارهم فيجررراو , دفرررع إليورررا فدسرررم  فررري وجوررر  ثرررم درررذهبمرررن خيفررر  فددرررول أي فرررالن اآلن دصررريي فيي
ويصرررةبون فرري أسررفارهم ويشرردركون فرري األمرروال يعرررف المررؤمن الكررافر ةدررى أن الكررافر يدررول يررا مررؤمن أقضررني 

هذا ةدي  صةيأ اإلسناد وهو أبرين ةردي  فري ذكرر دابر  األرض ( . ةدي ويدول المؤمن يا كافر أقضني ةدي 
 .ولم يخرجاه  

   9241 ذا وق  الدول  ييوم أخرجنا : ) ا  ن  ري   ن بن  مرو رضي ا   نوم في قول   ح وجل واى
 . ( لوم داب  من األرض قال إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينووا  ن المنكر

  9241 لما جاءع بيع  يحيد بن معاوي  قيع لو خرجرع إلرى الشرام  : )   ن قداد   ن شور بن ةوشب قال
برع بمدرام يدومر  نروف فجهدر  فرإذا رجرل فاسرد العينرين فدنةيع من شر هذه البيع  فخرجع ةدى قردمع الشرام فرأخ
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ذا هو  بد ا  بن  مرو بن العام رضي ا   نوما فيما ريه نروف أمسرك  رن الةردي  فدرال لر    يي  خميص  واى
 بررد ا  ةررد  بمررا كنررع دةررد  برر  قررال أنررع أةررق بالةرردي  منرري أنررع صرراةب رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  

ونررا  ررن الةرردي  يعنرري األمررراء قررال ا ررحم  ييررك أال مررا ةرردثدنا ةررديثا سررمعد  مررن رسررول ا   قررال إن هررؤالء قررد منع
صيى ا   يي  وسيم  قال سمعد  يدول إنوا سدكون هجر  بعد هجر  يجداح الناس إلى مواجر إبراهيم ال يبدى فري 

  الدررد  والخنراحير دبيرع معورم ددذرهم أنفسروم وا  يةشررهم إلرى النرار مر األرض إال شرار أهيوا ديفظوم أرضوم و
إذا بادوا ودديل معوم إذا قالوا ودأكل من دخيف قال وسمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  يدول سيخرج أناس 
مررن أمدرري مررن قبررل المشرررق يدرررؤون الدرررين ال يجرراوح دررراقيوم كيمررا خرررج مررنوم قرررن قررر  ةدررى يخرررج الرردجال فرري 

 . ( بديدوم 

   9151 ال ددرروم السررا   )  :نررس رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم ررن ثابررع  ررن أ
ةدى ال يدال في األرض ا  ا  وةدى أن المرأ  لدمر بالنعل فدرفعوا وددول قد كانع هرذه لرجرل وةدرى يكرون فري 

مسرريم ولررم  هررذا ةرردي  صررةيأ  يررى شرررر( . خمسررين امرررأ  الدرريم الواةررد وةدررى دمرررر السررماء وال دنبررع األرض 
   .يخرجاه 

 ال ددروم السرا   ةدرى ال يبدرى  : )  ن أبي هريرر  رضري ا   نر   رن النبري  صريى ا   يير  وسريم  أنر  قرال
 يى وج  األرض أةد   في  ةاج  وةدى دوجد المرأ  نوارا جوارا دنكأ وسر الرريق ال ينكر ذلك أةرد وال يايرره 

هرذا ةردي  ( .  ن الرريق قييال فرذاك فريوم مثرل أبري بكرر و مرر فريكم  فيكون أمثيوم يومهذ الذي يدول لو نةيدوا
   .صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه 

 
 : رةم  ا    يي بن أبي بكر الويثميلمؤلف   مجمب ال وائد

 ا  ابررن مسررعود بررين  و ررن  درري السررعدي قررال خرجررع فرري ريررب العيررم ةدررى قرردمع الكوفرر  فررإذا أنررا بعبررد
الرررةمن إنرري   نرر  فأرشرردع إليرر  فررإذا هررو فرري مسررجدها األ ظررم فأديدرر  فديررع أبررا  بررد ظورانرري أهررل الكوفرر  فسررألع

جهع إليرك أضررب إليرك ألردمس منرك  يمرا لعرل ا  أن ينفعنرا بر  بعردك فدرال لري ممرن الرجرل قيرع رجرل مرن أهرل 
ى ا  بةدي  سمعد  من رسول ا   صيأةدثك البصر  قال ممن قيع من هذا الةي من بني سعد فدال يا سعدي 

 ييرر  وسرريم  سررمعع رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  وأدرراه رجررل فدررال يررا رسررول ا  أال أدلررك  يررى قرروم كثيررر  
أموالوم كثير  شوكدوم دصيب منوم ماال دبرا أو قال كثيرا قال من هم قال هذا الةي من بني سعد من أهل الرمال 

 قيرع يرا أبرا  برد, عد ثم ا  ذوو ةظ  ظيم سل يا سرعدي فدال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم م  فإن بني س. 
فاسردوى جالسرا فدرال يرا سرعدي سرألدني  مرا سرألع  نر   قال وكران مدكهرا؟ الرةمن هل ليسا   من  يم دعرف ب  

قيرع يرا رسرول ا  هرل ليسرا   مرن  يرم دعررف بر  قرال نعرم يرا ابرن مسرعود إن  .رسول ا   صيى ا   يير  وسريم 
ن من أ الم السا   ليسا   أ الم ن ليسا   أشرارا أال واى  :أشراروا  و ا واى

يا ابن مسعود إن من أ الم السا   . وأن دفيض األشرار فيضا . وأن يكون المرر قيظا . أن يكون ا لولد غيظا 
أشرررراروا أن دواصرررل  أشرررراروا أن يرررؤدمن الخررراهن وأن يخرررون األمرررين يرررا ابرررن مسرررعود إن مرررن أ رررالم السرررا   و و

أشرراروا أن يسرود كرل قبيير  منافدوهرا وكرل  يا ابن مسعود إن من أ الم السا   و. وأن ددر  األرةام . ق األربا
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يرا ابرن . أشراروا أن دحخرف المةاريب وأن دخرب الديروب  يا ابن مسعود إن من أ الم السا   و . سوق فجارها
يا ابن مسعود إن من أ رالم . ل من الندد أشراروا أن يكون المؤمن في الدبيي  أذ مسعود إن من أ الم السا   و

.. أشرراروا  يا ابن مسعود إن من أ الم السرا   و. أشراروا أن يكدفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء السا   و
يررا ابررن . ومررؤامر  النسرراء يررا ابررن مسررعود إن مررن أشرررار السررا   وأ الموررا أن يعمررر خررراب الرردنيا ويخرررب  مرانوررا 

من أ الم يا ابن مسعود إن  . أشراروا أن دظور المعاحف والكبر وشرب الخمور م السا   ومسعود إن من أ ال
الررةمن والدررين  الرةمن وهم مسيمون قال نعرم قيرع أبرا  برد قيع أبا  بد, أشراروا أن يكثر أوالد الحنا  السا   و

مران يريرق الرجرل المررأ  رالقورا الررةمن وأنرى ذلرك قرال يرأدي  يرى النراس ح  قال نعم قيع أبرا  برد, بين ظورانيوم 
 .رواه الربراني في األوسر والكبير.  (فدديم  يى رالقوا فوما حانيان ما أقاما 

  كيرف أنرع يرا  روف إذا افدرقرع : ) و ن  وف بن مالك األشجعي قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم
: قرال ؟ قيرع ومدرى ذلرك يرا رسرول ا   ؟نرارسراهرهن فري ال هذه األم   يى ثال  وسبعين فرق  واةد  في الجنر  و

وحخرفررع المسرراجد  .وادخررذ الدرررين محاميررر .وقعرردع الةمررالن  يررى المنررابر. وميكررع اإلمرراء . إذا الارمرراء الشرررر 
وأرراع الرجرل امرأدر   . ودفدر  فري الردين لايرر ا  .وادخذ الفيء دوال والحكا  مارمرا واألمانر  مانمرا .ورفعع المنابر

كرررم وأ  . وكرران ح رريم الدرروم أرذلوررم . فاسردوم  وسرراد الدبييرر . ولعررن يخرر هررذه األمرر  أولوررا . قصررى أبرراه وأ  و رق أمرر 
لى مدين  منوا يدال لوا دمشق من خير مدن الشرام . الرجل ادداء شره  فيومهذ يكون ذلك ويفحع الناس إلى الشام واى

ثرم دجريء فدنر  غبرراء , الفردن بعرد فدةورا ثرم ددر  . قيرع وهرل دفردأ الشرام قرال نعرم وشريكا . فدةصنوم من  ردوهم 
ثم يدب  الفدن بعضوا بعضا ةدى يخرج رجل من أهل بيدي يدال ل  المودي فإن أدركد  فادبع  وكن مرن , مظيم  

 ( .الموديين 

  سرهل رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم   رن السرا   وأنرا شراهد فدرال ال يعيمورا إال : ) و ن أبري موسرى قرال
ولكررن سررأةدثكم بمشرراريروا ومررا بررين يررديوا أال إن بررين يررديوا فدنررا وهرجررا فديررل يررا , وررا لوقدوررا إال هررو ا  وال يجيي

وأن ييدرى برين النراس الدنراكر فرال يعررف أةرد الفدن فدد  رفناها فما الوررج قرال بيسران الةبشر  الددرل  رسول ا  أما
     .  .. ( . أةدا ودجف قيوب الناس ودبدى رجراج  ال دعرف معروفا وال دنكر

   ال ددوم السا   ةدى يكون الدررين  رارا ويددرارب الحمران : ) و ن  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم 
ودنددض  رراه ودنرددم السرنون والثمرراع ويرؤدمن الدومراء ويردوم األمنراء ويصردق الكراذب ويكرذب الصرادق ويكثرر 

ور الباي والةسد والشأ ودخديف األمور بين النراس ويدبر  الوروى الورج قالوا ما الورج يا رسول ا  قال الددل ويظ
ويدضى بالظن ويدبض العيم ويظور الجول ويكون الولد غيظا والشداء قيظا ويجور بالفةشاء ودروى األرض دما 

.. ) 

    إن من أماراع السا   أن يرى الورالل: ) و ن أنس بن مالك يرفع  إلى النبي  صيى ا   يي  وسيم  قال 
 .رواه الربراني في الصاير واألوسر  ( .لييي  فيدال ليييدين وأن ددخذ المساجد ررقا وأن يظور موع الفجأ 

  ال ددرروم السررا   ةدررى فرراذا أرض العرررب مروجررا وأنوررارا  : ) و نرر  قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
 . واه أةمد ورجال  رجال الصةيأ  ر ( وةدى يسير الراكب بين العراق ومك  ال يخاف إال ضالل الرريق 
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  ال ددوم السا   ةدى يددرب الحمان ودكرون السرن  كالشرور  : )و ن  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
    .رواه أبو يعيى ورجال  رجال الصةيأ  ( والشور كالجمع  والجمع  كاليوم واليوم كاةدراق الخرق  

 
 . بكر  بد ا  بن مةمد بن أبي شيب  الكوفيأبو  اآلةار المصنا في االحاديس و

 11414  كيرف أنردم إذا : )  ن يعيى بن  راء  ن أبي  قال كنع يخرذا بيجرام دابر   برد ا  برن  مررو فدرال
هردمدم البيررع فيررم دررد وا ةجررا  يررى ةجررر قررالوا ونةرن  يررى اإلسررالم قررال وأنردم  يررى اإلسررالم قررال ثرم مرراذا قررال ثررم 

 ( . رأيع مك  كظاهم ورأيع البناء يعيو رءوس الجبال فا يم أن األمر قد أظيكيبنى أةسن ما كان فإذا 

 11114 مرن اقدرراب السرا   اندفراخ  : ) ةدثنا وكي   ن سفيان  ن  ثمان بن الةار   ن أبري الروداك قرال
 ( .   األهي 

 11111  ر والشرجر أخبرع أن السا   ال ددروم ةدرى ددرول الةجر: ) ةدثنا وكي   ن إسما يل  ن قيس قال
 . ( يا مؤمن هذا حفر هذا نصراني فاقدي  

 11110  ال : ) ةرردثنا يحيررد بررن هررارون قررال أخبرنررا ةمرراد  ررن الجريررري  ررن ابررن المثنررى  ررن أبرري أمامرر  قررال
 ( . ددوم السا   ةدى يدةول شرار أهل الشام إلى العراق وخيار أهل العراق إلى الشام

 

 :الدر المنةور للسيو ي 
  رن أبرري هريرر  رضري ا   نر  أن أ رابيررا سرأل رسرول ا  صريى ا   ييرر  وسريم فدرال مدررى وأخررج البخراري 

قرال يرا رسرول ا  وكيرف إضرا دوا قرال إذا وسرد األمرر أهير   . السا   فدال إذا ضيعع األمان  فاندظر السا   
 .فاندظر السا   

  ل يا رسرول ا  مدرى السرا   قرال مرا أدى رجل فدا: ) وأخرج ابن مردوي   ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال
قيع ومرا ددرارب األسرواق قرال . قال فيو  يمدنا أشراروا      قال ددارب األسواق  ,  الساهل بأ يم من المسؤول

. ويعظررم رب المرراِل . ودفشرروا الايبررِ  . ويكثررر ولررد البارري . أن يشرركو النرراس بعضرروم إلررى بعررض قيرر  إصررابدوِم 
 .ويظور أهل المنكر ويظور البااء . ساجِد ودردف  أصواع الفساق في الم

  الرردييمي  ررن أبرري هريررر  رضرري ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  وأخررج ابررن مردويرر  و ( :
 .( من أشرا  السالة سوء الجوار و  يعة االرحام وأن يع ل السيا من الجهاد وأن ينتحل الدنيا بالدين

  خرجع في ريب العيرم فدردمع الكوفر  فرإذا : ) نشور  ن الةسن قال قال  ييوأخرج البيودي في البع  وال
أنا بعبد ا  بن مسعود رضي ا   ن  فديع يا أبا  بد الرةمن هل ليسا   من  يم دعرب ب  قرال سرألع رسرول 
ا  صرريى ا   ييررر  وسرريم  رررن ذلرررك فدررال إن مرررن أشرررار السرررا   أن يكرررون الولررد غيظرررا والمرررر قيظرررِا ودفررريض 
األشرررار فيضررِا ويصرردق الكرراذِب ويررؤدمن الخرراهِن ويخررون األمرريِن ويسررود كررل قبييرر  وكررل سرروق فجررارهِم ودحخرررف 
المةاريِب ودخرب الديوب ويكدفري الرجرال بالرجرال والنسراء بالنسراِء ويخررب  مرران الردنيِا ويعمرر خرابورِا ودظورر 

 ( .الشرر والاماحون والوماحون الفدنِ  وأكل الربا ودظور المعاحف والكنوح وشرب الخمِر ويكثر 
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    وأخرج أبو نعيم في الةيي   ن ةذيف  بن اليمان رضي ا   ن  قال قال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم
 :   من اقدراب السا   اثندان وسبعون خصي 

واسردعيوا ,  بالادماء واساتخفوا, واسدةيوا الكرذب , وأكيوا الربا , وأضا وا األمان  , إذ رأيدم الناس أمادوا الصال   
وظورر , والةريرر لباسرِا , والكذب صردقا , ويكون الةكم ضعفا , وددرعع األرةام , وبا وا الدين بالدنيا , البناء 
, وكرذب الصرادق , وصردق الكراذب ,  وخرون األمرين, واهردمن الخراهن , ومروع الفجراء  , وكةر  ال الق , الجور 

وكرران األمررراء  , اوغرراض الكرررام غيضرر, اوفرراض اليهررام فيضرر, د غيظررا والولرر, وكرران المرررر قيظررا , وكثررر الدررذف 
والقااراء فسااقة إذا لبسااوا مسااوك الضااأن  لااوبهم أنااتن ماان , العرفرراء ظيمرر   و, واألمنرراء خونرر  , والرروحراء كذبرر  

 ب مء فيها تهارك اليهود الظلماة الجيا وأمر من الصبر يغشيهم اهلل تعالم فتنة يتهاركون يمشون باختيال و
, وةييرررع المصررراةف ,  ويقااال االماااني , ودكثرررر الخرايرررا , ودريرررب البيضررراء , رودظورررر الصرررفراء يعنررري الررردناني ,

ا وولردع األمر  ربدور , دو ريرع الةردو  , وشرربع الخمرور, وخربع الديوب , ورولع المناهر , وصورع المساجد 
ودشررب  الرجررال بالنسرراء والنسررراء ,  وشرراركع المررررأ  حوجوررا فرري الدجررار ِ  , ا ودرررى الةفررا  العرررا  قررد صرراروا ميوكرر, 

وريررب الرردنيا , ودفدرر  لايررر ديررن اِ  , وسرريم ليمعرفررِ  ,  دأن يسدشررو ..وشررود المررؤمن, وصرري  بايررر اِ   , بالرجررالِ 
و ق الرجرل أبراه  , م وكان ح يم الدوم أرذلوم, والحكا  مارمِا , واألمان  مانما , وادخذ المانم دوال , بعمل اآلخرِ  

وشرربع , ف وادخذ الدينراع والمعراح , و يع أصواع الفسد  في المساجِد  ,   م  وضر صديد  وأراع امرأدوجفا أ
ولعن يخرر  , ا وادخذ الدرين محامير خفاف, ر وكثرع الشر , وبي  الةكِم , وادخذ الظيم فخرا  ,  الخمور في الررقِ 

 .  ( وقذفا ويياع  فييرددبوا ثم ذلك ريةا ةمراء وخسفا ومسخا .  ا هذه األم  أولو

  ةر  النبري صريى ا   يير  وسريم ةجر  الروداع : ) وأخرج ابن مردوي   ن ابن  باس رضي ا   نومرا قرال
ثم أخذ بةيد  باب الكعب  قال أيوا الناس أال أخبركم بأشرار السا   فدام إلي  سيمان رضي ا   ن  فدال أخبرنا 

أشرررار السررا   إضررا   الصررالِ  والميررل مرر  الورروِى ودعظرريم رب  فررداك أبرري وأمرري يررا رسررول ا       قررال إن مررن
المررال      فدررال سرريمان ويكررون هررذا يررا رسررول ا  قررال نعررم والررذي نفررس مةمررد بيرردِه فعنررد ذلررك يررا سرريمان دكررون 
الحكرا  مارمرا والفريء مانمررِا ويصردق الكراذِب ويكررذب الصرادِق ويرؤدمن الخراهِن ويخررون األمريِن ويردكيم الرويبضرر  

ينكر الةق دسع  أ شارهِم ويذهب اإلسرالم فرال يبدرى إال  وما الرويبض  قال يدكيم في الناس من لم يدكيِم وقال 
اسمِ  ويذهب الدرين فال يبدى إال رسمِ  ودةيى المصراةف بالرذهب وددسرمن ذكرور أمدري ودكرون المشرور  لإلمراء 

حخررف الكنراهس والبيرِ  ودررول المنراهر ويخرب  يى ودكون المخارب  لينسراِء فعنرد ذلرك دحخررف المسراجد كمرا د
ودكثر الصفوِف م  قيوب مدباغض  وألسن مخديف  وأهواء جم       قرال سريمان ويكرون ذلرك يرا رسرول ا  قرال 

يكون المؤمن فيوم أذل من األم  يذوب قيبر  فري جوفر  كمرا يرذوب نعم والذي نفس مةمد بيدِه ثم ذلك يا سيمان 
ويكدفري الرجرال بالرجرال والنسراء بالنسراِء ويارار  يرى  لمنكر فال يسدري  أن يايررهِ الميأ في الماء مما يرى من ا

فعنرررد ذلرررك يرررا سررريمان يكرررون أمرررراء فسرررد  ووحراء فجرررر  وأمنررراء خونررر  . الايمررران كمرررا يارررار  يرررى الجاريررر  البكرررِر 
سبي من  ءيجيثم ذلك يا سيمان . يضيعون الصيواع ويدبعون الشوواِع فإن أدركدموهم فصيوا صالدكم لوقدوا 

 ال يرةمرون صرايرا وال يروقرون كبيرراِ , المشرق وسبي من المارب جثاؤهم جثاء الناس وقيوبوم قيروب الشريارين 
ليدجررار  ومسرراكينوم  ثررم ذلررك يررا سرريمان يةرر  النرراس إلررى هررذا البيررع الةرررام دةرر  ميرروكوم لورروا ودنحهررا وأغنيرراؤهم, 
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يررا رسررول ا  قرال نعررم والررذي نفسرري بيردِه ثررم ذلررك يررا سرريمان قرال ويكررون ذلررك   ,   ليمسرأل  وقررراؤهم ريرراء وسررمع 
ودشارك المرأ  حوجوا في الدجار  ودددارب األسواق  قال ومرا دداربورا قرال  ويظهر الكوكب له الذنبي يفشوا الكذب 

نكار فتلتق  رةساء العلماء لماا رأوا الم ... ةم ذلك يا سلمان يبعس اهلل ريحا فيها حيات كسادها وقي  أرباةوا 
 ( .قال ويكون ذلك يا رسول ا  قال نعم والذي بع  مةمدا بالةق  فلم يغيروه

       وا  ال ددرروم السررا   ةدررى ييرري : ) وأخرررج  بررد الرررحاق فرري المصررنف  ررن ةذيفرر  رضرري ا   نرر  قررال
 .  ( ييكم من ال يحن  شر بعوض  يوم الديام  

     بنع الةر قالع سمعع رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وأخرج أةمد وابن ماج  والربراني  ن باإلجماع
 . ( يأدي  يى الناس حمان يدومون سا   ال يجدون إماما يصيي بوم  : ) يدول

  وأخرج ابن أبي الدنيا  ن أبي الحاهري  رضي ا   ن  قال ال ددوم السرا   ةدرى يمشري الررجالن إلرى األمرر
نجا منوما ما رأى بصاةب  أن يمشي إلى شأن  ذلك ةدى  ن  الذييعمالن  فيمس  أةدهما قردا أو خنحيرا فال يم

وةدى يمشي الرجالن إلى األمر يعمالن  فيخسف بأةدهمِا فال يمن  الذي نجا منوما مرا رأى  !    يدضي شوود
 . ( بصاةب  أن يمضي إلى شأن  ذلك ةدى يدضي شوود  من 

  ي أن ريةررا دكررون فرري يخررر الحمرران وظيمررِ  فيفررحع بيانرر:  ) وأخرررج ابررن أبرري الرردنيا  ررن مالررك بررن دينررار قررال
 .الناس إلى  يماهوم فيجدونوم قد مسخوا  

      وأخرج الدرمذي في نوادر األصرول  رن أبري أمامر  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم يكرون فري
أنر  قرال لردعمين  وأخرج ابن أبري شريب   رن ةذيفر   أمدي فح   فيصير الناس إلى  يماهوم فإذا هم قرد  وخناحير

 مل بني إسراهيل فال يكون فيوم شيء إال مثي  فدال رجرل يكرون منرا قررد  وخنراحير قرال ومرا يبرهرك مرن ذلرك ال 
 .أم لك 
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 :السنن الوارد  في الفتن 
   يي بن أبي رالب رضري ا   نر   يرى المنبرر فةمرد ا  وأثنرى  يير  صعد : ) ن النحال بن سبر  قال 

لنراس سريوني قبرل أن دفدردوني قالورا ثرال  مرراع فدرام إلير  صعصرع  برن صروةان العبردي فدرال يرا ثم قال يا أيوا ا
مدررى خررروج الرردجال فدررال يررا ابررن صروةان اقعررد  يررم ا  مدالدررك مررا المسررهول  نوررا بررأ يم مررن  أميرر المررؤمنين نبهنررا

ن الساهل ولكن لوا  الماع و شرهع أنبأدرك بعالمدورا قرال  هناع وأشياء يديو بعضوا بعضا كةذو النعل بالنعرل واى
,  رررن ذلرررك سرررألدك يرررا أميرررر المرررؤمنين قرررال ا درررد بيررردك يرررا صعصرررع  إذا أمررراع النررراس الصرررال  وأضرررا وا األهيررر  

واسرردةيوا الكررذب وأكيرروا الربرراء وأخررذوا الرشررا وشرريدوا البنرراء وادبعرروا األهررواء وبررا وا الرردين بالرردنيا واسرردخفوا بالرردماء 
ا والظيررم فرةررا واألمررراء فجررر  والرروحراء خونرر  و رفرراؤهم ظيمرر  وقررراؤهم فسررد  وددرعررع األرةررام وصررار الةيررم ضررعف

وظورررر الجرررور وكثرررر الررررالق ومررروع الفجرررأ  وقرررول البودررران وةييرررع المصررراةف وحخرفرررع المسررراجد وررررول المنرررار 
واحدةمرع الصرفوف وندضرع العورود وخربررع الديروب وشراركع المررأ  حوجورا فرري الدجرار  ةرصرا  يرى الردنيا ودرررك 

النسرراء والسررالم ليمعرفرر  والشررواد  قبررل أن يسدشررود ولبسرروا جيررود  ء الميرراحر ودشرربون بالرجررال ودشررب  الرجررالالنسررا
الضررأن  يررى قيرروب الررذهاب قيرروبوم أمررر مررن الصرربر وأنرردن مررن الجيفرر  والدمسرروا الرردنيا بعمررل اآلخررر  والدفدرر  بايررر 

صعصررع  برن صرروةان نعرم المسرركن يومهرذ بيررع المعرفر  فالنجراء فالنجرراء الوةرا الوةررا الةرذر الةررذر الجرد الجررد يرا 
بالنسرراء والسررالم  المدرردس وليررأدين  يررى النرراس حمرران يدررول أةرردهم يررا واردان دبنرر  فرري لبنرر  فرري سررور بيررع المدرردس

ليمعرف  والشواد  قبل أن يسدشود ولبسوا جيود الضأن  يى قيوب الذهاب قيوبوم أمر من الصبر وأندن من الجيفر  
اآلخر  والدفد  باير المعرف  فالنجاء فالنجاء الوةا الوةا الةذر الةذر الجد الجد يا صعصرع  والدمسوا الدنيا بعمل 

بن صوةان نعم المسركن يومهرذ بيرع المدردس وليرأدين  يرى النراس حمران يدرول أةردهم يرا واردان دبنر  فري لبنر  فري 
 . سور بيع المددس

 5912 ل أصي  أصم  ةمش الساقين مع  مسةا   ن  يي قال اسدكثروا من الرواف بوذا البيع فكأني برج
 .يودموا 

 5919  ن شريأ بن  بيد  ن كعرب قرال دخررج الةبشر  خرجر  يندورون فيورا إلرى البيرع ثرم يخررج إلريوم أهرل 
الشام فيجدونوم قد افدرشوا األرض فيدديونوم في أودي  بني  يي وهي المساجد من المدين  ةدى إن الةبشي يبراع 

ي أبرو اليمران  ررن كعرب قرال      يخربررون البيرع ويأخرذون المدررام فيردركون  يرى ذلررك بالشرمي  قرال صرفوان وةرردثن
 فيدديوم ا  دعالى 

 5914   ةدثنا  بد الصمد بن  بد الوار   ن ةماد بن سيم   ن  يي برن حيرد  رن العريران برن الويرثم سرم
 .  فينوحموا بد ا  بن  مرو يدول دخرج الةبش  بعد نحول  يسى بن مريم فيبع   يسى رييع  

 5990  ةدثنا ابن وهب  ن ابن أبي ذهب  ن سعيد بن سمعان مرولى يل فرالن سرماه ابرن وهرب قرال سرمعع
ا   ن  يةد  أبا قداد   ن النبري صريى ا   يير  وسريم قرال درأدي الةبشر  فيخربرون البيرع خرابرا  يهرير  رض أبا

 .ال يعمر بعده أبدا وهم الذين يسدخرجون كنحه  
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 5991  ابررن وهررب  ررن ابررن لويعرر   ررن أبرري قبيررل قررال  خرررج يومررا وردان مررن ثررم مسرريم  بررن مخيررد وهررو ةرردثنا
أمير  يى مصر فمر  يى  بد ا  بن  مرو مسدعجال فناداه  فدال أين دريد يا أبا  بيد قال أرسريني األميرر إلرى 

س لك وال ألصةابك إنما منف فأةضر ل  كنح فر ون قال فارج  إلي  فأقره مني السالم وقل ل  إن كنح فر ون لي
هو ليةبش  يأدون في سفنوم يريدون الفسرار فيسيرون ةدى ينحلوا منفا فيظور ا  لوم كنح فر ون فيأخرذون منر  

فيدولون ما نبداي غنيم  أفضل من هذه فيرجعون ويخرج المسيمون فري يثرارهم ةدرى يردركوهم فيورحم ا  وا ما شاؤ 
 .ةدى يباع الةبشي يومهذ بالكساء    الةبش فيدديوم المسيمون ويأسرونوم 

 
************* 
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 وخروج القحطاني. المهدي وعالماته وأخبار السفياني  -( 5) 
 
 ( : البخاري)
 1100  ثرم ال ددروم السرا   ةدرى يخررج رجرل مرن : )  ن أبي هرير  أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قال

 ( . قةران يسوق الناس بعصاه

 
 :صحيح مسلم 

 4994  ن  بيد ا  بن الدبري  قال ثم دخل الةار  بن أبري ربيعر  و برد ا  برن صرفوان وأنرا الوقروف  يرى 
أم سرريم  أم المررؤمنين فسررأالها  ررن الجرريش الررذي يخسررف برر  وكرران ذلررك فرري أيررام بررن الحبيررر فدالررع قررال رسررول ا   

يرداء مرن األرض خسرف بورم فديرع يرا رسرول صيى ا   يي  وسيم يعوذ  اهذ بالبيع فيبع  إلي  بع  فإذا كرانوا بب
ا  فكيررف بمررن كرران كارهررا قررال يخسررف برر  معوررم ولكنرر  يبعرر  يرروم الديامرر   يررى نيدرر  وقررال أبررو جعفررر هرري بيررداء 

 .  (  المدين 

 4455   ثم ال دذهب األيام والييالي ةدى يميك رجرل : )  ن أبي هرير   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم قال
 ( . يدال ل  الجوجاه

  
 :سنن أبي داوود 

 2494  ثرم لرو لرم يبرق مرن الردنيا إال يروم قرال : )  ن حر  ن  بد ا   رن النبري  صريى ا   يير  وسريم قرال
حاهد  في ةديث  لرول ا  ذلك اليوم ثرم ادفدروا ةدرى يبعر  فير  رجرال منري أو مرن أهرل بيدري يروارىء اسرم  اسرمي 

 ( . األرض قسرا و دال كما ميهع ظيما وجوراواسم أبي  اسم أبي حاد في ةدي  فرر يمأل 

 2491 ثم المودي مني :   )  ن أبي نضر   ن أبي سعيد الخدري قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
 ( .   أجيى الجبو  أقنى األنف يمأل األرض قسرا و دال كما ميهع جورا وظيما يميك سب  سنين 

  2491  ثم يكون : )   يي  وسيم   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم  قال   ن أم سيم  حوج النبي  صيى ا
اخدالف ثم موع خييف  فيخرج رجل من أهل المدين  هاربا إلى مك  فيأدي  ناس من أهل مك  فيخرجون  وهو كاره 

لنراس فيبايعون  برين الرركن والمدرام ويبعر  إلير  بعر  مرن الشرام فيخسرف بورم بالبيرداء برين مكر  والمدينر  فرإذا رأى ا
ذلررك أدرراه أبرردال الشررام و صرراهب أهررل العررراق فيبايعونرر  بررين الررركن والمدررام ثررم ينشررأ رجررل مررن قررريش أخوالرر  كيررب 
فيبعر  إلرريوم بعثنررا فيظوررون  يرريوم وذلررك بعر  كيررب والخيبرر  لمرن لررم يشررود غنيمر  كيررب فيدسررم المرال ويعمررل فرري 

نررر  إلرررى األرض فييبررر  سرررب  سرررنين ثرررم  ييررر  النررراس و شررررون نبررريوم  صررريى ا   ييررر  وسررريم وييدررري اإلسرررالم بجرا
 .المسيمون 
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  يخررج رجرل : )   ن هالل بن  مرو قال سمعع  ييا رضي ا   ن  يدول قال النبي  صيى ا   يير  وسريم
مررن وراء النوررر يدررال لرر  الةررار  بررن ةرررا   يررى مددمدرر  رجررل يدررال لرر  منصررور يررور  أو يمكررن آلل مةمررد كمررا 

 ( .ا   يي  وسيم وجب  يى كل مؤمن نصره أو قال إجابد   مكنع قريش لرسول ا   صيى

 
 :ابن ماجة 

 2094 ثررم بينمررا نةررن ثررم رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  إذ  : ) ررن إبررراهيم  ررن  يدمرر   ررن  بررد ا  قررال
نرحال  أقبل فدي  من بنري هاشرم فيمرا ريهرم النبري  صريى ا   يير  وسريم  اغرورقرع  ينراه ودايرر لونر  قرال فديرع مرا

ن أهرل بيدري سرييدون بعردي برالء  نرى في وجوك شيها نكره  فدال إنا أهل بيع اخدار ا  لنا اآلخر   يرى الردنيا واى
ةدى يأدي قوم من قبل المشرق معوم راياع سود فيسألون الخير فال يعرون  فيداديون فينصرون فيعرون ما سألوا 

ولو ةبوا  يى ... يؤها قسرا كما ميؤها جورا فمن أدرك ذلك فال يدبيون  ةدى يدفعوها إلى رجل من أهل بيدي فيم
 . ( الثي 

 2092  ثرم يدددرل ثرم كنرحكم ثالثر  كيورم برن خييفر  ثرم  : ) ن ثوبان قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
كرر شريها ال ثرم ذ, ثم دري  الراياع السود من قبل المشرق فيدديونكم قردال لرم يددير  قروم , ال يصير إلى واةد منوم 

  ( . أةفظ  فدال فإذا رأيدموه فبايعوه ولو ةبوا  يى الثي  فإن  خييف  ا  المودي 

 2091  ن إبراهيم بن مةمد بن الةنفي   ن أبي   ن  يي قال رسول ا   صيى ا   يي  وسريم ثرم الموردي 
 ( . منا أهل البيع يصية  ا  في ليي 

 2099 رمي  رن  برد ا  برن الةرار  برن جرحء الحبيردي قرال رسرول ا    ن أبي حر    مرو بن جرابر الةضر
 . صيى ا   يي  وسيم ثم يخرج ناس من المشرق فيورهون ليمودي يعني سيران 

 2042   ررن كثيررر بررن  بررد ا  بررن  مرررو بررن  رروف  ررن أبيرر   ررن جررده قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر 
مسرالأ المسريمين ببروالء ثرم قرال  صريى ا   يير  وسريم يرا  يري يرا ثم ال ددوم السا   ةدى دكون أدنرى  : ) وسيم 

 يي يرا  يري قرال برأبي وأمري قرال إنكرم سردداديون بنري األصرفر ويدراديوم الرذين مرن بعردكم ةدرى دخررج إلريوم روقر  
غناهم  اإلسالم أهل الةجاح الذين ال يخافون في ا  لوم  الهم فيفددةون الدسرنريني  بالدسبيأ والدكبير فيصيبون

لررم يصرريبوا مثيوررا ةدررى يددسررموا باألدرسرر  ويررأدي يع فيدررول إن المسرريأ قررد خرررج فرري بالدكررم أال وهررى كذبرر  فاآلخررذ 
 ( . نادم والدارك نادم

 

 :صحيح ابن حبان 
  ثررم يكررون اخرردالف ثررم مرروع خييفرر  : )  ررن مجاهررد  ررن أم سرريم  قالررع قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم

فيأديرر  نرراس مررن أهررل مكرر  فيخرجونرر  وهررو كرراره فيبايعونرر  بررين  أهررل المدينرر  إلررى مكرر  فيخرررج رجررل مررن قررريش مررن
الركن والمدام فيبعثون إلي  جيشا من أهل الشام فإذا كانوا بالبيداء خسف بوم فرإذا بير  النراس ذلرك أدراه أبردال أهرل 

إلرريوم جيشررا فيوحمررونوم وينشررأ رجررل مررن قررريش أخوالرر  مررن كيررب فيبعرر  . الشررام و صرراب  أهررل العررراق فيبايعونرر  
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نبيوم  صيى ا   يي  وسيم وييدي اإلسالم بجران  إلى  .... ويظورون  ييوم فيدسم بين الناس فيأهم ويعمل فيوم 
 . (  األرض يمك  سب  سنين

 1941  ثررم ال ددرروم السررا   ةدررى دمديرريء : )  رن أبرري سررعيد الخرردري  ررن النبرري  صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال
 (.سرا و دال كما ميهع ظيما و دواناانا ثم يخرج رجل من أهل بيدي أو  دردي فيميؤها قاألرض ظيما و دو 

 

 : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد المستدرك للم الصحيحين
 9149  ن  بد ا  بن الةار   ن أم سيم  رضي ا   نوا قالع قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ( : 

أبرردال الشررام فيررأديوم جرريش مررن  لررركن والمدررام كعررد  أهررل برردر فيأديرر   صررب العررراق ويبرراي  لرجررل مررن أمدرري بررين ا
الشام ةدى إذا كانوا بالبيداء خسف بوم ثم يسير إلي  رجل من قريش أخوال  كيب فيوحموم ا  قرال وكران يدرال إن 

   ( .الخاهب يومهذ من خاب من غنيم  كيب 

 9144  المةروم من ةرم غنيم  كيب ولو  داال والرذي نفسري بيرده  : ) ن أبي هرير  رضي ا   ن  مرفو ا
هذا ةدي  صرةيأ اإلسرناد ولرم يخرجراه    ( لدبا ن نساءهم  يى درج دمشق ةدى درد المرأ  من كسر يوجد بساقوا 

. 

  9212  أدينرا رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  فخررج إلينرا : )  ن  بد ا  بن مسرعود رضري ا   نر  قرال
ةدى مرع فدي  من بنري  ابددأنايعرف السرور في وجو  فما سألناه  ن شيء إال أخبرنا ب  وال سكدنا إال  مسدبشرا

انوميرع  ينراه فدينرا يرا رسرول ا  مرا نرحال نررى فري وجورك شريها  هاشم فريوم الةسرن والةسرين فيمرا ريهرم الدرحموم و
سررييدى أهررل بيدرري مررن بعرردي درريرردا ودشررريدا فرري  نكرهرر  فدررال إنررا أهررل بيررع اخدررار ا  لنررا اآلخررر   يررى الرردنيا وأنرر 

الرربالد ةدررى دردفرر  رايرراع سررود مررن المشرررق فيسررألون الةررق فررال يعرونرر  ثررم يسررألون  فررال يعرونرر  ثررم يسررألون  فررال 
يعرون  فيداديون فينصرون فمن أدرك  منكم أو من أ دابكم فييأع إمام أهل بيدي ولو ةبوا  يى الثي  فإنوا راياع 

إلررى رجررل مررن أهررل بيدرري يرروارىء اسررم  اسررمي واسررم أبيرر  اسررم أبرري فيميررك األرض فيمألهررا قسرررا  هرردى يرردفعونوا
  .    (و دال كما ميهع جورا وظيما 

  9219 ين ل باأمتي فاي  : )   ن أبي سعيد الخدري رضي ا   ن  قال نبي ا   صيى ا   يي  وسيم
ه حتام تضايق لانهم االر  الرحباة وحتام يماأل آخر ال مان بالء شديد مان سال انهم لام يسامب باالء أشاد منا

فيبعاس اهلل لا  وجال رجاال مان لترتاي فايمأل . االر  جورا وظلما ال يجد المةمن ملجأ يلتج  إليه مان الظلام 
االر   ساا ا ولاادال كمااا ملئاات ظلمااا وجااورا يرضاام لنااه ساااكن السااماء وساااكن االر  ال تاادخر االر  ماان 

ن   رها شيئا إال صبه اهلل لليهم مادرارا يعايش فيهاا سابب سانين أو ةماان بذرها شيئا إال أخرجته وال السماء م
هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولرم (  من خيرهأو تسب تتمنم االحياء االموات مما صنب اهلل ل  وجل بأهل االر  

 .يخرجاه

 9110  درقيسرا يظور السفياني  يرى الشرام ثرم يكرون بيرنوم وقعر  ب: )  يي بن أبي رالب رضي ا   ن  قال
ثررم ينفدررق  يرريوم فدررق مررن خيفوررم فددبررل راهفرر  مررنوم ةدررى , ةدررى دشررب  ريررر السررماء وسررباع األرض مررن جرريفوم 
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وددبررل خيررل السررفياني فرري ريررب أهررل خراسرران ويدديررون شرريع  يل مةمررد  صرريى ا   ييرر  , يرردخيوا أرض خراسرران 
 . (  وسيم  بالكوف  ثم يخرج أهل خراسان في ريب المودي

   9115  إذا رأيدم الراياع السود خرجع من قبل خراسان فأدوها ولو ةبوا : ) بان رضي ا   ن  قال  ن ثو
   .هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه  ( .فإن فيوا خييف  ا  المودي 

 9111  في ذي الدعد  : )  ن  مرو بن شعيب  ن أبي   ن جده قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
الدباهل وداادر فينوب الةاج فدكون ميةم  بمنى يكثر فيوا الدديى ويسيل فيوا الدماء ةدى دسيل دماؤهم  دجاذب

 يى  دب  الجمر  وةدى يورب صاةبوم فيأدي بين الركن والمدام فيباي  وهو كاره يدال ل  إن أبيع ضربنا  ندك 
قال أبو يوسف فةدثني مةمد بن  بد . (  يبايع  مثل  د  أهل بدر يرضى  نوم ساكن السماء وساكن األرض 

ية  الناس معا ويعرفون معا : ) ا   ن  مرو بن شعيب  ن أبي   ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نوما قال
 يى غير إمام فبينما هم نحول بمنى إذ أخذهم كالكيب فثارع الدباهل بعضوا إلى بعض واقدديوا ةدى دسيل 

يأدون  وهو ميصق وجو  إلى الكعب  يبكي كأني أنظر إلى دمو   فيدولون هيم العدب  دما فيفح ون إلى خيرهم ف
فيباي  كرها فإذا أدركدموه فبايعوه فإن  المودي . كم  ود قد ندضدموه وكم دم قد سفكدموه  فينبايعك فيدول ويةكم 

 .  ( في األرض والمودي في السماء 

 9190 ثم دكون : ) لنبي  صيى ا   يي  وسيم قال  ن بن المسيب  ن أبي هرير  رضي ا   ن   ن ا
هد  في شور رمضان دوقظ الناهم ودفحع اليدظان ثم دظور  صاب  في شوال ثم معمع  في ذي الةج  ثم دندوك 

ثم ددناحع الدباهل في الربي  ثم العجب كل العجب بين جمادى ورجب ... المةارم في المةرم ثم يكون موع في 
 ( . دسكر  ددل ماه  ألف  ثم ناق  مددب  خير من, 

 9191  ثم يخرج رجل يدال ل  : )  ن أبي هرير  رضي ا   ن  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
السفياني في  مق دمشق و ام  من يدبع  من كيب فيددل ةدى يبدر برون النساء فدجم  لوم قيس فيدديوا ةدى 

الةر  فيبي  السفياني فيبع  إلي  جندا من جنده فيوحموم فيسير ال يمن  ذنب ديع  ويخرج رجل من أهل بيدي في 
هذا ( .إلي  السفياني بمن مع  ةدى إذا صار ببيداء من األرض خسف بوم فال ينجو منوم إال المخبر  نوم 

 .ةدي  صةيأ اإلسناد  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه  

 9119  فدن  يةصل الناس منوا كما يةصل  ثم سدكون: )  ن  يي بن أبي رالب رضي ا   ن  يدول
الذهب في المعدن فال دسبوا أهل الشام وسبوا ظيمدوم فإن فيوم األبدال وسيرسل ا  إليوم سيبا من السماء 

فيارقوم ةدى لو قاديدوم الثعالب غيبدوم ثم يبع  ا  ثم ذلك رجال من  در  الرسول  صيى ا   يي  وسيم في 
س   شر  ألفا إن كثروا إماردوم أو  المدوم أمع أمع  يى ثال  راياع يداديوم أهل اثني  شر ألفا إن قيوا وخم

سب  راياع ليس من صاةب راي  إال وهو يرم  بالميك فيددديون ويوحمون ثم يظور الواشمي فيرد ا  إلى الناس 
 .ه هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجا( إلفدوم ونعمدوم فيكونون  يى ذلك ةدى يخرج الدجال 

 9114  ثم كنا ثم  يي رضي ا   ن  فسأل  رجل  ن المودي فدال  يي : )  ن مةمد بن الةنفي  قال
فيجم  ا  . رضي ا   ن  هيواع ثم  دد بيده سبعا فدال ذاك يخرج في يخر الحمان إذا قال الرجل ا  ا  قدل 

ةد وال يفرةون بأةد يدخل فيوم  يى  د  دعالى ل  قوما السةاب يؤلف ا  بين قيوبوم ال يسدوةشون إلى أ
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( .  لم يسبدوم األولون وال يدركوم اآلخرون و يى  دد أصةاب رالوع الذين جاوحوا مع  النور,  أصةاب بدر
قال أبو الرفيل قال بن الةنفي  أدريده قيع نعم قال إن  يخرج من بين هذين الخشبدين قيع ال جرم وا  ال أريوما 

 . هذا ةدي  صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه . ا يعني مك  ةرسوا ا  دعالى ةدى أموع فماع بو

 

 .رةم  ا    يي بن أبي بكر الويثميلمؤلف   مجمب ال وائد
  يسرير ميرك الماررب إلرى  : ) قالرع قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم   ن أم سريم  رضري ا   نورا

لمدينر  فيخسرف بورم ثرم يبعر  جيشرا فينسرى ناسرا مرن أهرل المدينر  فيعرود فيبع  جيشرا إلرى ا. ميك المشرق فيددي  
 اهد من الةرم فيجدم  الناس إلي  كالرير الوارد  المدفرق  ةدى يجدم  إلي  ثيثماه  وأربع   شرر رجرال فريوم نسرو  

م مرا دةرع فيظور  يى كل جبار وابن جبار ويظور من العدل ما يدمنى ل  األةياء أموادوم فيةيا سرب  سرنين ثر, 
 .األوسررواه الربراني في ( األرض خير مما فوقوا 

  ال ددروم السرا   ةدرى يخررج إلريوم  : )قال ةدثني خيييري أبرو الداسرم  صريى ا   يير  وسريم  قرال .. و ن
رجل من أهل بيدي فيضربوم ةدرى يرجعروا إلرى الةرق قرال قيرع وكرم يميرك قرال خمرس واثندرين قرال قيرع مرا خمرس 

 .رواه أبو يعيى( أدري واثندين قال ال 

 

 :مسند اتمام أحمد بن حنبل
 ثم أبشركم بالمودي يبع  في أمدي  : )   ن أبي سعيد الخدري قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم

 ..(. يى اخدالف من الناس وحالحل فيمأل األرض قسرا و دال كما ميهع جورا وظيما

 

 . ا  بن مةمد بن أبي شيب  الكوفي أبو بكر  بد اآلةار المصنا في االحاديس و
 11405 سيوا بكيييكم يعني نوفا  ن اآلي  في شعبان والةدثان فري رمضران والدمييرح  : ) قال  اصم البجيي

 ( . في شوال والةسن يعني الددل والمعمع  في ذي الدعد  والدضاء في ذي الةج 

 

 :مسند الشاميين
 411 ثررم يخرررج المورردي  و يررى رأسرر  ميررك : )   ييرر  وسرريم قررال  ررن  بررد ا  بررن  مرررو  ررن النبرري  صرريى ا

 (  . ينادي إن هذا المودي  فادبعوه
 

 .البن كثير رةم  ا  :  في كتاب البداية والنهاية أحاديس الرايات السود
   كم هذه ثالث  كيوم ولد خييف  ال يصير إلى واةرد مرنوم ثرم ددبرل نح يددل ثم ك: )  ن ثوبان قال قال رسول ا  

الراياع السود  من خراسان فيدديونوم مددي  لم يروا مثيوا ثم يجيء خييف  ا  المودي فاذا سمعدم فأدوه فبايعوه ولو 
 ( ةبوا  يى الثي  فإن  خييف  ا  المودي 

   إذا أقبيرع   الرايراع السرود  مرن  درب خراسران فأدوهرا ولرو ةبروا  يرى الرثي  : )  ن ثوبان قال قال رسول ا
 ( .يوا خييف  ا  المودي فإن ف
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 أن رسول ا  ذكر فدير  مرن بنري هاشرم فاغرورقرع  ينراه وذكرر الرايراع قرال فمرن  : )  ن  بد ا  بن مسعود
 (.أدركوا فييأدوا ولو ةبوا  يى الثي  

   دجريء رايراع سرود مرن قبرل المشررق دخروض : )  ن  يدم   ن  بد ا  هو ابن مسرعود قرال قرال رسرول ا
وهرذا ( دم إلى أن يظورروا العردل ويريبرون العردل فرال يعرونر  فيظوررون فيريرب مرنوم العردل فرال يعرونر  الخيل ال

 .إسناد ةسن 

  ( يييرا إب يخرج من خراسران رايراع سرود ال يردهرا شريء ةدرى دنصرب: ) ن أبي هرير   ن رسول ا  أن  قال
 .وقد رواه الدرمذي  ن قديب  ب  وقال غريب ورواه البيودي والةاكم

   يخرج ثرم اندرراع مرن الحمران وظورور حمرن الفردن رجرل يدرال لر  : )  ن أبي سعيد الخدري قال قال رسول ا
 (.السفاح فيكون إ راؤه المال ةثوا 

  فانر  قرد روى نعريم برن ةمراد  رن ابررن وهرب  رن ابرن لويعر   رن يحيررد برن  مررو المعرافري مرن قردوم الةميررري
 .بعين سن  اسم  في الدورا  راهر السماء سم  نفي  بن  امر يدول يعيش السفاح أر 

قيع وقد دكون صف  ليمودي الذي يظور في يخر الحمان لكثر  ما يسفأ أي يريق من الردماء ( :  قال ابن كثير) 
الراياع السود  المذكور  فري هرذه األةادير  إن صرةع هري الدري دكرون مر   , القام  العدل ونشر الدسر ودكون  

هرذا  ثم دكون أنصاره من خراسان كما وق  قديما ليسفاح وا  دعالى أ يم. بيعد  بمك   المودي ويكون أول ظوور
ال فال يخيو سند منوا  ن كالم وا  سبةان  ودعالى أ يم بالصواب  . كي  دفري   يى صة  هذه األةادي  واى

 
 :الدر المنةور للسيو ي 

 ن أم سيم  رضي ا   نوا  ن النبي صريى ا   وأخرج ابن أبي شيب  وأةمد وأبو داود وأبو يعيى والربراني 
 يي  وسيم قال يكون اخدالف ثم مروع خييفر  فيخررج رجرل مرن أهرل المدينر  هاربرا إلرى مكر  فيأدير  نراس مرن أهرل 
المدين  فيخرجون  وهو كاره فيبايعون  بين الركن والمداِم ويبع  إلي  بع  من الشام فيخسف بوم بالبيداء بين مكر  

إذا رأى الناس ذلك أداه أبدال الشام و صاهب أهل العراق فيبايعون  ثم ينشأ رجل من قريش أخوال  كيب ف والمدين 
فيبعرر  إلرريوم بعثررِا فيظورررون  يرريوم فررذلك بعرر  كيررِب والخيبرر  لمررن لررم يشررود غنيمرر  كيررِب فيدسررم المررال ويعمررل فرري 

 ( .ي  المسيمون الناس سن  نبيوم وييدى اإلسالم بجران  إلى األرض فييب  سنيِن ثم  ي
 وأخرج ابن أبي شيب   ن مجاهد رضي ا   ن  قال ةدثني رجل من أصةاب النبي صيى ا   يي  وسيم ( : 

أن المورردي ال يخرررج ةدررى يددررل الررنفس الحكيرر  فررإذا قديررع الررنفس الحكيرر  غضررب  يرريوم مررن فرري السررماء ومررن فرري 
ا لييرر   رسرروِا وهررو يمررأل األرض قسرررا و رردال حفرروه كمررا دررحف العررروس إلررى حوجوررياألرض فررأدى النرراس المورردي ف

 . ( ودخرج األرض السماء مررها ودنعم أمدي في واليد  نعم  ال دنعموا قر 
  وأخرررج ابررن أبرري شرريب   ررن أبرري الجيررد قررال دكررون فدنرر  بعرردها فدنرر  أال وفرري اآلخررر  كثمررر  السررور يدبعوررا ذبرراب

ثرم يرأدي الخالفر  خيرر أهرل األرض وهرو قا رد فري بيدر   المةرارم كيورا السيِف ثم يكون بعرد ذلرك فدنر  دسردةل فيورا
 .هونا
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 لينرادين باسرم رجرل مرن السرماء  : ) البجييري رضري ا   نر  قرال وأخرج ابن أبي شيب   ن  اصم بن  مر و
 .   ( ال ينكره الذليل وال يمدن  من  الدليل

 
 : السنن الوارد  في الفتن

 إذا انسرابع  يريكم الدررك وجورحع الجيروش إلريكم : ) سرر قرال ا  بن حرير الاافدي  رن  مرار برن يا  ن  بد
ومرراع خييفرردكم الررذي يجمرر  األمرروال ويسرردخيف مررن بعررده رجررل ضررعيف فيخيرر  بعررد سررندين ويةررالف الررروم والدرررك 
ودظورررر الةرررروب فررري األرض وينرررادي منررراد  يرررى سرررور دمشرررق ويرررل ليعررررب مرررن شرررر قرررد اقدررررب ويخسرررف باربررري 

ورجرل مرن أهرل  ثالث  نفر بالشام كيوم يريرب الميرك رجرل أبدر  ورجرل أصروب مسجدها ةدى يخر ةاهروا ويخرج
بيرع أبري سرفيان يخررج بكيررب ويةصرر النراس بدمشرق ويخرررج أهرل الماررب ينةردرون إلررى مصرر فرإذا دخيروا فديررك 
إمررار  السررفياني ويخرررج قبررل ذلررك مررن يررد و آلل مةمررد وددرررك الدرررك الجحيررر  ودنررحل الررروم فيسرررين ويدبررل صرراةب 

 ( . ينحل الجحير  إلى السفياني ىرب فيددل الرجال ويسبي النساء ثم يرج  ةدالما

  قالوا يا رسول ا  في أول  أو في  ... يكون في: )  ن ابن الدييمي قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم
ماء وسررر  أو فرري يخررره قررال ال بررل فرري النصررف مررن شررور رمضرران إذا كانررع لييرر  النصررف لييرر  جمعرر  مررن السرر

ينفدرق  يصعق ل  سبعون ألفا يدير  سربعون ألفرا ويعمرى سربعون ألفرا ويصرم سربعون ألفرا ويخررس فير  سربعون ألفرا و
في  سبعون ألف  ذراء قالوا فمن السالم يا رسول ا  قرال مرن لرحم بيدر  ودعروذ بالسرجود وجورر برالدكبير قرال ومعر  

عمع  فري شروال ودمييرح الدباهرل فري ذي الدعرد  جبريل والصوع الشيران فالصوع في رمضان والم يخر فالصوع
يخرره فررج  يرى أمدري راةير  فري ذلرك الحمران  وياار  يى الةاج فري ذي الةجر  والمةررم وأمرا المةررم أولر  برالء و

 ( .ألف ينجو  ييوا المؤمن خير من دسكر  دال ماه  

  ا الدماء فيدال لر  قرم  يينرا فيرأبى وهو في بيد  والناس في فدن  دوراق فيو ييجاء إلى المود: )  ن قداد  قال
 (  . ةدى يخوف بالددل فإذا خوف بالددل قام  ييوم فال يوراق في سبب  مةجم  دم

 لن دذهب الدنيا ةدرى يميرك الردنيا :  ) ا  أن النبي صيى ا   يي  وسيم قال  ةدثنا  اصم  ن حر  ن  بد
 :من الرة رجل من أهل بيدي يوارىء اسم  اسمي قيع يا أبا  بد

 ( . يشب  :  ما يوارىء قال

  و ثمان  يى مددمدوم رجرل ... دخرج راي  من خراسان ثم دخرج أخرى ثيابوم ) :  ن مةمد ابن الةنفي  قال
 . ( من بني دميم يورىء ليمودي سيران  يكون بين خروج  وبين أن يسيم ليمودي سيران  اثنان وسبعون شورا

  ( .راي  المودي فيوا مكدوب البيع   )  : ن سفيان  ن أبي إسةاق  ن نوف قال 

 إنمرا سرمي الموردى ألنر  يوردى إلرى جبرل مرن جبرال الشرام يسردخرج منر   : ) ةدثنا ضمر  قال قال ابرن شروذب
 (. أسفارا من أسفار الدوار  فيةاج بوا اليوود فيسيم  يى يدي  جما   من اليوود

 491  يكرون بعرد : ) رسول ا  صريى ا   يير  وسريم قال  : ن  بد الرةمن بن قيس بن جابر الصدفي قال
 ( . الجبابر  رجل من أهل بيدي يمأل األرض  دال ثم الدةراني بعده والذي بعثني بالةق ما هو دون 

 141  ويبددأ نجم ل  ذناب   ...  ن ابن مسعود قال دكون  الم  في. 
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    141  وفرري  ...السررماء أيرر  ليييدررين خيدررا فرري : )   ررن مكةررول قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم
قرال  برد الوهراب برن  ( .شوال الموم  وفي ذي الدعد  المعمعر  وفري ذي الةجر  النحاهرل وفري المةررم ومرا المةررم 

وفري شروال , في رمضان يي  في السرماء كعمرود سرار  : ) بخع وبياني أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قال 
 . ( في ذي الةج  يندوب الةاج المةرم وما المةرم البالء وفي ذي الدعد  الفناء و 

     110  سرريم   ررن شررور بررن ةوشررب قررال بيانرري أن  أبرريةرردثنا الوليررد  ررن  نبسرر  الدرشرري  ررن سرريم  بررن
يكررون فرري وفرري شرروال مومرر  وفرري ذي الدعررد  دةررارب الدباهررل وفرري ذي )  : رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم قررال

 ( ل  وأريعروا  فاسمعوانادي منادى من السماء أال إن صفو  ا  من خيف  فالن الةج  يندوب الةاج وفي المةرم ي
. 

 111    إن  سدبدوا يي   مرودا مرن نرار يرير  مرن قبرل المشررق يرراه أهرل األرض : )  ن خالد بن معدان قال
 ( .كيوم فمن أدرك ذلك فييعد ألهي  رعام سن  

    112  دثان فري رمضران  المدر  فري السرماء بعردها اخردالف يير  الةر: )  ن كثير برن مرر  الةضررمي قرال
 ( .في الناس فإن أدركدوا فأكثر من الرعام ما اسدرعع  

    111 ن الحهري قال وفي والي  السفياني الثاني وخروج   الم  درى في السماء . 

   119 مضاان إذا كانت صيحة في ر : ) ا   ن   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال ي ن ابن مسعود رض
ف ن يكون معمعة في شوال وتمي  القبائل فاي ذي القعاد  وتسافك الادماء فاي ذي الحجاة والمحارم وماا المحارم 

 اال هاذه    : ال  لنا وما الصايحة ياا رساول اهلل   ,يقولها ةالةا هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا هرجا  
لعواتاق مان خادورهن فاي ليلاة جمعاة فاي ه تاو ظ الناائم وتخارج ادفي النصا من رمضان ليلة جمعة فتكون ه

غلقااوا أبااوابكم وساادوا كااواكم ودةااروا أساانة كةياار  الاا ال ل فاا ذا صااليتم الفجاار ماان يااوم الجمعااة فااادخلوا بيااوتكم و 
حسساتم بالصايحة فخاروا هلل ساجدا و ولاوا سابحان القادوس سابحان القادوس ربناا أوسادوا آذانكام فا ذا  مأنفسك

 . ( م يفعل ذلك هلك القدوس ف ن من فعل ذلك نجا ومن ل

 124 قال وةدثع  ن شريك أن   . (يري  نجم من المشرق قبل خروج المودي ل  ذناب)  : ن كعب أن  قال
 ( .بياني أن  قبل خروج المودي دنكسف الشمس في شور رمضان مردين )  قال

 121الدعرررد  النحاهرررل فررري ذي  الوررريش فررري شررروال و ييررر  الةررردثان فررري رمضررران و: )   رررن كثيرررر برررن مرررر  قرررال
 ( . والمعمع  في ذي الةج  ويي  ذلك  مود سار  في السماء من نور

 110  ال برد ألهرل الماررب مرن دولر  : ) ةدثنا الوليد بن مسيم سم  رجال من دجيب سم  ابن المسريب يدرول
   ( . دول  كفر

 115  ... ( .  يميك أهل المارب وهم شر من ميك: ) من يةد   ن مةمد بن كعب الدرظي يدول 

 111  قدديردم أنردم وهرم اأن  قال ألهل مصر إذا جاءكم  برد ا  برن  برد الررةمن مرن الماررب  : )   ن ةذيف
لدبررا ن   ررن الدنرررر  فيكررون بيررنكم سرربعون ألفررا مررن الدديررى وليخرررجنكم مررن أرض مصررر وأرض الشررام كفرررا كفرررا و

فيديمرررون ثمانيررر   شرررر شرررورا  المررررأ  العربيررر   يرررى درج دمشرررق الدررردر  و شررررين درهمرررا ثرررم يررردخيون أرض ةمرررم
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يددسررمون فيوررا األمرروال ويدديررون فيوررا الررذكر واألنثررى ثررم يخرررج  يرريوم رجررل شررر مررن أظيدرر  السررماء فيدررديوم فوررحموم 
 ( . ةدى يدخيوم أرض مصر

 110  ةرردثنا الوليررد  ررن أبرري  بررد ا   ررن مسرريم بررن األخيررل  ررن  بررد الكررريم أبرري أميرر        ررن مةمررد بررن
خل أواهررل أهررل المارررب مسررجد دمشررق فبينرراهم كررذلك ينظرررون فرري أ اجيبرر  إذ رجفررع األرض يررد : ) الةنفيرر  قررال

فاندعر غربي مسجدها ويخسف بدري  يدرال لورا ةرسردا ثرم يخررج ثرم ذلرك السرفياني فيدرديوم ةدرى يردخيوم مصرر ثرم 
 .  (يرج  فيدادل أهل المشرق ةدى يردهم إلى العراق 

   114 رايراع السرود فيمرا بيرنوم أدراهم الرايراع الصرفر فيجدمعرون فري قنررر  إذا اخديفرع ال: )  ن الحهري قرال
أهل مصر فيدددل أهل المشرق وأهل المارب سبعا ثم دكون الدبر   يى أهل المشرق ةدى ينحلروا الرمير  فيدر  برين 

ن ينخيرفعيون وا  لدأهل الشام وأهل المارب شيء فياضب أهل المارب فيدولون إنا جهنا لننصركم ثم دفعيون ما 
بينكم وبين أهل المشرق فينبوونكم لدي  أهل الشرام يومهرذ فري أ يرنوم ثرم يخررج السرفياني ويدبعر  أهرل الشرام فيدادرل 

 .  (أهل المشرق 

 111   إذا ظوررر المارررب  يررى مصررر فرربرن األرض يومهررذ خيررر مررن ظورهررا ألهررل الشررام : )  ررن كعررب قررال
ر يضررربون بسرريوفوم إلررى برراب ليعرررر وصرراةب المارررب ويررل ليجنرردين جنررد فيسرررين واألردن وبيررد ةمررم مررن بربرر

 . (رجل من كنده أ رج 

 119 فبرن األرض يومهذ خير من ظورها   ن ةسان بن  ري  قال كان يدال إذا رأيدم الراياع الصفر. 

   ثم نحلوا سر  الشام فعنرد ذلرك يخسرف بدرير  مرن  اإلسكندري إذا رأيع الراياع الصفر نحلع : )  ن كعب قال
 . (مشق يدال لوا ةرسدا قرى د

 141  يخررررج  بررد الررررةمن بأهرررل المارررب وقرررد اسرردولع الرررروم  يرررى  : ) ةرردثنا ابرررن ةميررر  رررن النجيرررب قررال
 ( . وهم فيوا فيداديونوم فيوحمونوم وينفونوم  نوا اإلسكندري 

 904 مرن  السرفياني خروجر  ةدثنا الوليد  ن أبي  بد  المشجعي  ن أبي  رن شري  أدرك الجاهيير  قرال بردؤ
 ( .في سبع  نفر (  أندرا) قري  من غرب الشام يدال لوا 

 902  بين خروج الراي  السوداء من خراسان وشعيب بن صالأ وخروج المودي وبين : )  ن ابن الةنفي  قال
 ( .أن يسيم األمر ليمودي اثنان وسبعون شورا 

   909  ألحهررر ابررن الكيبيرر  أو الحهررري بررن يميررك ةمررل امرررأ  اسررم   بررد ا  بررن يحيررد وهررو ا)  : ررن كعررب قررال
 . ( الكيبي  المشوه السفياني

 950   السفياني الذي يموع الذي يدادل اول شيء من الراياع السود والرايراع الصرفر فري : ) قال   ن اررا
شرقي بيسان  يى جمل أةمر  يي  داج يوحم الجما   مردين ثم يويك وهو يدبل  المندرونسره الشام مخرج  من 

 . (   ويسبي الذري  ويبدر برون الةبالىالجحي

 954 السفياني من ولد خالد بن يحيد بن أبي سفيان رجل ضخم الوام  : )  ن  يي قال  ن مةمد بن جعفر
يخرررج فرري  وادي اليااابسبوجورر  يثررار جرردري وبعينرر  نكدرر  بيرراض يخرررج مررن ناةيرر  مدينرر  دمشررق فرري واد يدررال لرر  
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رفون في لواه  النصر يسير بين يدي   يى ثالثرين مريال ال يررى ذلرك العيرم سبع  نفر م  رجل منوم لواء معدود يع
 ( . أةد يريده إال انوحم

 914 ( في حمان السفياني الثاني دكون الود  ةدى يظن كل قوم أن  قد خرب ما يييوم : )  ن أررا  قال. 

 922 ك رجررل أبدرر  ورجررل فدخرررج ثالثرر  نفررر كيوررم يريررب الميرر: ) ا   نرر  قررال  ي ررن  مررار بررن ياسررر رضرر
 .  ( أصوب ورجل من أهل بيع أبي سفيان يخرج بكيب ويةصر الناس بدمشق 

 921 السررفياني يخرررج السررفياني مررن الشررام  دخرررج بالشررام ثررال  رايرراع األصرروب واألبدرر  و : )  ررن  يرري قررال
 . ( واألبد  من مصر فيظور السفياني  ييوم 

 921  ورجيرين , رجرل بمكر  العاهرذ    يفدرقرون  يرى أربعر  نفررو  ..يخديرف النراس فري : )  ن ذي قرناع قرال
فررذلك أربعررر   . ورجررل مرررن أهررل مصررر جبرررار, واآلخررر مرررن ولررد الةكررم أحرق أصررروب  , بالشررام أةرردهما السرررفياني

ويفررع مصررر فررع  ,فياضرب رجررل مررن كنرده فيخرررج إلررى الررذين بالشرام فيررأدي الجرريش إلرى مصررر فيددررل ذلررك الجبرار
 ( . مك البعر  ثم يبع  إلى الذي ب

 921  إذا دخل السفياني أرض مصر قام فيوا أربع  أشور يددل ويسبي أهيوا فيومهذ ددروم : )  ن ةذيف  قال
الناهةرراع باكيرر  دبكرري  يررى اسرردةالل فروجوررا وباكيرر  دبكرري  يررى قدررل أوالدهررا وباكيرر  دبكرري  يررى ذلوررا بعررد  حهررا 

 .  (وباكي  دبكي شوقا إلى قبورها 

 910  كانع رجفدان في شور رمضان انددب لوا ثالث  نفر مرن أهرل بيرع واةرد أةردهم إذا : )  ن كعب قال
ويكرون بناةير   لباد اهللين  والوقرار والثالر  يريبورا بالددرل واسرم  كالسر يريبوا بالجبروع واآلخر يريبوا بالنسك و

 . ( الفراع مجدم   ظيم يددديون  يى المال يددل من كل دسع  سبع  

 915 إذا الددى أصةاب الراياع السود وأهل الراياع الصفر ثم الدنرر  كانع الدبر   يى : )   ن الحهري قال
أهل المشرق فيوحمون ةدى يأدوا فيسرين فيخرج  يى أهرل المشررق السرفياني فرإذا نرحل أهرل الماررب األردن مراع 

ني فيوررحموم صرراةبوم وافدرقرروا ثررال  فرررق فرقرر  درجرر  مررن ةيرر  جرراءع وفرقرر  دةرر  وفرقرر  دثبررع فيدرراديوم السررفيا
 (. ويدخيون في را د 

 910 يباي  السرفياني أهرل الشرام فيدادرل أهرل المشررق فيورحموم مرن فيسررين ةدرى ينحلروا  : )   ن الحهري قال
مرج الصفر ثم ييددون فدكون الدبر   يى أهل المشرق ةدى ينحلون مرج الثني  ثرم يددديرون فدكرون الردبر   يرى أهرل 

ديون فدكون الدبر   يى أهل المشرق ةدى يبياوا إلى المدين  الخرب  يعني قرقيسيا المشرق ةدى يأدوا الةم ثم يدد
ثم يددديون فدكون الدبر   يى أهل المشرق ةدى يندووا إلى  اقر قوفا ثرم يددديرون فدكرون الردبر   يرى أهرل المشررق 

يخرج منوا بالعشي بجيوش  األموال ثم دخرج في ةيق السفياني قرة  ثم يدخل إلى الكوف  غدو  و  فيةوح السفياني
كران برأفواه الشرام دروفي وثرار أهرل الشرام فبرايعوا ابرن الكيبير  اسرم   برد ا  برن يحيرد برن الكيبير  غراهر العينرين  افإذ

مشرروه الوجرر  فيبيرر  أهررل المشرررق وفررا  السررفياني فيدولررون ذهبررع دولرر  أهررل الشررام فيثررورون ويبيرر  ابررن الكيبيرر  فيثررور 
باأللوي  فدكون الدبر   يى أهل المشرق ةدى يردخيوا الكوفر  فيددرل المدادير  ويسربي الذرير   بمجمو   إليوم فيددديون

 (.والنساء ثم يخرب الكوف  ثم يبع  منوا جيشا إلى الةجاح
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  911  يددل السفياني كل من  صاه وينشرهم بالمناشير ويربخوم بالددور سد  أشور قرال : )  ن أررا  قال
 ( . نوييددي المشرقين والماربي

 942 دخرررج رايرر  سرروداء لبنرري العبرراس ثررم دخرررج مررن خراسرران أخرررى سرروادء  : )  ررن مةمررد بررن الةنفيرر  قررال
قالنسوم سود وثيابوم و ثمان  يى مددمدوم رجل يدال ل  شعيب بن صالأ أو صالأ بن شعيب من دميم يوحمون 

ثماهر  مرن الشرام يكرون برين خروجر  أصةاب السفياني ةدى ينحل ببيع المددس يورأ ليمودي سريران  ويمرد إلير  ثي
 .  (وبين ان يسيم األمر ليمودي اثنان وسبعون شورا 

 941  يخرج بالري رجل ربعر  أسرمر مرولى لبنري دمريم كوسر  يدرال لر  شرعيب برن صرالأ  : )  ن الةسن قال
 . (في أربع  يالف ثيابوم و ثمان ورايادوم سود يكون  يى مددم  المودي ال ييداه أةد إال في 

 949 يخررج رجرل مرن أهرل بيدري فري : ) ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  ي رن  يري رضر
 . ( دس  راياع يعني بمك  

 944 (. المودي  يى لواه  شعيب بن صالأ : )  ن  مار بن ياسر قال 

 405  د برين بكفر  اليمنرى خرال مرن خراسران برايراع سرو   يخرج شاب من بنري هاشرم : )   ن أبي جعفر قال
 .  (يدي  شعيب بن صالأ يدادل أصةاب السفياني فيوحموم 

 404 يخرج  يى لواء المودي غالم ةدي  السن خفيف اليةير  أصرفر : ) قال  .. ن كعب بن  يدم   ن- 
 . (ييياء إلو قادل الجبال لوحها وقال الوليد لودها ةدى ينحل  -ولم يذكر الوليد أصفر

 401  ل الشرام ويخرر مصرر فاقددرل الشرامي والمصرري وسربى أهرل الشرام قباهرل إذا ميرك رجر: )  ن كعب قال
 .من مصر وأقبل رجل من المشرق براياع سود صاار قبل صاةب الشام فوو الرذي يرؤدي الرا ر  إلرى الموردي 
 قال أبو قبيل يكون بأفريدي  أميرا إثنا  شر سن  ثم دكون بعده فدن  ثم يميك رجل أسمر يميؤها  دال ثم يسير إلى

 (. المودي فيؤدي إلي 

 401 دخررج رايرراع سرود ددادرل السرفياني فرريوم شراب مرن بنري هاشررم فري كدفر  اليسررى خررال  : )  رن  يري قرال
   ( .و يى مددمد  رجل من بني دميم يد ا شعيب بن صالأ فيوحم أصةاب 

 452كفر  اليسررى ا   ن  قال ييددي السفياني والراياع السرود فريوم شراب مرن بنري هاشرم فري  ي ن  يي رض
خررال و يررى مددمدرر  رجررل مررن نبرري دمرريم يدررال لرر  شررعيب بررن صررالأ ببرراب اصرررخر فدكررون بيررنوم ميةمرر   ظيمرر  

 . (فدظور الراياع السود ودورب خيل السفياني فعند ذلك يدمنى الناس المودي ويريبون  

 451 ضمر  بن ةبيب ومشايخوم قالوا   ن شريأ بن  بيد وراشد بن سعد و : 

ياني خييررر  وجنررروده فيبيررر   امررر  الشررررق مرررن أرض خراسررران وأرض فرررارس فيثرررور بورررم أهرررل المشررررق يبعررر  السرررف) 
فيداديونوم ويكون بينوم وقعاع موض  فإذا رال  ييوم قدالوم إياه بايعوا رجال من بني هاشم وهو يومهذ فري يخرر 

  يخررج إلير  فري خمسر  الشرق فيخرج بأهل خراسان  يى مددمد  رجل من بنري دمريم مرولى لورم أصرفر قييرل اليةير
يالف إذا بيا  خروج  فيبايع  فيصيره  يى مددمد  لو اسرددبي  الجبرال الرواسري لوردها فييددري هرو وخيرل السرفياني 

يكون بينوم وبين  فيوحموم ويددل منوم مددي   ظيم  وال يحال يوحموم من بيد  إلى بيد  ةدى يوحموم إلى العراق ثم
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  يسفياني ويورب الواشمي ويخرج شعيب بن صالأ مخدفيا إلى بيع المددس يورلخيل السفياني ثم دكون الايب  
 . (ليمودي منحل  إذا بيا  خروج  إلى الشام 

 451 (بياني أن هذا الواشمي أخو المودي ألبي  وقال بعضوم هو ابن  م   : )ةدثنا الوليد قال  . 

 451 يخرررج إلررى مكرر  فررإذا ظوررر المورردي خرررج إنرر  ال يمرروع ولكنرر  بعررد الوحيمرر: ) قررال الوليررد وقررال بعضرروم  
 . (مع 

 440يخررج رجرل قبرل الموردي مرن أهرل بيدر  بالمشررق يةمرل  : )ا   نر  قرال ي ن  يي بن أبري رالرب رضر
 . ( السيف  يى  ادد  ثماني  أشور يددل ويمثل ويدوج  إلى بيع المددس فال يبيا  ةدى يموع

 454 الدي ددبل من خراسان الكوف  فإذا ظور المودي بمك  بعر  دنحل الراياع السود  : ) قال  ن أبي جعفر
 (. بالبيع  إلى المودي

  444 يكدرب السرفياني إلرى الرذي دخرل الكوفر  بخيير  بعردما  : )  ا   ن  قرال ي ن  يي بن أبي رالب رض
ومرررن يعركوررا  رررك األديررم يرررأمره بالسررير إلررى الةجررراح فيسررير إلررى المدينرر  فيضررر  السرريف فرري قرررريش فيددررل مررنوم 

األنصار أربعماه  رجل ويبدر البرون ويددل الولدان ويددل أخوين من قريش رجل وأخد  يدال لوما مةمد وفارمر  
 .  (يصيبوما  يى باب المسجد بالمدين   و

 441  يبعرر  بجرريش إلررى المدينرر  فيأخررذون مررن قرردروا  ييرر  مررن يل مةمررد صرريى ا   ييرر  : )  ررن  يرري قررال
ال ونسرراء فعنررد ذلررك يورررب المورردي والمبرريض مررن المدينرر  إلررى مكرر  فيبعرر  فرري وسرريم ويددررل مررن بنرري هاشررم رجرر
 (. ريبوما وقد لةدا بةرم ا  وأمن 

 414 دكون بالمدين  وقع  دارق فيوا أةجار الحيع ما الةر   ندها إال : ) ا   ن  قال  ي ن أبي هرير  رض
 (. ي ن المدين  قدر بريدين ثم يباي  إلى المود يكضرب  سور فيندة

 412  يبعررر  صررراةب المدينررر  إلرررى الواشرررميين بمكررر  جيشرررا فيوحمررروهم : ) ا   نررر  يدرررول  يابرررن  بررراس رضررر
فيسررم  بررذلك الخييفرر  بالشررام فيدعررر  إلرريوم بعثررا فرريوم سرردماه   ريررف فررإذا أدرروا البيررداء فنحلوهررا فرري لييرر  مدمررر  أقبررل 

ف إلى غنم  ثم يرج  فال يرى أةدا فرإذا هرم را ي ينظر إليوم ويعجب ويدول يا ويأ أهل مك  ما أصابوم فينصر 
قد خسف بوم فيدول سربةان ا  اردةيروا فري سرا   واةرد  فيرأدي منرحلوم فيجرد قريفر  قرد خسرف ببعضروا وبعضروا 

األرض فيعالجوا فال يريدوا فيعرف أن  قد خسف بوم فينريق إلى صاةب مك  فيبشره فيدول صاةب   يى ظور
 (  دي كندم دخبرون فيسيرون إلى الشام مك  الةمد   هذه العالم  ال

 411 ن مجاهد  ن دبي  قال  : 

سريعوذ بمكرر   اهررذ فيددرل ثررم يمكرر  النراس برهرر  مررن دهررهم ثررم يعرروذ يخرر فررإن أدركدرر  فرال داحونرر  فإنرر  جرريش  )  
 ( . الخسف

   411  ى إذا سيكون  اهذ بمك  يبع  إلي  سبعون ألفا  ييوم رجل مرن قريس ةدر: )  ن مةمد بن  يي قال
بيداء يسرم  مشرارقوا ومااربورا خرذيوم  بياوا الثني  دخل يخرهم ولم يخرج منوا أولوم نادى جبريل بيداء يا بيداء يا

فررال خيررر فرريوم فررال يظوررر  يررى هالكوررم إال را رري غررنم فرري الجبررل ينظررر إلرريوم ةررين سرراخوا فيخبررر بوررم فررإذا سررم  
 ( .العاهذ بوم خرج 
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 419  ي  السفياني الذي بمصر بع  جيشا إلى الذي بمك  فيخربون المدين  أشد فإذا ب: )  ن ذي قرباع قال
 ( . من الةر  ةدى إذا بياوا البيداء خسف بوم

 إذا بير  السرفياني قدرل الرنفس الحكير  وهرو الرذي كدرب  يير  فوررب  امر  المسريمين مرن : )  ن أبري جعفرر قرال
  فرإذا بيار  ذلرك بعر  جنردا إلرى المدينر   يريوم رجرل ةرم رسول ا  صيى ا   يي  وسيم إلى ةرم ا  دعرالى بمكر

 . (من كيب ةدى إذا بياوا البيداء خسف بوم وينفيع أميرهم وذكروا أن  من مذة  وقال بعضوم من كيب 

 421 ال يفيع منوم أةد إال بشير ونذير فأما البشير فإن  يرأدي الموردي بمكر  وأصرةاب  : )  ن أبي قبيل قال
مرررهم ويكررون شرراهد ذلررك فرري وجورر  قررد ةررول وجورر  فرري قفرراه فيصرردقون  مررن دةويررل وجورر  فيخبرررهم بمررا كرران مررن أ

والثرراني مثررل ذلررك قررد ةررول وجورر  إلررى قفرراه يررأدي السررفياني فيخبررره بمررا أنررحل . ويعيمررون أن الدرروم قررد خسررف بوررم 
 (. بأصةاب  فيصدق  ويعيم أن  ةق لما يرى في  من العالم  وهما رجالن من كيب

 415    (.ال يخرج المودي ةدى دري  الشمس يي : )بد ا  بن  باس قال ن  يي بن   

 414 ( الم  خروج المودي ألوي  ددبل من المارب  ييوا رجل أ رج من كند  : )  ن كعب قال  . 

   411 يخررج السرفياني والموردي كفرسري رهران فيايرب السرفياني  يرى  : ) ا   ن  قرال ي ن أبي هرير  رض
 (. ما ييي  ما ييي  والمودي  يى

   411  (ال يخرج السفياني ةدى درقى الظيم   : )  ن أبي جعفر قال  . 

   411   (ال يخرج المودي ةدى يكفر با  جور  : )  ن مرر الوراق قال . 

 المرر  المورردي إذا انسرراب  يرريكم الدرررك ومرراع خييفرردكم الررذي : ) ا   نرر  قررال  ي ررن  مررار بررن ياسررر رضرر 
بعرده ضرعيف فيخير  بعرد سرندين مرن بيعدر  ويخسرف باربري مسرجد دمشرق وخرروج ثالثر  يجم  األمروال ويسردخيف 

 . (نفر بالشام وخروج أهل المارب إلى مصر وديك أمار  السفياني 

 411إذا نررادى منرراد مررن السررماء إن الةررق فرري يل مةمررد فعنررد ذلررك يظوررر  : )ا   نرر  قررال ي ررن  يرري رضرر
 (. كون لوم ذكر غيرهالمودي  يى أفواه الناس ويشربون ةب  وال ي

 410  ددوم الفدن  الرابع  إثنا  شر  اما دنجيري ةرين دنجيري وقرد أةسررع الفرراع  رن : )  ن أبي هرير  قال
 (. جبل من ذهب فيددل  يي  من كل دسع  سبع 

 415  دكررون ناةيرر  الفررراع فرري ناةيرر  الشررام أو بعرردها بدييررل مجدمرر   ظرريم فيددديررون  يررى : )  ررن كعررب قررال
وذاك بعرد الورد  والواهير  فري شرور رمضران وبعرد افدرراق ثرال  رايراع يريرب , يددل من كل دسرع  سربع  األموال ف

 . (  لبد اهللكل واةد منوم الميك لنفس  فيوم رجل اسم  

     414 يةدثنا يةيى بن سعيد  رن ضررار برن  مررو  رن إسرةاق ابرن أبري فررو       رن أبري هريرر  رضر 
الفدنر  الرابعر  ثمانير   شرر  امرا ثرم دنجيري ةرين دنجيري وقرد ) : ى ا   يير  وسريما   ن  قال قال رسرول ا  صري

 ( . انةسر الفراع  ن جبل من ذهب دكب  يي  األم  فيددل  يي  من كل دسع  سبع 

    412  ينادي مناد من السماء أال إن الةق في يل مةمرد وينرادي منراد مرن األرض : )  ن أبي جعفر قال
نمرا الصروع األسرفل مرن الشريران لييربس  يرى النراس أال إن الةق في يل  (  يسى أو قال العبراس أنرا أشرك فير  واى

 .شك أبو  بد ا  نعيم  
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    411...  يؤمر من يل أبي سرفيان الثراني أميرر  يرى الموسرم ويبعر  معر  بعثرا فرإذا كرانوا بالموسرم : ) قال
األرض كررذب وينررادي منرراد مررن السررماء صررردق  سررمعوا مناديررا مررن السررماء إال إن األميررر فررالن وينررادي منررراد مررن

نما يصدق من في السماء الصوع الثاني الذي ينادي من السماء أول مرر   فيرول ذلك فال يدرون أيوما يدبعون واى
 (  . فإذا سمعدم ذلك فا يموا أن كيم  ا  هي العييا وكيم  الشيران هي السفيى

 411  ن أولوا ثم ال يسدديم أمر الناس  يى شيء وال دكون لوم دكون فدن  بالشام كا : ) ن ابن المسيب قال
 (.جما   ةدى ينادي منادي من السماء  ييكم بفالن ودري  كف بشير

 492  إذا الددررى السررفياني والمورردي ليددررال يومهررذ مررن السررماء أال إن أوليرراء ا  أصررةاب : )  ررن الحهررري قررال
بنرع  مريس إن أمرار  ذلرك اليروم أن كفرا مرن السرماء مردال   وقالرع أسرماء: ) قرال الحهرري  ( .فالن يعني المودي 

 ( .  ينظر إليوا الناس

 440 يبعرر  ا  دعررالى المورردي بعررد إيرراس وةدررى يدررول النرراس ال : ) ا   نرر  يدررول  يسررم  ابررن  برراس رضرر
م مودي وأنصاره ناس من أهل الشام  ددوم ثيثماه  وخمس   شر رجال  رد  أصرةاب بردر يسريرون إلير  مرن الشرا

ةدى يسدخرجوه من برن مك  من دار ثم الصفا فيبايعون  كرها فيصيي بورم ركعدرين صرال  المسرافر ثرم المدرام ثرم 
 . (يصعد المنبر

  445 (  يباي  المودي بين الرركن والمدرام ال يروقظ ناهمرا وال يوريرق دمرا : )ا   ن  قال ي ن أبي هرير  رض
. 

    444 مناديان مناد مرن السرماء أال إن األميرر فرالن وينرادي منراد مرن ينادي ديك السن  : )  ن الحهري قال
األرض كذب فيدددل أنصار الصوع األسفل ةدى أن أصول الشجر ليخضرب دمرا وذلرك اليروم الرذي قرال  برد ا  

يشدون البراذع فيدخذونوا مجانا قد فيومهذ ال يبدى مرن أنصرار ذلرك الصروع  البرادعبن  مرو جيش يسمى جيش 
 د  أهل بدر ثيثماه  وبضع   شر رجال فينصرون ثم ينصرفون إلى صاةبوم فيجدونر  ميصردا ظورره  األ يى إال

إلى الكعب  در د فراهص  يدعوذ با  من شر ما يد ون  إلي  فيكرهون   يى البيع  ويرجر  أنصرار الصروع األسرفل 
نما هم شرذم  قييي    .  (إلى الشام فيدولون قادينا قوما ما رأينا مثيوم قر واى

   441  أما إنوا سدكون فدنر  والنراس يصريون معرا ويةجرون معرا ويعرفرون معرا )   ن  بد ا  بن  مرو قال
ويضةون معا ثم دوي  فيوم كالكيب فيددديون ةدى دسيل العدب  دما وةدى يرى البريء أن براءد  لرن دنجير  ويررى 

  إلرى مكر  فيسردخرج  النراس مرن بيرنوم فيبايعونر  المدينرمن  لن ينفع  ثم يسدكرهون رجال شابا ا دحال المعدحل أن 
 .  (بين الكن والمدام وهو كاره 

   441 إذا هحمع الراياع السود خيل السرفياني الدري فيورا شرعيب برن صرالأ  : )ا   ن  قال ي ن  يي رض
بعد أن يهس دمني الناس بالمودي فيريبون  فيخرج من مك  ومع  راي  النبي صيى ا   يي  وسيم فيصيي ركعدين 

أمرر  ا النراس مررن خروجرر  لمررا رررال  يرريوم مررن الرربالء فررإذا فرررغ مررن صررالد  انصرررف فدررال أيوررا النرراس ألرر  الرربالء يرر
 . ( مةمد صيى ا   يي  وسيم ويا أهل بيد  خاص  قورنا وباي  يينا

 441 يخررررج ثالثررر  نفرررر مرررن قرررريش إلرررى مكررر  مرررن جررريش : ) ا   نررر  قرررال  ي رررن  يررري برررن أبررري رالرررب رضررر
 ( . فياني منظور إليوم فإذا بياوم الخسف اجدمعوا بمك  ألولهك النفر الثالث  من البالد فيباي  أةدهم كرهاالس
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 444ثررم يظوررر المورردي بمكرر  ثررم العشرراء ومعرر  رايرر  رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم  : ) ررن أبرري جعفررر قررال
يدول أذكركم ا  أيوا الناس ومدامكم وقميص  وسيف  و الماع ونور وبيان فإذا صيى العشاء نادى بأ يى صود  

بررين يرردي ربكررم فدررد ادخررذ الةجرر  وبعرر  األنبيرراء وأنررحل الكدرراب وأمررركم أن ال دشررركوا برر  شرريها وأن دةررافظوا  يررى 
را د  ورا   رسول  وأن دةيوا ما أةيا الدرين ودميدوا ما أماع ودكونوا أ وانا  يى الودى ووحرا  يى الددوى فإن 

ةيراء الدنيا قد دنا فن مادر  الباررل واى لرى رسرول  والعمرل بكدابر  واى اؤها وحوالوا وأذنع بالوداع فإني أد وكم إلرى ا  واى
ع الخريررف رهبرران بالييررل أسررد بالنوررار ح  ررا كدررح سررند  فيظوررر فرري ثيثماهرر  وثالثرر   شررر رجررال  ررد  أهررل برردر ميعرراد ق

ودنحل الرايراع السرود الكوفر  فيبعر   فيفدأ ا  ليمودي أرض الةجاح ويسدخرج من كان في السجن من بني هاشم
بالبيع  إلى المودي ويبع  المودي جنوده في اآلفاق ويميع الجور وأهي  ودسدديم ل  البيدان ويفردأ ا   يرى يدير  

 . (الدسرنريني  

    5000 إذا اندرعرع الدجراراع والرررق وكثررع الفردن خررج : ) ا   ن  قال  ي ن  بد ا  بن مسعود رض
بمكرر   ل  يمرراء مررن أفررق شرردى ميعرراد يبرراي  لكررل رجررل مررنوم ثيثماهرر  وبضررع   شررر رجررال ةدررى يجدمعررواسرربع  رجررا

فييددري السرربع  فيدررول بعضروم لرربعض مررا جراء بكررم فيدولررون جهنرا فرري ريررب هرذا الرجررل الررذي ينباري أن دورردأ  يررى 
فرق السربع   يرى ذلرك فيريبونر    قد  رفنراه باسرم  واسرم أبير  وأمر  وةييدر  فيدنييدي  هذه الفدن ودفدأ ل  الدسرنري

فيدولررون لرر  أنررع فررالن بررن فررالن فيدررول ال بررل أنررا رجررل مررن األنصررار ةدررى يفيررع مررنوم فيصررفون   فيصرريبون  بمكرر 
ألهل الخبر  والمعرف  ب  فيدال هو صاةبكم الذي دريبون  وقد لةق بالمدين  فيريبون  بالمدينر  فيخرالفوم إلرى مكر  

ن أنع فالن بن فالن وأمك فالن  بنع فالن وفيك يي  كذا وكذا وقد أفيرع منرا مرر  فيريبون  بمك  فيصيبون  فيدولو 
فمررد يرردك نبايعررك      فيدررول لسررع بصرراةبكم أنررا فررالن بررن فررالن األنصرراري مررروا بنررا أدلكررم  يررى صرراةبكم ةدررى 

دماؤنرا فري  ندرك يفيع منوم فيريبون  بالمدين  فيخالفوم إلى مك  فيصيبون  بمكر  ثرم الرركن فيدولرون إثمنرا  ييرك و 
إن لم دمد يردك نبايعرك هرذا  سركر السرفياني قرد دوجر  فري ريبنرا  يريوم رجرل مرن جررم فريجيس برين الرركن والمدرام 

 .    (فيمد يده فيباي  ل  وييدي ا  مةبد  في صدور الناس فيسير م  قوم أسد بالنوار رهبان بالييل 

 5004  شرررر ألفررا فررريوم  يمكرر  بالخسرررف خرررج مررر  اثنررإذا سررم  العاهرررذ الررذي ب: )  ررن مةمررد برررن  يرري قرررال 
اء فيدررول الررذي بعرر  الجرريش ةررين يبيارر  الخبررر بإيييرراء لعمرررو ا  لدررد جعررل ا  فرري هررذا يررال ةدررى ينحلرروا إييداألبرر

الرجل  بر  بعثع إلي  ما بعثع فساخوا في األرض إن هذا لعبر  وبصرير  ويرؤدي إلير  السرفياني الرا ر  ثرم يخررج 
فيدرول مرا دررون أسردديي  البيعر  . وال  فيعرون  بما صن  ويدولون كساك ا  قميصا فخيعدر  خأ ةدى ييدى كيبا وهم

فيدرول لر  أدةرب أن أقييرك فيدرول نعررم . فيدرول بيرى ,  فا ررل.. فيدرول أقينري فيدرول. فيدولرون نعرم فيأدير  إلرى إيييراء 
  أيييراء ثرم يسرير إلرى كيرب فينوربوم فيديي  ثم يدرول هرذا رجرل قرد خير  ررا دي فيرأمر بر  ثرم ذلرك فيرذبأ  يرى بالرر

 (. فالخاهب من خاب يوم نوب كيب

 5009  السفياني وكيرب يددديرون فري بيرع المدردس  ةدثني مةد  أن المودي و: ) ةدثنا الوليد بن مسيم قال
 أسريرا فيرأمر بر  فيرذبأ  يرى براب الرجر  ثرم دبراع نسراؤهم وغنراهموم  يرى درج السرفيانيةين يسردديي  البيعر  فيرؤدى 

 . (دمشق 
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 يبراي  الموردي سربع  رجرال  يمراء دوجوروا إلرى مكر  مرن أفرق : ) ا   نر  قرال  ي ن  بد ا  بن مسرعود رضر
شدى ميعاد قد باي  لكل رجل مرنوم ثيثماهر  وبضرع   شرر رجرال فيجدمعرون بمكر  فيبايعونر  ويدرذف ا  مةبدر  فري 

ياني  ييوم رجل من جرم فإذا خررج مرن مكر  خيرف صدور الناس فيسير بوم وقد دوج  إلى الذين بايعوا خيل السف
أصةاب  ومشى في إحار ورداء ةدى يأدي الجرمي فيباي  ل  فيندم  كيرب  يرى بيعدر  فيأدير  فيسردديي  البيعر  فيديير  

 . (ثم يعبأ جيوش  لددال  فيوحم  ويوحم ا   يى يدي  الروم ويذهب ا   يى يدي  الفدن وينحل الشام  

 5051  إذا رأيع خييف  ببيع المددس ويخرر دونر  يعنري بدمشرق فرال ددبر  الرذي دونر  فإنر  : ) ال  ن كعب ق
 . (أضل من ةمار أهي  

  5054  ةردثني أشرياخنا قرال السرفياني هرو الرذي يردف  الخالفر  إلرى : ) ةدثنا  بد الددوس  ن أبي بكر قرال
 . (المودي 

 5040  الصخري الكوفر  ثرم يبيار  ظورور الموردي بمكر  ةدثنا الةكم بن ناف   ن جراح  ن أررا  قال يدخل
فيبع  إلي  من الكوف  بعثا فيخسف ب  فال ينجوا منوم إال بشير إلى المودي ونذير ينرذر الصرخري فيدبرل الموردي 

فرسررا رهرران فيسرربد  الصررخري فيدررر  بعثررا يخررر مررن الشررام إلررى  كأنومررامررن مكرر  والصررخري مررن الكوفرر  نةررو الشررام 
فيكره المجاح ويدول أكدب إلى ابن  مي فإن يخير   أنفذبأرض الةجاح فيديم بوا ويدال ل  المودي فييدون المودي 

را د  فأنا صاةبكم فإذا وصرل الكدراب إلرى الصرخري سريم لر  وبراي  وسرار الموردي ةدرى ينرحل بيرع المدردس فرال 
يعررا إلررى الجورراد مررن األرض إال ردهررا  يررى أهررل الذمرر  ورد المسرريمين جم ايدرررك المورردي بيررد رجررل مررن الشررام فدررر 

فيمك  في ذلرك ثرال  سرنين ثرم يخررج رجرل مرن كيرب يدرال لر  كنانر  بعينر  كوكرب فري رهرر مرن قومر  ةدرى يرأدي 
الصررخري فيدررول بايعنرراك ونصرررناك ةدررى إذا ميكررع بايعررع  رردونا لنخرررجن فيندررادين فيدررول فرريمن أخرررج فيدررول ال 

وال ظيررف فيرةررل ودرةررل معرر   ررامر بأسرررها  يبدررى  امريرر  أموررا أكبررر منررك إال لةددررك ال يدخيررف  نررك ذاع خررف
, ةدى ينحل بيسان ويوج  إليوم المودي راي  وأ ظم راي  في حمان المودي ماه  رجل فينحلون  يرى فراثور إبرراهيم 

بيوررا وغنموررا فررإذا دشررامع الخرريالن ولررع كيررب أدبارهررا وأخررذ الصررخري فيررذبأ  يررى الصررفا  فدصررف كيررب خييوررا واى
درج رور حيدا الدنرر  الدي  يرى يمرين  الكنيس  الدي في برن الوادي  يى ررف المعدرض   يى وج  األرض ثم

الوادي  يى الصرفا المعدرضر   يرى وجر  األرض  ييورا يرذبأ كمرا درذبأ الشرا  فالخايرب مرن خراب يروم كيرب ةدرى 
 (.  دباع الجاري  العذراء بثماني  دراهم

 5044  شررر  يسرردخرج دررابوع السرركين  مررن غررار المورردي يبعرر  بددررال الررروم يعررري فدرر  : )  ررن كعررب قررال 
بأنراكي  في  الدوار  الدي أنحل ا  دعالى  يى موسى  يي  السالم واإلنجيل الرذي أنرحل ا   رح وجرل  يرى  يسرى 

 . (هل الدورا  بدورادوم وبين أهل اإلنجيل بإنجييوم أ  السالم يةكم بين ي ي

  5041 مر قد خفي ويسدخرج الدرورا  واإلنجيرل مرن أرض إنما سمي المودي ألن  يودي أل: )   ن كعب قال
 . (يدال لوا أنراكي  

 5010  أبردال الشرام  قاد  المودي خير الناس أهل نصرد  وبيعد  من أهل كوفان واليمن و: )  ن كعب قال
درأمن األرض ةدرى إن  ا  دعرالى الفدنر  العميراء و  مةبروب فري الخالهرق يرفر, مددمد  جبريرل ويدراجر  ميكاهيرل 

   ( .المرأ  لدة  في خمس نسو  ما معون رجل ال دددي شيها إال ا  دعري األرض حكادوا والسماء بركدوا 
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 5015  (. ا بالمساكينم الم  المودي أن يكون شديدا  يى العمال جوادا بالمال رةي: )قال  سراوو  ن 

 5011  ورا  يسردخرجوا مرن جبرال إنمرا سرمي الموردي ألنر  يوردى إلرى أسرفار مرن أسرفار الدر: )  ن كعب قرال
 (. الشام يد و إليوا اليوود فيسيم  يى ديك الكدب جما   كثير  ثم ذكر نةوا من ثالثين ألفا

    5011  أن  ذكر فدن  دكون فدرال إذا كران ذلرك فاجيسروا فري بيرودكم ةدرى دسرمعوا  : ) ن مةمد بن سيرين
ا بكررر خيررر مررن أبرري بكررر و مررر قررال قررد كرران ا   نومررا قيررل يررا أبرر ي يررى النرراس بخيررر مررن أبرري بكررر و مررر رضرر

 . ( يفضل  يى بعض األنبياء

 5021 المورديون ثالثر  موردي الخيرر وهرو  مرر برن  برد : ) ةدثنا الوليد قال سرمعع رجرال يةرد  قومرا فدرال
العحيح ومودي الدم وهو الذي يسكن  يي  الدماء ومودي الدين  يسى بن مريم  يي  السالم دسريم أمدر  فري حمانر  

 ). 

 5021  ديب  يى المسيء من إسراءد  وهرو  إذا كان المودي حيد المةسن في إةسان  و: )  قال سراوو  ن
 ( . يبذل المال  يى العمال ويرةم المساكين

 5010  بياني أن   يى يدي الموردي يظورر درابوع السركين  مرن بةيرر  ربرير  : )  ن سييمان بن  يسى قال
 ( .  س فإذا نظرع إلي  اليوود أسيمع إال قييال منوم ثم يموع الموديةدى يةمل فيوض  بين يدي  ببيع المدد

 5011الموردي يصرية  :    ) ا   نر  قرال قرال رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم  ي يي بن أبري رالرب رضر
 ( . ا  دعالى في ليي  واةد 

 5014  لةجراح ةدرى يسردوي الموردي رجرل أحج أبير  أ رين يجريء مرن ا: )  ن السدر بن رسدم  ن أبير  قرال
 . (  يى منبر دمشق وهو ابن ثمان  شر  سن 

 5011 المودي مولده بالمدين  من أهل بيع النبي صيى ا  : ) ا   ن  قال  ي ن  يي بن أبي رالب رض
مورراجره بيررع المدرردس كرر  اليةيرر  أكةررل العينررين بررراق الثنايررا فرري  أبيرر  اسررم أبرري وواسررم اسررمي  واسررم  ييرر  وسرريم 
أقنررى أجيررى فرري كدفرر   المرر  النبرري يخرررج برايرر  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم مررن مرررر مخميرر  سرروداء وجورر  خررال 

مربع  فيوا ةجر لم ينشر منذ دوفي رسول ا  صيى ا   يي  وسيم وال دنشر ةدى يخرج المودي يمده ا  بثالثر  
 ( .ثين إلى األربعين ف من المالهك  يضربون وجوه من خالفوم وأدبارهم يبع  وهو ما بين الثاليال

 5012  ( . هو فدى من قريش ادم ضرب من الرجال: ) ا   ن   يقال  يي بن أبي رالب رض 

 5041 يخررج رجرل مرن ولرد الةسرين مرن قبرل المشررق ولرو : ) ا   نومرا قرال  ي ن  بد ا  بن  مررو رضر
 ( .  اسددبيد  الجبال لودموا وادخذ فيوا ررقا

    5514 ( يعيش المودي أرب   شر  سن  ثم يموع مودا : )   ن الحهري قال . 

    5511  ( .  ييي المودي أمر الناس ثالثين أو أربعين سن : )  ن  يي قال 

 5519  مرررا : )  رررن  برررد الررررةمن برررن قررريس برررن جرررابر الصررردفي قرررال قرررال رسرررول ا  صررريى ا   ييررر  وسررريم
 . (الدةراني بدون المودي 

 5514 (   ال دذهب األيام والييالي ةدى يسوق الناس رجل من قةران: )  ن  قال ا   ي ن أبي هرير  رض
. 
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 5521  سريكون مرن : )  ن  بد الرةمن بن قيس بن جابر الصدفي أن رسول ا  صيى ا   يي  وسريم قرال
 .  (أهل بيدي رجل يمأل األرض  دال كما ميهع جورا ثم يجيء بعده الدةراني والذي بعثني بالةق ما هو دون  

 5540   يكون بعد المودي خييف  من أهل اليمن من قةرران أخرو الموردي فري دينر  يعمرل : )  ن كعب قال
بعميرر  وهررو الررذي يفرردأ مدينرر  الررروم ويصرريب غناهموررا قررال كعررب وييرري النرراس رجررل مررن بنرري هاشررم ببيررع المدرردس 

وفرري حمانرر  الخسررف , د سررننا كانررع معروفرر  ويبدرردع سررننا لررم دكررن ةدررى ال دجررد  المررا يةررد  بةرردي  واةرر  يرفرر
كخرارر الددراد فري ليير   والمس  ويعود اإلسالم غريبا كما بدأ غريبا فالمدمسك يومهذ بدين  كالدابض  يى الجمر و

ويرسل ابند  دخرر في األسواق معوا الشرر  ييوا بريران من ذهب ال دوارى مدبي  وال مدبر  فيو دكيم , مظيم  
 .  (في ذلك رجل ضربع  ند   

   5400  ينررحل خييفرر  مررن بنرري هاشررم بيررع المدرردس يمررأل األرض  رردال يبنرري : )  ررن مةمررد بررن الةنفيرر  قررال
بيع المددس بناءا لم يبنى مثي  يميك أربعين سن  دكون هدن  الروم  يى يدي  في سب  سنين بدين من خالفد  ثرم 

شررم ثررم دكررون هررحيمدوم وفرردأ ياردرون برر  ثررم يجدمعررون لرر  بررالعمق فيمروع فيوررا غمررا ثررم ييرري بعررده رجررل مرن نبرري ها
الدسرنريني   يى يدي  ثم يسرير إلرى رومير  فيفدةورا ويسردخرج كنوحهرا وماهرد  سرييمان برن داود  ييومرا السرالم ثرم 

 . (يرج  إلى بيع المددس فينحلوا ويخرج الدجال في حمان  وينحل  يسى بن مريم  يي  السالم فيصيي خيف  

 5405   (ف  وهو يمان دكون غحو  الوند الدي قال فيوا أبو هرير   يى يدي ذلك الخيي: )  ن أررا  . 

 5452  بيانرري أن المورردي يعرريش أربعررين  امررا ثررم يمرروع  يررى فراشرر  ثررم يخرررج رجررل مررن : )  ررن أررررا  قررال
قةران مثدوب األذنين  يى سير  المودي بداؤه  شرين سن  ثم يموع قدال بالسالح ثم يخررج رجرل مرن أهرل بيرع 

 يي  وسيم مودي ةسن السير  يفدأ مدين  قيصر وهرو يخرر أميرر مرن أمر  مةمرد صريى ا   يير  النبي صيى ا  
    ( . وسيم ثم يخرج في حمان  الدجال وينحل في حمان   يسى بن مريم  يي  السالم

   5451  يبع  ميك في بيع المددس جيشا إلى الوند فيفدةوا ويأخذ كنوحهرا فيجعير  ةيير  : )  ن كعب قال
 ( .  لمددس ويددموا  يي ميوك الوند مايوبين يديم ذلك الجيش في الوند إلى خروج الدجاللبيع ا

   5451  ليردركن المسريأ برن : ) ن  بد الرةمن بن جبير بن نفير قال قال رسول ا  صيى ا   يي  وسريم
 . (مريم رجال من أمدي هم مثيكم أو خيرهم مثيكم أو أخير

 5419  دي ذلرك الخييفر  اليمراني الرذي دفردأ الدسررنريني  ورومير   يرى يدير  يخررج  يى ير: )  ن أررا  قال
الدجال و في حمان  ينحل  يسى ابن مريم  يي  السالم في حمان   يى يدي  دكون غحو  الوند وهرو مرن بنري هاشرم 

 . (غحو  الوند الدي قال فيوا أبو هرير  

 5411  م  اسرم نبريكم يفررح بخروجر  أهرل السرماء يخررج رجرل مرن ولرد ةسرين اسر: ) قال  يي بن أبي رالرب
قال هو من ولد خالد بن يحيد بن أبي سرفيان رجرل  . واألرض فدال ل  رجل يا أمير المؤمنين فالسفياني ما اسم  

ضخم الوام  بوجو  يثار جدري وبعين  نكد  بياض خروج  خروج المودي لريس بينومرا سريران هرو يردف  الخالفر  
 يخرج في سبع  نفر م  رجل مرنوم وادي اليابسمن وادي من أرض دمشق يدال ل   إلى المودي يخرج من الشام

يرأدي ,لواء معدود يعرفون في لواه  النصر يسير بين يدي   يى ثالثين ميال ال يرى ذلك العيم أةد يريده إال انوحم 
ويسدصررةب الدررراء دمشررق فيدعررد  يررى منبرهررا ويرردني الفدورراء والدررراء ويضرر  السرريف فرري الدجررار وأصررةاب األمرروال 
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ويسدعين بوم  يى أمورهم ال يمدن   يي  منوم أةد إال قدي  ويجوح الجيش إلرى المشررق جيشرا ويخرر إلرى الماررب 
ويولي جيش العراق رجال من بني ةارثر  يدرال لر  قمرر برن  براد رجرل جسريم لر  غرديردان  يرى  ,ويخر الى اليمن 

دير  مرن بالشرام مرن أهرل المشررق وبورا يومهرذ مرنوم جنرد مددمد  رجل مرن قومر  قصرير أصري   رريض المنكبرين يدا
 ظيم يداديوم فيما بين دمشق وفي موض  يدال ل  البني  وأهل ةمم في ةرب أهل المشرق وأنصارهم كرل ذلرك 
يوحموم السفياني ثم ينةاح من بدمشق وةمم م  السفياني وييددون وأهل المشرق في موضر  مرن أرض ةمرم 

من الناس نيف وسدون ألفا ثالث  أربا وم مرن أهرل المشررق ثرم دكرون الردبر   سييم  يددليدال ل  البدين إلى جانب 
 يرريوم وليسررير الجرريش الررذي يوجورر  إلررى المشرررق ةدررى ينررحل الكوفرر  فيكررون بيررنوم قدررال شررديد يكثررر فيرر  الدديررى ثررم 

رج مسردةل ودوررب دكون الوحيم   يى أهل الكوف  فكم من دم موراق وبرن مبدرور ووليرد مددرول ومرال منوروب وفر
ويكدررب السررفياني إلررى صرراةب ذلررك الجرريش أن سررر إلررى الةجرراح فيسررير بعررد أن يعركوررا  رررك  ,النرراس إلررى مكرر  

هرر  رجررل ويبدررر البرررون ويددررل امررنوم ومررن األنصررار أربعم األديررم فينررحل المدينرر  فيضرر  السرريف فرري قررريش فيددررل
اب المسجد رجل وأخد  يدال لوما مةمد وفارم  يصيبوما  يى ب الولدان ويددل أخوين من قريش من بني هاشم و

ويورررب النرراس منرر  إلررى مكرر  فيسررير بجيشرر  ذلررك إلررى مكرر  يريرردها فينررحل البيررداء فيررأمر ا  دعررالى جبريررل  ييرر  , 
السالم فيصرخ بصود  يا بيداء بيدي بوم فيبادون مرن ثرم يخررهم ويبدرى مرنوم رجرالن ييداهمرا جبريرل  يير  السرالم 

   ( .  لدوا لى أدبارهما فيكأني أنظر اليوما يمشيان الدودري يخبران الناس مافيجعل وجوهوما إ
 

************* 
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 مالحم الروم - (6)

 :صحيح مسلم 
 4941  ثررم ال ددرروم السررا   ةدررى ينررحل الررروم : )  ررن أبرري هريررر  أن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال

ن  من خيار أهل األرض يومهذ فإذا دصافوا قالع الروم خيوا بيننا باأل ماق أو بدابق فيخرج إليوم جيش من المدي
وبين الذين سبوا منا نداديوم فيدول المسريمون ال وا  ال نخيري بيرنكم وبرين إخواننرا فيدراديونوم فينورحم ثير  ال يدروب 

قسرررنريني  فبينمررا هررم ا   يرريوم أبرردا ويددررل ثيررثوم أفضررل الشرروداء ثررم ا  ويفدرردأ الثيرر  ال يفدنررون أبرردا فيفددةررون 
يددسررمون الانرراهم قررد  يدرروا سرريوفوم بررالحيدون إذ صرراح فرريوم الشرريران إن المسرريأ قررد خيفكررم فرري أهيرريكم فيخرجررون 
وذلك بارل فإذا جراؤوا الشرام خررج فبينمرا هرم يعردون ليددرال يسروون الصرفوف إذ أقيمرع الصرال  فينرحل  يسرى برن 

دو ا  ذاب كمرا يرذوب الميرأ فري المراء فيرو دركر  النرذاب ةدرى يويرك مريم  صيى ا   يي  وسيم فأموم فإذا ريه  
 ( .  ولكن يددي  ا  بيده فيريوم دم  في ةربد 

 
 : باب تقوم السالة والروم أكةر الناس

 4949 قررال المسرردورد الدرشرري ثررم  مرررو بررن العررام سررمعع رسررول ا    : ) موسررى بررن  يرري  ررن أبيرر  قررال
م ددوم السا   والروم أكثر الناس فدال ل   مرو أبصر ما ددول قال أقول ما سمعع صيى ا   يي  وسيم  يدول ث

مرررن رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم  قرررال لرررهن قيرررع ذلرررك إن فررريوم لخصررراال أربعرررا إنورررم ألةيرررم النررراس ثرررم فدنررر  
يير  وأمرنعوم أوشكوم كر  بعد فر  وخيرهم لمسكين ويديم وضرعيف وخامسر  ةسرن  جم وأسر وم إفاق  بعد مصيب  و

  ( . من ظيم الميوك  

 4941  قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم ثرم : )  ن سويل بن أبي صالأ  ن أبير   رن أبري هريرر  قرال
قفيحها ومنعع الشام مديوا ودينارها ومنعع مصرر إردبورا ودينارهرا و رددم مرن ةير  بردأدم  منعع العراق درهموا و

 ( .  بدأدم شود  يى ذلك لةم أبي هرير  ودم و ددم من ةي  بدأدم و ددم من ةي  

 
  :باب إ بال الروم في كةر  القتل ةم خروج الدجال   

   4944 ثم هاجع ريأ ةمراء بالكوف  فجاء رجل ليس ل  هجير إال يرا  برد ا   : )  ن يسير بن جابر قال
 يدسرم ميررا  وال يفررح بانيمر  ثرم بن مسعود جاءع السا   قال فدعد وكان مدكها فدال إن السا   ال ددوم ةدرى ال

قال بيده هكذا ونةاها نةو الشام فدال  دو يجمعون ألهل اإلسالم ويجم  لوم أهل اإلسالم قيع الروم دعني قرال 
نعررم ودكررون ثررم ذاكررم الددررال رد  شررديد  فيشرردرر المسرريمون شرررر  ليمرروع ال درجرر  إال غالبرر  فيددديررون ةدررى يةجررح 

هرررؤالء غالررب ودفنرررى الشرررر  ثرررم يشرردرر المسررريمون شرررر  ليمررروع ال درجرر  إال غالبررر  بيررنوم الييررل فيفررريء هررؤالء و 
فيددديون ةدى يةجح بينوم الييل فيفيء هؤالء وهؤالء غالب ودفنى الشررر  ثرم يشردرر المسريمون شررر  ليمروع ال 

رابر  نورد إلريوم بدير  درج  إال غالب  فيددديون ةدى يمسوا فيفيء هؤالء وهؤالء غالب ودفنى الشرر  فإذا كان يوم ال
مرا قرال لرم يرر مثيورا ةدرى إن الرراهر  أهل اإلسالم فيجعل ا  الردبر   يريوم فيدديرون مددير  إمرا قرال ال يررى مثيورا واى



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1556  [  
 

ليمر بجنبادوم فما يخيفوم ةدى يخر ميدا فيدعاد بنو األب كانوا ماه  فال يجدون  بدى منوم إال الرجل الواةد فبأي 
يداسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصري  إن الدجال قد غنيم  يفرح أو أي ميرا  

خيفوم في ذراريوم فيرفضون ما في أيرديوم ويدبيرون فيبعثرون  شرر  فروارس رييعر  قرال رسرول ا   صريى ا   يير  
ومهرذ أو مرن خيرر وسيم إني أل رف أسماءهم وأسماء يبراهوم وألروان خيرولوم هرم خيرر فروارس  يرى ظورر األرض ي

 .  ( فوارس  يى ظور األرض يومهذ قال بن أبي شيب  في روايد   ن أسير بن جابر

 4451  يوشك أهل العرراق أن ال يجبرى إلريوم قفيرح : ) جابر بن  بد ا  فدال   ند ن أبي نضر  قال ثم كنا
ام أن ال يجبرى إلريوم دينرار وال وال درهم قينا من أين ذاك قال من قبرل العجرم يمنعرون ذاك ثرم قرال يوشرك أهرل الشر

مدى قينا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم اسكع هنير  ثرم قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم يكرون فري 
يخر أمدي خييف  يةثي المال ةثيا ال يعده  ددا قال قيع ألبي نضر  وأبي العالء أدريان أن   مر بن  بد العحيح 

 ( . فداال ال

 4440 ثرررم سرررمعدم بمدينررر  جانرررب منورررا فررري البرررر  : ) هريرررر  أن النبررري  صررريى ا   ييررر  وسررريم  قرررال  رررن أبررري
وجانب منوا في البةر قالوا نعم يا رسول ا  قال ال ددوم السرا   ةدرى ياحوهرا سربعون ألفرا مرن بنرى إسرةاق فرإذا 

كبر فيسدر أةد جانبيوا قال ثور ال أ يم  جاؤوها نحلوا فيم يداديوا بسالح ولم يرموا بسوم قالوا ال إل  إال ا  وا  أ
إال قال الذي في البةرر ثرم يدولروا الثانير  ال إلر  إال ا  وا  أكبرر فيسردر جانبورا اآلخرر ثرم يدولروا الثالثر  ال إلر  إال 

خررج  ا  وا  أكبر فيفرج لوم فيدخيوها فيانموا فبينما هم يددسمون الماانم إذ جراءهم الصرري  فدرال إن الردجال قرد
 .  (فيدركون كل شيء ويرجعون 

 
 :سنن أبي داوود 

   2444    قرال جبيرر انريررق بنرا إلرى ذي مخبررر رجرل مرن أصررةاب : )  رن جبيرر برن نفيررر  رن الودنر  قررال
النبي  صيى ا   يي  وسيم  فأديناه فسأل  جبيرر  رن الودنر  فدرال سرمعع رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم يدرول 

صيةا يمنا فداحون أندم وهم  دوا من وراهكم فدنصرون ودانمون ودسيمون ثم درجعون ةدى ثم سدصالةون الروم 
دنحلوا بمرج ذي ديول فيرف  رجرل مرن أهرل النصرراني  الصرييب فيدرول غيرب الصرييب فياضرب رجرل مرن المسريمين 

 ( . فيدق  فعند ذلك دادر الروم ودجم  ليميةم  

 2441 ويثرور المسريمون إلرى أسريةدوم فيددديرون فيكررم ا  : )  فير   ن ةسان بن  رير  ثرم بورذا الةردي  حاد
 ( .ديك العصاب  بالشواد  

 2442 ل رسول ا   صيى ا   يي  وسيم ن جبير بن نفير  ن مالك بن يخامر  ن معاذ بن جبل قال قا :
  وفررردأ ثرررم  مرررران بيرررع المدررردس خرررراب يثررررب وخرررراب يثررررب خرررروج الميةمررر  وخرررروج الميةمررر  فررردأ قسررررنريني)  

الدسرنريني  خروج الدجال ثم ضرب بيده  يى فخذ الذي ةد  أو منكب  ثم قال إن هذا لةرق كمرا أنرك هاهنرا أو 
 ( . كما أنك قا د يعني معاذ بن جبل 
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 :    باب في تواتر المالحم   
 2441  مرر  ثررم المية:   )   ررن أبرري بةريرر   ررن معرراذ بررن جبررل قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم

 (.الكبرى وفدأ الدسرنريني  وخروج الدجال في سبع  أشور

 2441  ثرم برين الميةمر  : )  ن بن أبي بالل  ن  بد ا  بن بسر أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم قرال
 (.وفدأ المدين  سع سنين ويخرج المسيأ الدجال في السابع  قال أبو داود هذا أصأ من ةدي   يسى  

 449 ثررم إن فسرررار المسرريمين يرروم الميةمرر  : )  اء أن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  قررال ررن أبرري الرردرد
 (.بالاور  إلى جانب مدين  يدال لوا دمشق من خير مداهن الشام 

  2444  ثرررم يوشرررك المسررريمون أن : )   رررن نررراف   رررن برررن  مرررر قرررال قرررال رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم
 ( . د مسالةوم سالح  يةاصروا إلى المدين  ةدى يكون أبع

 2100  ( . ثم وسالح قريب من خيبر: )  ن الحهري قال 

 2105  ثرم لرن يجمر  ا   يرى هرذه األمر  : )   ن  وف بن مالك قال قال رسول ا   صيى ا   يير  وسريم
 ( .سيفين سيفا منوا وسيفا من  دوها 

 
 : باب في النهي لن تهييج الترك والحبشة

 2104  جل من المةرررين  رن رجرل مرن أصرةاب النبري  صريى ا   يير  وسريم   رن النبري   ن أبي سكين  ر
 ( .ثم د وا الةبش  ما ود وكم وادركوا الدرك ما دركوكم : ) صيى ا   يي  وسيم  أن  قال 

 

 : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد  المستدرك للم الصحيحين
 9449    ييرر  وسرريم  وهررو بررن أخرري النجاشرري أنرر  سررم   ررن ذي مخمررر رجررل مررن أصررةاب النبرري  صرريى ا

دصرالةون الرروم صريةا يمنرا ةدرى دارحون أنردم وهرم  ردوا مرن وراهورم : ) رسول ا   صيى ا   يير  وسريم  يدرول 
فدنصرون ودانمون ودنصرفون ةدرى دنحلروا بمررج ذي ديرول فيدرول قاهرل مرن الرروم غيرب الصرييب ويدرول قاهرل مرن 

النوا بيررنوم فيثررور المسرريم إلررى صررييبوم وهررم مررنوم غيررر بعيررد فيدقرر  ويثررور الررروم إلررى المسرريمين بررل ا  غيررب فيدررداو 
كاسررر صررييبوم فيدديونرر  ويثررور المسرريمون إلررى أسرريةدوم فيدديررون فيكرررم ا   ررح وجررل ديررك العصرراب  مررن المسرريمين 

دةرع ثمرانين غاير   بالشواد  فيدول الروم لصاةب الروم كفيناك جرد العررب فياردرون فيجدمعرون ليميةمر  فيرأدونكم
     .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه ( دةع كل غاي  اثنا  شر ألفا 

 9200  يوشك أهرل العرراق أن ال يجريء إلريوم درهرم وال قفيرح : )  ن جابر بن  بد ا  رضي ا   نوما قال
يوشك أهل الشام أن ال يجيء قالوا مم ذاك يا أبا  بد ا  قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكع هنيو  ثم قال 

إلرريوم دينررار وال مررد قررالوا مررم ذاك قررال مررن قبررل الررروم يمنعررون ذلررك ثررم قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  
يكون في أمدي خييف  يةثي المال ةثيا ال يعده  دا ثرم قرال والرذي نفسري بيرده ليعرودن األمرر كمرا بردأ ليعرودن كرل 

نورا ةدرى يكرون كرل إيمران بالمدينر  ثرم قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  ال إيمان إلى المدين  كمرا بردأ م
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يخرررج رجررل مررن المدينرر  رغبرر   نوررا إال أبرردلوا ا  خيرررا منرر  وليسررمعن نرراس برررخم مررن أسررعار وريررف فيدبعونرر  
 . هذا ةدي  صةيأ  يى شرر مسيم( والمدين  خير لوم لو كانوا يعيمون 

 9241   أن رجررال مررن أ ررداء المسرريمين باألنرردلس : )  مرررو بررن العررام رضرري ا   نومررا  ررن  بررد ا  بررن
يدال ل  ذو العررف يجمر  مرن قباهرل الشررك جمعرا  ظيمرا يعررف مرن باألنردلس أن ال راقر  لورم فيوررب أهرل الدرو  

عر  من المسيمين في السفن فيجيحون إلى رنج  ويبدى ضعف  الناس وجما دوم ليس لوم سفن يجيحون  ييوا فيب
ا   ح وجل و رال ويعبرر لورم فري البةرر فيجرح الو رل ال يارري المراء أظالفر  فيرراه النراس فيدولرون الو رل الو رل 
ادبعوه فيجيح الناس  يى أثره كيوم ثم يصرير البةرر  يرى مرا كران  يير  ويجيرح العردو فري المراكرب فرإذا ةرس بورم 

لس مرن المسريمين ةدرى يردخيوا الفسررار ويدبرل ذلرك أهرل األفريدير  هربروا كيورم مرن إفريدير  ومعورم مرن كران باألنرد
ن ما هنالك شرا فدخرج إليوم راي  المسريمين ؤو العدو ةدى ينحلوا فيما بين مربور إلى األهرام مسير  خمس برد فيمي

 يى الجسر فينصرهم ا   ييوم فيوحمونوم ويدديونوم إلى ألولب  مسير   شر ليال ويسدوقد أهل الفسررار بعجيورم 
وم سب  سنين وينفيرع ذو العررف مرن الددرل ومعر  كدراب ال ينظرر فير  إال وهرو منورحم فيجرد فير  ذكرر اإلسرالم وأداد

وأن  يؤمر في  بالدخول في السيم فيسأل األمان  يى نفس  و يى من أجاب  إلى اإلسالم مرن أصرةاب  الرذين أقبيروا 
شر  يدرال لر  أسريس وقرد جمر  جمعرا  ظيمرا معر  فيسريم فيصرير مرن المسريمين ثرم يرأدي العرام الثراني رجرل مرن الةب

فيورررب المسرريمون مررنوم مررن أسرروان ةدررى ال يبدررى بوررا وال فيوررا دونوررا أةررد مررن المسرريمين إال دخررل الفسرررار فينررحل 
أسرريس بجيشرر  منررف وهررو  يررى رأس بريررد مررن الفسرررار فدخرررج إلرريوم رايرر  المسرريمين  يررى الجسررر فينصرررهم ا  

هرذا ةردي  صرةيأ موقروف اإلسرناد  يرى شررر الشريخين ( براع األسرود بعبراء   ييوم فيدديونوم ويأسررونوم ةدرى ي
 .وهو أصل في معرف  وقوع الفدن بمصر ولم يخرجاه

 9241   إن المعاقررل ثالثرر  فمعدررل النرراس يرروم المالةررم بدمشررق ومعدررل النرراس يرروم الرردجال : )  ررن كعررب قررال
 .  (مأجوج برور سيناء  م يأجوج ونور أبي قررس يمرق من الناس من يدول بيع المددس ومعديوم يو 

 9249  الجحير  يمن  من الخراب ةدى دخرب أرميني  ومصر يمن  من الخراب ةدى دخرب : )  ن كعب قال
الجحير  والكوف  يمن  مرن الخرراب ةدرى دخررب مصرر وال دكرون الميةمر  ةدرى دخررب الكوفر  وال دفردأ مدينر  الكفرر 

   .  (دفدأ مدين  الكفرةدى دكون الميةم  وال يخرج الدجال ةدى 
   9299 كثيررر بررن  بررد ا   ررن أبيرر   ررن جررده رضرري ا   نرر  قررال سررمعع رسررول ا   صرريى ا   ييرر    ررن

ال دذهب الدنيا يا  يي بن أبي رالب قال  يري لبيرك يرا رسرول ا  قرال ا يرم أنكرم سردداديون : ) وسيم  وهو يدول 
ودخرررج إلرريوم روقرر  المررؤمنين أهررل الةجرراح الررذين يجاهرردون فرري  بنرري األصررفر أو يدرراديوم مررن بعرردكم مررن المررؤمنين

سرربيل ا  ال دأخررذهم فرري ا  لومرر  الهرررم ةدررى يفرردأ ا   ررح وجررل  يررريوم قسرررنريني  وروميرر  بالدسرربيأ والدكبيرررر 
فينودم ةصنوا فيصريبون نربال  ظيمرا لرم يصريبوا مثير  قرر ةدرى أنورم يددسرمون برالدرس ثرم يصررخ صرارخ يرا أهرل 

ذراريكم فينفض الناس  ن المال فمنوم اآلخذ ومرنوم الدرارك فاآلخرذ  قد خرج المسيأ الدجال في بالدكم و اإلسالم
نادم والدارك نادم يدولون من هذا الصاهأ فال يعيمرون مرن هرو فيدولرون ابعثروا رييعر  إلرى لرد فرإن يكرن المسريأ قرد 

شرراكين فيدولررون مررا صرررخ الصررارخ إال لنبررأ  خرررج فيررأدونكم بعيمرر  فيررأدون فينظرررون فررال يرررون شرريها ويرررون النرراس
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فا دحموا ثرم ارشردوا فيعدحمرون أن نخررج بأجمعنرا إلرى لرد فرإن يكرن بورا المسريأ الردجال ندادير  ةدرى يةكرم ا  بيننرا 
ن يكن األخرى فإنوا بالدكم و شاهركم و ساكركم رجعدم إليوا   .   (وبين  وهو خير الةاكمين واى

   9241  يروم الميةمر  : )  نر  يدرول إنر  سرم  رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم يدرول  أبا الدرداء رضري ا
هرذا ( . فيوا مدين  يدال لوا دمشق خير منراحل المسريمين يومهرذ  الفور الكبرى فسرار المسيمين بأرض يدال لوا 

 .ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه

  9111 رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  فري   ن إسةاق بن  بد ا  ثم أن  وف بن مالك األشجعي أدى
فرردأ  ييرر  ثررم قررال هنيهررا لررك يررا رسررول ا  قررد أ ررح ا  نصرررك وأظوررر دينررك ووضررعع الةرررب أوحارهررا بجرانوررا قررال 
ورسول ا   صيى ا   يير  وسريم  فري قبر  مرن يدم فدرال أدخرل يرا  روف فدرال أدخرل كيري أو بعضري فدرال أدخرل 

ارها ةدى دكون سرع أولورن مرودي فبكرى  روف قرال رسرول ا   صريى ا   يير  كيك فدال إن الةرب لن دض  أوح 
وسرريم  قررل إةرردى والثانيرر  فرردأ بيررع المدرردس والثالثرر  فدنرر  دكررون فرري النرراس كعدررام الاررنم والرابعرر  فدنرر  دكررون فرري 

الميرروك والخامسرر  يولررد فرري بنرري األصررفر غررالم مررن أوالد النرراس ال يبدررى أهررل بيررع إال دخررل  يرريوم نصرريبوم منوررا 
يشب في اليوم كما يشب الصبي في الجمع  ويشب فري الجمعر  كمرا يشرب الصربي فري الشرور ويشرب فري الشرور 

فدرام برين أظوررهم فدرال إلرى مدرى يايبنرا هرؤالء  كما يشب الصبي في السن  فما بي  اثندري  شرر  سرن  ميكروه  يريوم
فدررام الخربرراء فةسررنوا لرر  رأيرر  فبعرر  فرري  الدرروم  يررى مكررارم أرضررنا إنرري رأيررع أن أسررير إلرريوم ةدررى أخرررجوم منوررا

الجحاهر والبري  بصنع  السفن ثرم ةمرل فيورا المدادير  ةدرى نرحل برين أنراكير  والعرريش قرال برن شرريأ فسرمعع مرن 
يدول إنوم اثنا  شر غاي  دةع كل غاير  اثنرا  شرر ألفرا فيجدمر  المسريمون إلرى صراةبوم ببيرع المدردس وأجمعروا 

دين  الرسول  صيى ا   يي  وسيم  ةدى يكون مسرالةوم بالسررح و خيبرر قرال برن أبري في رأيوم أن يسيروا إلى م
جعفررر قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم يخرجرروا أمدرري مررن منابررع الشرريأ قررال أو قررال الةررار  بررن يحيررد إنوررم 

ر وقرال خالرد برن يحيرد سيديموا فيوا هنالك فيفر منوم الثي  ويددل منوم الثي  فيوحموم ا   رح وجرل بالثير  الصراب
يومهذ يضرب وا  بسيف  ويرعن برمة  ويدبع  المسيمون ةدى يبياوا المضيق الذي ثرم الدسررنريني  فيجدونر  قرد 
يبس ماؤه فيجيحون إلى المدين  ةدى ينحلوا بوا فيودم ا  جدرانوم بالدكبير ثم يدخيونوا فيدسمون أموالوم باألدرسر  

مررا هررم  يررى ذلررك إذا جرراءهم راكررب فدررال أنرردم هررا هنررا والرردجال قررد خررالفكم فرري أهيرريكم وقررال أبررو قبيررل المعررافري فبين
نمررا كانررع كذبرر  فمررن سررم  العيمرراء فرري ذلررك أقررام  يررى مررا أصرراب  وأمررا غيرررهم فانفضرروا ويكررون المسرريمون يبنررون  واى

د ولرررم هرررذا ةررردي  صرررةيأ اإلسرررنا( المسررراجد فررري الدسررررنريني  ويارررحون وراء ذلرررك ةدرررى يخررررج الررردجال السادسررر  
 .   يخرجاه 

 
 .رةم  ا    يي بن أبي بكر الويثميلمؤلف    مجمب ال وائد

 ا  برن  مررو فري بيدر  وةولر  سرماران مرن النراس ولريس  يرى  الرةمن بن أبي بكر  قال أديع  بد و ن  بد
 ع  بردفراش  أةد فجيسع  يى فراش  مما ييي رجيي  فجاء رجل أةمر  ظيم البرن والةاصل فدال من الرجل قير

الرةمن بن أبي بكر  فدال ومرن أبرو بكرر  فدرال ومرا درذكر الرجرل الرذي وثرب إلرى رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  
يوشك أن يخرج ابن ةمل الضأن قيع وما ةمل الضرأن قرال : )  من سور الراهف فدال بيى ثم أنشأ يةدثنا فدال
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ناس خمسرماه  ألرف فري البرر و خمسرماه  ألرف فري الف من ال  رجل أةد أبوي  شيران يميك الروم يجي  في الف
البةر ينحلون أرضا يدال لورا العميرق فيدرول ألصرةاب  إن لري فري سرفيندكم بدير  فيةرقورا بالنرار ثرم يدرول ال رومير  

ويسردمد المسريمون بعضروم بعضرا ةدرى يمردهم أهرل  ردن أبرين فيدرول  . لكم وال قسررنريني  لكرم مرن شراء أن يفرر
بوررم فكونرروا سررالةا واةرردا فيددديررون شررورا ةدررى يخرروض فرري سررنابكوا الرردماء وليمررؤمن يومهررذ  لوررم المسرريمون الةدرروا

فرإذا كران يخرر يروم . كفالن من األجر  يى من كان قبي  إال ما كران مرن أصرةاب مةمرد  صريى ا   يير  وسريم 
لورم الررداهر   يرريوم  مرن الشررور قرال ا  دبررارك ودعرالى اليرروم أسرل سرريفي وأنصرر دينرري وأنرددم مررن  ردوي فيجعررل ا 

هررم كررذلك يدسررمون بأدرسرردوم الررذهب  فيوررحموم ا  ةدررى دسرردفدأ الدسرررنريني  فيدررول أميرررهم ال غيررول اليرروم فبينمررا
رواه البرحار موقوفرا ( .  والفض  إذ نودي فيوم أن الدجال قد خيفكم في دياركم فيرد ون مرا بأيرديوم ويدديرون الردجال

 .بدي  رجال  ثداعوفي   يي بن حيد وهو ةسن الةدي  و 

 
 :السنن الوارد  في الفتن 

  (.إذا دخل أصةاب الراياع الصفر مصر فييةفر أهل الشام أسرابا دةع األرض : )  ن األوحا ي قال    

 211 ن سفيان الثوري قال يخرج  نق من البربر فويل ألهل مصر . ) 

 219  ك مصرر لر وما واسددبينا فدرال إيورا  سمعد  ي: )  ن مولى لشرةبيل بن ةسن  أو لعمرو بن العام قال
 (.  إذا رميع بالدسي األرب  قوس األندلس وقوس الةبش  وقوس الدرك وقوس الروم

 5411 قررال فدعررذر الررروم بمررن كرران فيوررا فدجدمرر  ودررأدي بجرريش فرري البةررر مررن روميرر   يرريوم : )  ررن كعررب
 (.ديرا يدال ل   مدا في  كاى ينحل صاةب لوم يدال ل  الجمل أةد أبوي  جني  أو قال شيران فيسير بسفن  ةد

 5154  ن بررالمارب لةمررل الضرران ميررك مررن ميرروكوم يعررد ألهررل الشررام ألررف قيرر  وكيمررا أ رردها : ) قررال كعررب واى
بع  ا   ييوا قاصفا من الريأ ةدى يأذن ا  بخروجوا فدرسى ما بين  كا والنور فيشرايوا كرل جنردان يمرد جنردا 

 .   (موراق  ما بين األقرع إلى المصيص    نر نور ةمم وقال موراق األر  هو فينباي أي نور

   5141 إذا افددةدم رومير  فرادخيوا كنيسردوا العظمرى الشررقي  مرن بابورا : ) ن ابن لويع   ن أبي قبيل قال 
 .(الشرقي فا ددوا سب  بالراع ثم اقديعوا الثامن  فإن دةدوا  صى موسى واإلنجيل رري  وةيي بيع المددس

 5111 (إذا  بدع ذو الخيص  كان ظوور الروم  يى الشام : ) د ا  بن  مرو قال  ن  ب  . 

 5121قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم إنمررا فررارس نرةرر  أو نرةدرران ثررم ال  : )  ررن ابررن مةيريررح قررال
فارس بعد الروم ذاع الدرون كيمرا ذهرب قررن خيفورم قررن مكانر  أصرةاب صرخر وبةرر هيوراع هيوراع إلرى يخرر 

 . (ر هم أصةابكم ما كان في العيش خير الده

   5121 الذي يفدأ الدسرنريني  اسم  اسم نبي قال ابن لويع  ويروي  : )  ن ابن لويع   ن أبي قبيل قال
 ( . في كدبوم يعني الروم أن اسم  صالأ

    5111 رمران  ن يونس بن سيف الخوالني قال دصالةون الروم صيةا يمنا ةدى داحوا أندم وهم الدرك وك
فددول الروم غيب الصييب  فياضب المسيمون فينةاحون وينةاحون فيددديون قداال شديدا ثرم مررج , فيفدأ ا  لكم 

 . ذي ديول ثم يفدأ ا  لكم  ييوم ثم دكون المالةم بعد ذلك
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   5204  ةدثنا  بد الصمد بن  بد الوار   ن ةماد بن سريم   رن  يري برن حيرد  رن  برد الررةمن برن أبري
  ؟قيررع مررا ةمررل الضرران .  عقررال سررمعع  بررد ا  بررن  مرررو يدررول يوشررك أن يخرررج ةمررل الضرران ثررال  مرررا بكررر 

ألرف فري البرر وخمرس ماهر   . قال رجل أةد أبوي  شيران يميك الروم يجيء في ألف ألف وخمس ماه  ألرف ألرف
فرإذا نحلروا  نورا أمرر بورا ألف في البةر ةدى ينحل أرضا يدال لوا العمق فيدول ألصةاب  إن لي في سفنكم ريبر  

فأةرقررع ثررم يدررول ال قسرررنريني  لكررم وال روميرر  فمررن شرراء فيرريدم ويسرردمد المسرريمون بعضرروم بعضررا فررذكر الةرردي  
 .(  في كداب ا  دعالى الحاني  ألجدهاةدى دسدفدةوا الدسرنريني  الحاني  أني 

 5249  قدير  السرفياني ونورب كيرب ةدرى  يكون بين المودي وبرين راغير  الرروم صريأ بعرد: )  ن أررا  قال
يخديف دجاركم إليوم ودجارهم إليكم ويأخذون في صنع  سفنوم ثال  سنين ثم يويك المودي فيميك رجل من أهرل 

 ( . بيد  يعدل قييال ثم يجور فيددل قدال وال ينرفي ذكره ةدى درسى الروم فيما بين صور إلى  كا فوي المالةم

************* 
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 دجال ونزول عيسى عليه السالمخروج ال -( 5)

 
 :صحيح البخاري 

    5190 ثرم ال يردخل المدينر  ر رب  : )  ن أبي بكر  رضي ا   ن   ن النبي  صيى ا   يي  وسيم  قال
 .   (المسيأ الدجال لوا يومهذ سبع  أبواب  يى كل باب ميكان 

 5194  قال ثم ليس من بيد إال سيرؤه  : )مأنس بن مالك رضي ا   ن   ن النبي  صيى ا   يي  وسي ن
الرردجال إال مكرر  والمدينرر  لرريس لرر  مررن ندابوررا ندررب إال  ييرر  المالهكرر  صررافين يةرسررونوا ثررم درجررف المدينرر  بأهيوررا 

 (.ثال  رجفاع فيخرج ا  كل كافر ومنافق 

     5191 يم  ةررديثا ةرردثنا رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرر: ) سررعيد الخرردري رضرري ا   نرر  قررال  يأبرر  ررن
رررويال  ررن الرردجال فكرران فيمررا ةرردثنا برر  أن قررال ثررم يررأدي الرردجال وهررو مةرررم  ييرر  أن يرردخل ندرراب المدينرر  ينررحل 
بعض السباخ الدي بالمدين  فيخررج إلير  يومهرذ رجرل هرو خيرر النراس أو مرن خيرر النراس فيدرول أشرود أنرك الردجال 

فيدول الدجال أرأيع إن قديع هذا ثم أةييد  هل دشكون الذي ةدثنا  نك رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ةديث  
فرري األمررر فيدولررون ال فيدديرر  ثررم يةييرر  فيدررول ةررين يةييرر  وا  مررا كنررع قررر أشررد بصررير  منرري اليرروم فيدررول الرردجال 

 . ( أقدي  فال أسير  يي 

 

 : صحيح مسلم 
 514 ي  وسيم  في الناس فأثنى  يى ا  ثم فدام رسول ا   صيى ا   ي : ) قال سالم قال  بد ا  بن  مر

بما هو أهي  ثم ذكر الدجال فدال إني ألنذركموه ما من نبي إال وقد أنذره قوم  لدد أنذره نوح قوم  ولكن أقول لكم 
     ( .في  قوال لم يدي  نبي لدوم  دعيموا أن  أ ور وأن ا  دبارك ودعالى ليس بأ ور

 514 ع األنصاري إن  أخبره بعض أصةاب رسول ا   صيى ا   يير  قال بن شواب وأخبرني  مر بن ثاب
أن رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  قال يوم ةذر الناس الدجال ثم إن  مكدوب بين  يني  كافر يدرؤه  : ) وسيم 

 (.من كره  مي  أو يدرؤه كل مؤمن وقال دعيموا أن  لن يرى أةد منكم رب   ح وجل ةدى يموع 

 4411  ثرم مرا مرن نبري إال  : ) قال سمعع أنس بن مالك قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ن قداد
ن ربكم ليس بأ ور ومكدوب بين  يني    . (ر  ا ك وقد أنذر أمد  األ ور الكذاب أال إن  أ ور واى

 4412 مع  نوران  ثم ألنا أ يم بما م  الدجال من   : )  ن ةذيف  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
يجريران أةردهما رأى العررين مراء أبريض واآلخررر رأي العرين نرار دررأج  فإمرا أدركرن أةررد فييرأع النورر الررذي يرراه نررارا 
ن الدجال ممسوح العين  ييوا ظفرر  غييظر  مكدروب برين  وليامض ثم ليرأرىء رأس  فيشرب من  فإن  ماء بارد واى

 . ( يني  كافر يدرؤه كل مؤمن كادب وغير كادب 

 4411  ذكرر رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم الردجال ذاع غردا  فخفرض : )  ن النواس بن سمعان ثرم قرال
فيرر  ورفرر  ةدررى ظننرراه فرري راهفرر  النخررل فيمررا رةنررا إليرر   رررف ذلررك فينررا فدررال مررا شررأنكم قينررا يررا رسررول ا  ذكرررع 
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كم إن يخرررج فأنررا ةجيجرر  الرردجال غرردا  فخفضررع فيرر  ورفعررع ةدررى ظننرراه فرري راهفرر  النخررل الرردجال أخرروفني  يرري
ن يخررج فررامرؤ ةجري  نفسرر  وا  خييفدري  يرى كررل مسريم إنرر  شراب قررر  ينرر  رافهر  كررأني أشربو  بعبررد  دونكرم واى

بررن قرررن فمررن أدركرر  مررنكم فييدرررأ  ييرر  فرروادأ سررور  الكوررف إنرر  خررارج خيرر  بررين الشررام والعررراق فعررا  يمينررا  ىالعررح 
رسرول ا  ومرا لبثر  فري األرض قرال أربعرون يومرا يروم كسرن  ويروم كشرور و ا  شرماال يرا  براد ا  فرأثبدوا قينرا يرا 

ويوم كجمع  وساهر أيام  كأيامكم قينا يا رسول ا  فذلك اليوم الذي كسن  أدكفينا في  صال  يوم قال ال اقردروا لر  
فيرد وهم فيؤمنرون بر  قدره قينا يا رسول ا  وما إسرا   في األرض قال كالاي  اسددبرد  الريأ فيرأدي  يرى الدروم 

ويسردجيبون لر  فيرأمر السررماء فدمررر واألرض فدنبرع فدررروح  يريوم سرارةدوم أررول مررا كانرع ذرا وأسربا  ضرررو ا 
لريس بأيرديوم شريء  وأمده خواصر ثم يرأدي الدروم فيرد وهم فيرردون  يير  قولر  فينصررف  رنوم فيصربةون ممةيرين

دبعرر  كنوحهرا كيعاسرريب النةررل ثرم يررد و رجرال ممديهررا شرربابا مرن أمرروالوم ويمرر بالخربرر  فيدرول لوررا أخرجرري كنروحك فد
فيضرب  بالسيف فيدرع  جحلدين رمي  الارض ثم يد وه فيدبل ويدويل وجو  يضةك فبينمرا هرو كرذلك إذ بعر  ا  
المسيأ بن مريم فينحل ثم المنار  البيضاء شرقي دمشق بين موروددين واضعا كفي   يرى أجنةر  ميكرين إذا رأررأ 

ذا رفع  دةدر من  جمان كاليؤلؤ فال يةرل لكرافر يجرد ريرأ نفسر  إال مراع ونفسر  يندوري ةير  يندوري رأس  قر ر واى
ررف  فيريب  ةدى يدرك  ببراب لرد فيددير  ثرم يرأدي  يسرى برن مرريم قروم قرد  صرموم ا  منر  فيمسرأ  رن وجروهوم 

أخرجررع  بررادا لرري ال يرردان ألةررد  ويةرردثوم برردرجادوم فرري الجنرر  فبينمررا هررو كررذلك إذ أوةررى ا  إلررى  يسررى إنرري قررد
 بددالوم فةرح  بادي إلى الرور

مررأجوج وهررم مررن كررل ةرردب ينسرريون فيمررر أواهيوررم  يررى بةيررر  ربريرر  فيشررربون مررا فيوررا ويمررر  ويبعرر  ا  يررأجوج و
يخرهم فيدولون لدد كان بوذه مر  ماء ويةصر نبي ا   يسى وأصةاب  ةدى يكرون رأس الثرور ألةردهم خيررا مرن 

دينار ألةدكم اليوم فيرغرب نبري ا   يسرى وأصرةاب  فيرسرل ا   يريوم النارف فري رقرابوم فيصربةون فرسري ماه  
كموع نفس واةد  ثم يوربر نبري ا   يسرى وأصرةاب  إلرى األرض فرال يجردون فري األرض موضر  شربر إال مرأله 

ق البخرع فردةميوم فدرررةوم ةير  حهموم وندنوم فيرغب نبي ا   يسى وأصرةاب  إلرى ا  فيرسرل ا  ريررا كأ نرا
شرراء ا  ثررم يرسررل ا  مررررا ال يكررن منرر  بيررع مرردر وال وبررر فياسررل األرض ةدررى يدركوررا كالحلفرر  ثررم يدررال لررألرض 
أنبدي ثمردك وردي بركدك فيومهذ دأكل العصاب  من الرمان  ويسدظيون بدةفوا ويبارك فري الرسرل ةدرى أن اليدةر  

اليدة  مرن الارنم لدكفري الفخرذ مرن  اليدة  من البدر لدكفي الدبيي  من الناس و س ومن اإلبل لدكفي الفهام من النا
النراس فبينمررا هررم كررذلك إذ بعرر  ا  ريةررا ريبرر  فدأخررذهم دةرع يبرراروم فددرربض روح كررل مررؤمن وكررل مسرريم ويبدررى 

 ( . شرار الناس يدوارجون فيوا دوارج الةمر فعييوم ددوم السا  
 4419 ثرم يخررج الردجال فيدوجر  قبير   : ) ال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  ن أبي سعيد الخدري قر

مسررالأ الرردجال فيدولررون لرر  أيررن دعمررد فيدررول أ مررد إلررى هررذا الررذي خرررج قررال . رجررل مررن المررؤمنين فديدرراه المسررالأ 
وراكم ربكرم أن فيدولون ل  أو مرا درؤمن بربنرا فيدرول مرا بربنرا خفراء فيدولرون اقديروه فيدرول بعضروم لربعض ألريس قرد ن

ددديوا أةدا دون  قال فينريدون ب  إلى الدجال فإذا ريه المؤمن قال يا أيوا الناس هذا الردجال الرذي ذكرر رسرول ا   
صيى ا   يي  وسيم  قال فيأمر الدجال بر  فيشربأ فيدرول خرذوه وشرجوه فيوسر  ظورره وبرنر  ضرربا قرال فيدرول أو 

شار مرن مفرقر  ةدرى يفررق برين رجيير  قرال ناب قال فيؤمر ب  فيؤشر بالمما دؤمن بي قال فيدول أنع المسيأ الكذ
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ثم يمشي الدجال بين الدرعدين ثم يدول ل  قم فيسدوي قاهمرا قرال ثرم يدرول لر  أدرؤمن بري فيدرول مرا احددع فيرك إال 
عرل مرا برين بصير  قال ثم يدول يا أيورا النراس إنر  ال يفعرل بعردي بأةرد مرن النراس قرال فيأخرذه الردجال ليذبةر  فيج

رقبد  إلى درقود  نةاسا فال يسدري  إلي  سربيال قرال فيأخرذ بيدير  ورجيير  فيدرذف بر  فيةسرب النراس إنمرا قذفر  إلرى 
نما ألدى في الجن  فدال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم هذا أ ظم الناس شواد  ثم رب العالمين  ( . النار واى

 4421  ثرم لريس مرن بيرد إال سريرؤه الردجال : ) ا   يير  وسريم  أنس بن مالك قال قال رسرول ا   صريى ن
إال مك  والمدين  ولريس ندرب مرن أندابورا إال  يير  المالهكر  صرافين دةرسروا فينرحل بالسربخ  فدرجرف المدينر  ثرال  

 . رجفاع يخرج إلي  منوا كل كافر ومنافق

 4422 صريى ا   يير  وسريم   ن األوحا ي  ن إسةاق بن  بد ا   رن  مر  أنرس برن مالرك أن رسرول ا   
 قال ثم يدب  الدجال من حفر أصبوان سبعون ألفا  ييوم الريالس   

 4421  جابر برن  برد ا  يدرول أخبردنري أم شرريك أنورا سرمعع النبري  صريى ا   يير  وسريم  يدرول ثرم ليفررن
 ( .قييل  الناس من الدجال في الجبال قالع أم شريك يا رسول ا  فأين العرب يومهذ قال هم 

 
 :سنن أبي داوود 

 2154  ثم من سم  بالدجال فيينأ : )   مران بن ةصين يةد  قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
 ن  فوا  إن الرجل ليأدي  وهو يةسب أن  مؤمن فيدبع  مما يبع  ب  من الشبواع أو لما يبع  ب  من الشبواع 

. ) 

 2145 ثرم ذكرر رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  الردجال فدرال إن : ) ال  ن النرواس برن سرمعان الكالبري قر
ن يخرج فامرؤ ةجي  نفسر  وا  خييفدري  يرى كرل مسريم فمرن أدركر  مرنكم فييدررأ  يير   يخرج فأنا ةجيج  دونكم واى

ويروم فوادأ سور  الكوف فإنوا جواركم من فدند  قينا وما لبث  في األرض قال أربعون يوما يروم كسرن  ويروم كشرور 
كجمع  وساهر أيام  كأيامكم فدينا يا رسول ا  هذا اليوم الذي كسن  أدكفينا في  صال  يوم وليي  قرال ال اقردروا لر  

 ( .   قدره ثم ينحل  يسى بن مريم ثم المنار  البيضاء شرقي دمشق فيدرك  ثم باب لد فيددي 

 2142  ثم ليس بينري وبينر  :  )   يي  وسيم قال  ن  بد الرةمن بن يدم  ن أبي هرير  أن النبي  صيى ا
ن  ناحل فإذا رأيدموه فا رفوه رجل مربوع إلى الةمر  والبيراض برين ممصرردين كرأن رأسر  يدررر  نبي يعني  يسى واى
ن لرم يصرب  بيرل فيدادرل النراس  يررى اإلسرالم فيردق الصرييب ويددرل الخنحيررر ويضر  الجحير  ويويرك ا  فري حمانرر   واى

( الم ويويك المسيأ الدجال فيمك  في األرض أربعين سن  ثم يدوفى فيصريي  يير  المسريمون الميل كيوا إال اإلس
. 
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 :ابن ماجة 

 2014  ثم أن الدجال يخررج مرن أرض : )  ن أبي بكر الصديق قال ةدثنا رسول ا   صيى ا   يي  وسيم
 ( . بالمشرق يدال لوا خراسان يدبع  أقوام كأن وجوهوم المجان المررق 

 1011ثررم ذكررر رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  الرردجال الارردا  : ) النررواس بررن سررمعان الكالبرري يدررول   ررن
فخفض في  ورف  ةدى ظننا أن  في راهف  النخل فيما رةنا إلرى رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  ررف ذلرك فينرا 

عررع ةدررى ظننررا أنرر  فرري راهفرر  النخررل فدررال مررا شررأنكم فدينررا يررا رسررول ا  ذكرررع الرردجال الارردا  فخفضررع فيرر  ثررم رف
الدجال أخوفني  ييكم إن يخرج فأنا ةجيج  دونكم وأن يخرج فامرؤ ةجي  نفس  وا  خييفدي  يى كرل مسريم إنر  

برن قررن فمرن ريه مرنكم فييدررأ  يير  فروادأ سرور  الكورف إنر  يخررج  ىشاب قرر  ين  قاهم  كأني أشبو  بعبد العح 
ا  يمينا و ا  شماال يا  باد ا  اثبدوا قينا يرا رسرول ا  ومرا لبثر  فري األرض قرال من خي  بين الشام والعراق فع

أربعون يوما يوم كسرن  ويروم كشرور ويروم كجمعر  وسراهر أيامر  كأيرامكم قينرا يرا رسرول ا  فرذلك اليروم الرذي كسرن  
لاير  اسرددبرد  الرريأ قرال فيرأدي دكفينا في  صال  يوم قال فاقدروا ل  قدره قال قينرا فمرا إسررا   فري األرض قرال كا

أن دمررر فدمررر ويرأمر األرض أن دنبرع فدنبرع ودرروح  الدوم فيد وهم فيسردجيبون لر  ويؤمنرون بر  فيرأمر السرماء
 يرريوم سررارةدوم أرررول مررا كانررع ذرى وأسرربا  ضرررو ا وأمررده خواصررر ثررم يررأدي الدرروم فيررد وهم فيررردون  ييرر  قولرر  

يوم شرريء ثررم يمررر بالخربرر  فيدررول لوررا أخرجرري كنرروحك فينريررق فددبعرر  فينصرررف  ررنوم فيصرربةون ممةيررين مررا بأيررد
كنوحهررا كيعاسرريب النةررل ثررم يررد و رجررال ممديهررا شرربابا فيضرررب  بالسرريف ةصررول فيدرعرر  جررحلدين رميرر  الارررض ثررم 
يرد وه فيدبررل يدويررل وجورر  يضرةك فبينمررا هررم كررذلك إذ بعر  ا   يسررى بررن مررريم فينرحل ثررم المنررار  البيضرراء شرررقي 

ذا رفع  ينةدر من  جمان كاليؤلؤ وال دمشق  بين موروددين واض  كفي   يى أجنة  ميكين إذا رأرأ رأس  قرر واى
يةل لكافر يجد ريأ نفس  إال ماع ونفس  يندوي ةي  يندوي ررف  فينريق ةدى يدرك  ثم باب لد فيددي  ثرم يرأدي 

فري الجنر  فبينمرا هرم كرذلك إذ أوةرى ا   ويةردثوم بردرجادوم نبي ا   يسى قومرا قرد  صرموم ا  فيمسرأ وجروهوم
 إليرر  يررا  يسررى إنرري قررد أخرجررع  بررادا لرري ال يرردان ألةررد بددررالوم وأةرررح  بررادي إلررى الرررور ويبعرر  ا  يررأجوج و
مأجوج وهم كما قال ا  من كل ةدب ينسيون فيمرر أواهيورم  يرى بةيرر  الربرير  فيشرربون مرا فيورا ثرم يمرر يخررهم 

يكون رأس الثور ألةدهم خيرا من ماه   ىا ماء مر  ويةضر نبي ا   يسى وأصةاب  ةدفيدولون لدد كان في هذ
دينار ألةدكم اليوم فيرغب نبي ا   يسى وأصةاب  إلى ا  فيرسل ا   ييوم الناف في رقابوم فيصبةون فرسي 

ورم وندرنوم ودمراؤهم كموع نفس واةد  ويوبر نبري ا   يسرى وأصرةاب  فرال يجردون موضر  شربر إال قرد مرأله حهم
فيرغبون إلى ا  سبةان  فيرسل  ييوم ريرا كأ ناق البخع فدةميوم فدررةوم ةي  شار ا  ثرم يرسرل ا   يريوم 
مررا ال يكن من  بيع مدر وال وبر فياسي  ةدى يدرك  كالحلد  ثم يدال لألرض أنبدي ثمردرك وردي بركدرك فيومهرذ 

دظيون بدةفوا ويبارك ا  في الرسل ةدى إن اليدة  من اإلبل دكفي الفهام دأكل العصاب  من الرمان  فدشبعوم ويس
اليدة  من الانم دكفي الفخذ فبينما هم كذلك إذ بع  ا   ييوم ريةا  اليدة  من البدر دكفي الدبيي  و من الناس و

مررر فعيرريوم ددرروم ريبرر  فدأخررذ دةررع يبرراروم فددرربض روح كررل مسرريم ويبدررى سرراهر النرراس يدوررارجون كمررا ددوررارج الة
 (.  السا  
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 2011 ثم خربنا رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم فكران أكثرر خربدر  ةرديثا  : )  ن أبي أمام  الباهيي قال
ةدثناه  رن الردجال وةرذرناه فكران مرن قولر  أن قرال إنر  لرم دكرن فدنر  فري األرض منرذ ذرأ ا  ذرير  يدم أ ظرم مرن 

ن ا  لررم يبعرر  نبيررا إ ن فدنرر  الرردجال واى ال ةررذر أمدرر  الرردجال وأنررا يخررر األنبيرراء وأنرردم يخررر األمررم وهررو ال مةالرر  واى
ن يخرج من بعدي فكل امرئ ةجي  نفس  وا  خييفدري  يرى كرل  يخرج وأنا بين ظورانيكم فأنا ةجي  لكل مسيم واى

ن  يخرج من خي  بين الشام والعراق فيعي  يمينا ويعي  شماال يا  باد ا  فاثبدوا فإن ي سأصف  لكرم صرف  مسيم واى
لم يصفوا إياه نبي قبيي إن  يبدأ فيدول أنا نبي وال نبي بعدي ثم يثني فيدرول أنرا ربكرم وال دررون ربكرم ةدرى دمودروا 
ن مرن فدندر  أن معر  جنر   ن  مكدوب بين  يني  كافر يدررؤه كرل مرؤمن كادرب واى ن ربكم ليس بأ ور واى ن  أ ور واى واى

بناره فييسداي  با  وليدرأ فوادأ الكوف فدكون  يي  برردا وسرالما كمرا كانرع  ونارا فناره جن  وجند  نار فمن ابديى
ن مررن فدندرر  أن يدررول أل رابرري أرأيررع إن بعثررع لررك أبرراك وأمررك أدشررود أنرري ربررك فيدررول نعررم  النررار  يررى إبررراهيم واى

ن مرن فدندر  أن يسري ر  يرى نفرس واةرد  فيدمثل ل  شيرانان في صور  أبي  وأم  فيدوالن يا بنري ادبعر  فإنر  ربرك واى
فيدديورا وينشررها بالمنشررار ةدرى ييدرى شررددين ثرم يدررول انظرروا إلرى  برردي هرذا فررإني أبعثر  اآلن ثرم يررح م أن لر  ربررا 
غيررري فيبعثرر  ا  ويدررول لرر  الخبيرر  مررن ربررك فيدررول ربرري ا  وأنررع  رردو ا  أنررع الرردجال وا  مررا كنررع بعررد أشررد 

 ن  ري   ن أبي سعيد قال قال رسول ا   صيى ا   يي   ...افسي بصير  بك مني اليوم قال أبو الةسن الرن
وسيم ذلك الرجل أرف  أمدي درج  في الجن  قال قال أبو سعيد وا  ما كنا نرى ذلك الرجرل إال  مرر برن الخرراب 

ن مررن فدندرر  أن يررأمر السررماء أن دمررر ر ةدررى مضررى لسرربيي  قررال المةرراربي ثررم رجعنررا إلررى ةرردي  أبرري رافرر  قررال واى
ن  ن من فدند  أن يمرر برالةي فيكذبونر  فرال دبدرى لورم سراهم  إال هيكرع واى فدمرر ويأمر األرض أن دنبع فدنبع واى

فيررأمر السررماء أن دمرررر فدمرررر ويررأمر األرض أن دنبررع فدنبررع ةدررى دررروح  مررن فدندرر  أن يمررر بررالةي فيصرردقون 
نر  ال يبدرى شريء مرن األرض إال مواشيوم من يوموم ذلك أسمن ما كانع وأ ظم  وأمده خواصر وأدره ضرو   ا واى

إال لديد  المالهك  بالسيوف صريد  ةدرى ينرحل  انداباهموره  وظور  يي  إال مك  والمدين  ال يأديوما من ندب من 
ثم الظريب األةمر ثم مندر  السبخ  فدرجف المدين  بأهيوا ثال  رجفاع فال يبدى منافق وال منافد  إال خرج إلي  

كما ينفي الكير خب  الةديد ويد ي ذلك اليروم يروم الخرالم فدالرع أم شرريك بنرع أبري العكرر  فدنفي الخب  منوا
مراموم رجرل صررالأ فبينمرا إمراموم قررد  يرا رسرول ا  فررأين العررب يومهرذ قررال هرم يومهرذ قييررل وجيورم ببيرع المدرردس واى

مشرري الدودررري ليددرردم ددرردم يصرريي بوررم الصرربأ إذ نررحل  يرريوم  يسررى بررن مررريم الصرربأ فرجرر  ذلررك اإلمررام يررنكم ي
 يسى يصيي بالناس فيض   يسى يده بين كدفي  ثم يدول ل  دددم فصل فإنوا لك أقيمع فيصيي بوم إماموم فإذا 
انصرف قال  يسى  يي  السالم افدةروا البراب فيفردأ ووراءه الردجال معر  سربعون ألرف حفرر كيورم ذو سريف مةيرى 

في الماء وينريق هاربا ويدول  يسى  يي  السرالم إن لري فيرك  وساج فإذا نظر إلي  الدجال ذاب كما يذوب الميأ
 ةصول لن دسبدني بوا فيدرك  ثم باب اليد الشرقي فيددي  فيوحم ا  اليوود فال يبدى شيء مما خيق ا  يدوارى بر 

يرا  بررد  حفرر إال أنررق ا  ذلررك الشريء ال ةجررر وال شرجر وال دابر  إال الارقررد  فأنورا مررن شرجرهم ال دنررق إال قررال
ن أيام  أربعون سن  السن  كنصف السرن   ا  المسيم هذا حفر فدعال اقدي  قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  واى
والسن  كالشور والشور كالجمع  ويخر أيام  كالشرر  يصبأ أةدكم  يرى براب المدينر  فرال يبير  بابورا اآلخرر ةدرى 

أليرام الدصرار قرال ددردرون فيورا الصرال  كمرا ددردرونوا فري هرذه يمسي فديل ل  يا رسول ا  كيف نصيي في ديرك ا
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األيام الروال ثم صيوا قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم فيكرون  يسرى برن مرريم  يير  السرالم فري أمدري ةكمرا 
مامررا مدسرررا يرردق الصررييب ويررذبأ الخنحيررر ويضرر  الجحيرر  ويدرررك الصرردق  فررال يسررعى  يررى شررا  وال بعيررر   رردال واى

الشةناء والدباغض ودنحع ةم  كل ذاع ةم  ةدى يدخل الوليد يده في الةي  فال دضره ودفر الوليد  األسرد ودرف  
فال يضرها ويكون الرذهب فري الارنم كأنر  كيبورا ودمرأل األرض مرن السريم كمرا يمرأل اإلنراء مرن المراء ودكرون الكيمر  

ودكررون األرض كفررا ثررور الفضرر  دنبررع نبادوررا واةررد  فررال يعبررد إال ا  ودضرر  الةرررب أوحارهررا ودسرريب قررريش ميكوررا 
بعورد يدم ةدرى يجدمر  النفرر  يرى الدررف مرن العنرب فيشربعوم ويجدمر  النفرر  يرى الرمانر  فدشربعوم ويكرون الثرور 
بكذا وكذا من المال ودكون الفرس بالدريوماع قالوا يا رسول ا  وما يرخم الفرس قال ال دركب لةرب أبردا قيرل 

ن قبرل خرروج الردجال ثرال  سرنواع شرداد يصريب النراس فيورا جرروع لر  فمرا يايري الثرور قر ال دةرر  األرض كيورا واى
شديد يأمر ا  السماء في السن  األولى يع دةبس ثي  مررها ويأمر األرض فدةبس ثي  نبادوا ثم يرأمر السرماء 

السررن  الثالثر  فدةرربس فري الثانير  فدةرربس ثيثري مررهررا ويرأمر األرض فدةرربس ثيثري نبادورا ثررم يرأمر ا  السررماء فري 
مررها كي  فال ددرر قرر  ويأمر األرض فدةبس نبادوا كي  فال دنبع خضراء فال دبدرى ذاع ظيرف إال هيكرع إال 

الدةميررد ويجررري ذلررك  يرريوم  مررا شرراء ا  قيررل فمررا يعرريش النرراس فرري ذلررك الحمرران قررال الدوييررل والدكبيررر والدسرربيأ و
الةسن الرنافسي يدرول سرمعع  برد الررةمن المةراربي يدرول ينباري أن  مجرى الرعام قال أبو  بد ا  سمعع أبا

 (  . يدف  هذا الةدي  إلى المؤدب ةدى في الكداب

 
 :صحيح ابن حبان 

 1192  ثم لدي نبي ا   صيى ا   يي  وسيم  بن صاهد ومع  : )  ن أبي نضر   ن جابر بن  بد ا  قال
فدرال لر  رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  أدشرود أنري رسرول ا  قرال أبو بكر و مر قال وابن صاهد م  الايمران 

أدشود أني رسول ا  فدال نبري ا  يمنرع برا  وبرسرول  قرال فدرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  مرا دررى قرال 
أرى أرى  رشررا  يررى المرراء فدررال  صرريى ا   ييرر  وسرريم  درررى  رررش إبيرريس  يررى البةررر قررال انظررر مررا درررى قررال 

صادقين وكاذبين فدال رسول ا   صيى ا   يير  وسريم لربس  يري نفسر  فرد اه   ذكرر اإلخبرار  رن الوقرع الرذي 
 ( .  ولد في  الدجال 

 1191 أن  قال لفارم  بنع قريس ةردثيني بشريء سرمعدي  مرن رسرول ا   صريى ا   : )  ن يةيى بن يعمر
ثررم نرودي بالصررال    ل ا   صريى ا   ييرر  وسريم  قالررع نعرم يير  وسرريم  وال دةردثيني بشرريء لرم دسررمعي  مرن رسررو 

جامع  فاجدم  الناس وفح وا قالع فصعد رسول ا   صيى ا   يي  وسيم المنبر فةمد ا  وأثنى  يي  وقال إنري 
م لم أجمعكم لرغب  وال لرهب  ولكن ةدي  ةدثني  دميم الداري ح م أن  ركب البةر في ثالثرين رجرال مرن لخرم وجرذا

إلرى جحيرر  فري البةرر قرال فخرجنرا إليورا  نقال فيعب بنا البةرر وربمرا قرال لعرب بنرا المروج شرورا ثرم قرذف بنرا السرفي
فيديدنررا جاريرر  دجررر شررعرها ال نرردري مدبيرر  هرري أم مرردبر  قينررا مررا أنررع قالررع أنررا الجساسرر  قينررا أخبرينررا قالررع  يرريكم 

فرإذا رجرل ذكرر مرن  ظمر  مرا شراء ا  وهرو موثرق إلرى  يسدخبركم قال فدخينا  يير  بصاةب الدير وهو يخبركم و
ةبل بالةديد فدينا من أنع قال أخبروني  ما أسألكم  ن  قالوا سرينا قرال مرا فعرل نخرل بيسران يرعرم قينرا نعرم قرال 
يوشررك أن ال يرعررم ثررم قررال أخبرونرري  ررن  ررين حغررر بوررا مرراء قينررا نعررم قررال يوشررك أن ال يكررون بوررا مرراء ثررم قررال 
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ا الرجررل هررل خرررج قررالوا نعررم قررال إنرر  صررادق فررادبعوه فدينررا مررن أنررع قررال أنررا الرردجال قررال كومررس أخبرونرري  ررن هررذ
 ( .  فذكر بن بريد  شيها لم أةفظ  إال أن  قال دروي ل  األرض ويأدي  يى جميعون في أربعين صباةا

 1141 دينرر  أن بررن  مررر رأى بررن صرراهد فرري سررك  مررن سرركك الم  ررن أيرروب و بيررد ا  بررن  مررر  ررن نرراف  ثررم
فسب  بن  مر ووق  في  فاندف  ةدى سد الرريق فضرب  بن  مر بعصا فسكن ةدى  اد فاندف  ةدى سد الرريق 
فضرب  بن  مر بعصا مع  ةدى كسرها  يي  فدالع ل  ةفصر  مرا شرأنك وشرأن  مرا يولعرك بر  أمرا سرمعع رسرول 

 .(   ا   صيى ا   يي  وسيم  يدول إنما يخرج الدجال من غضب  ياضبوا

 1149 ثررم يدبرر  الرردجال سرربعون ألفررا مررن حفررر  : )  أنررس بررن مالررك قررال قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
 ( .  أصبوان  ييوم الريالس  

 
 : ا  الةاكم النيسابوري أبو  بد المستدرك للم الصحيحين

 9254  ع البارةرر  مررا نمرر)  ررن بررن أبرري مييكرر  قررال غرردوع  يررى بررن  برراس رضرري ا   نومررا ذاع يرروم فدررال
ةدرى أصربةع قيررع لرم قرال قررالوا رير  الكوكرب ذو الررذنب فخشريع أن يكرون الرردجال قرد رررق هررذا ةردي  صررةيأ 

 .(    يى شرر الشيخين ولم يخرجاه

 9240 ليدجال يياع معيوماع إذا  : )  ن أبي قبيل  ن  بد ا  بن  مرو بن العام رضي ا   نوما قال
همدان من العراق فنحلع قنسرين فاندظروا الدجال  الريةان واندديع مذة  وغارع العيون ونحفع األنوار واصفر 

 .هذا ةدي  صةيأ اإلسناد ولم يخرجاه    ( . غاديا أو راهةا 

 9211 أدينرا  ثمران برن أبري العرام يروم الجمعر  لنعرارض مصرةفنا بمصرةف  فيمرا  : )   ن أبري نضرر  قرال
ى المسررجد فجيسررنا إلررى رجررل يةررد  ثررم جرراء  ثمرران بررن أبرري ةضرررع الجمعرر  أمرنررا فاغدسررينا ودريبنررا ورةنررا إلرر

العام فدةولنا إلي  فدال  ثمان رضي ا   نر  سرمعع رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  يدرول يكرون ليمسريمين 
ثالث  أمصار مصر بميددى البةرين ومصر بالجحير  ومصر بالشام فيفحع الناس ثال  فح اع فيخررج الردجال فري 

م من قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذي بميددى البةرين فدصير أهيوا ثال  فرق فرق   راض جيش فيوح 
دديم وددرول نشرام  وننظرر مرا هرو وفرقر  ديةرق براأل راب وفرقر  ديةرق بالمصرر الرذي ييريوم ثرم يرأدي المصرر الرذي 

قر  ديةرق بالمصرر الرذي يييوم فيصير أهي  ثال  فرق فرق  ددول نشرام  وننظرر مرا هرو وفرقر  ديةرق براأل راب وفر 
يييررر  ثرررم يرررأدي الشرررام فينةررراح المسررريمون إلرررى  دبررر  أفيرررق فيبعثرررون بسررررح لورررم فيصررراب سررررةوم فيشررردد ذلرررك  يررريوم 
ودصيبوم مجا   شديد  وجود ةدى أن أةدهم ليةرق ودر قوس  فيأكي  فبينما هم كذلك إذ ناداهم مناد من السةر 

إن هرذا لصروع رجرل شربعان فينرحل  يسرى برن مرريم  صريى ا  يا أيوا الناس أداكم الاو  فيدول بعضروم لربعض 
 يي  وسيم  ند صال  الفجر فيدول ل  إمرام النراس ددردم يرا روح ا  فصرل بنرا فيدرول إنكرم معشرر هرذه األمر  أمرراء 
بعضكم  يى بعض دددم أنع فصل بنا فيدددم فيصيي بوم فإذا انصرف أخذ  يسى صيواع ا   يي  ةربد  نةو 

ذا ريه ذاب كمررا يررذوب الرصررام فددرر  ةربدرر  بررين ثندودرر  فيدديرر  ثررم ينوررحم أصررةاب  فيرريس شرريء يومهررذ الرردجال فررإ
هذا ةدي  صةيأ اإلسناد  يى شرر مسيم ( . يةبس منوم أةدا ةدى أن الةجر يدول يا مؤمن هذا كافر فاقدي  

 .بذكر أيوب السخدياني ولم يخرجاه   
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 9101 أنرا أ يرم بمرا مر   : ) ال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم ن ةذيف  بن اليمان رضي ا   ن  قر
الدجال من  نوران أةدهما نار دأج  في  ين من ريه واآلخر ماء أبريض فرإن أدركر  مرنكم أةرد فيريامض وليشررب 

ياكم واآلخر فإن  الفدن  وا يموا أن  مكدوب بين  يني  كافر يدرأه من يكد ب ومن من الذي يراه نارا فإن  ماء بارد واى
ال يكدب وأن إةدى  يني  ممسروة   ييورا ظفرر  أنر  يرير  مرن يخرر أمرره  يرى بررن األردن  يرى بيدر  أفيرق وكرل 
واةد يؤمن با  واليوم اآلخر ببرن األردن وأن  يددل مرن المسريمين ثيثرا ويورحم ثيثرا ويبدرى ثيثرا ويجرن  يريوم الييرل 

وانكم في مرضا  ربكرم مرن كران  نرده فضرل رعرام فييارد فيدول بعض المؤمنين لبعض ما دندظرون أن ديةدوا بإخ
ب   يى أخي  وصيوا ةين ينفجر الفجر و جيوا الصال  ثرم أقبيروا  يرى  ردوكم فيمرا قراموا يصريون نرحل  يسرى برن 
مريم صيواع ا   يي  إماموم فصيى بورم فيمرا انصررف قرال هكرذا افرجروا بينري وبرين  ردو ا  قرال أبرو ةراحم قرال 

ذوب كمررا دررذوب اإلهالرر  فرري الشررمس وقررال  بررد ا  بررن  مرررو كمررا يررذوب الميررأ فرري المرراء وسررير ا  أبررو هريررر  فيرر
 ييوم المسيمين فيدديونوم ةدى أن الشجر والةجر لينادي يرا  برد ا  يرا  برد الررةمن يرا مسريم هرذا يورودي فاقدير  

لجحي  فبينما هم كذلك أخرج ا  أهرل فينفيوم ا  ويظور المسيمون فيكسرون الصييب ويدديون الخنحير ويضعون ا
مأجوج فيشرب أولوم البةير  ويج  يخرهم وقد اسددوه فما يد ون في  قررر  فيدولرون ظورنرا  يرى أ رداهنا  يأجوج و

قررد كرران هررا هنررا أثررر مرراء فيجرر  نبرري ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  وأصررةاب  وراءه ةدررى يرردخيوا مدينرر  مررن مررداهن 
لون ظورنا  يى من في األرض فدعالوا ندادل مرن فري السرماء فيرد و ا  نبير   صريى ا  فيسرين يدال لوا لد فيدو 

 ييرر  وسرريم  نررد ذلررك فيبعرر  ا   يرريوم قرةرر  فرري ةيرروقوم فررال يبدررى مررنوم بشررر فدررؤذي ريةوررم المسرريمين فيررد و 
  صررةيأ  يررى هررذا ةرردي (. يسررى صرريواع ا   ييرر   يرريوم فيرسررل ا   يرريوم ريةررا فددررذفوم فرري البةررر أجمعررين

  .شرر مسيم ولم يخرجاه  

   9109 ذكرررر رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم الررردجال ذاع غررردا   : ) النرررواس برررن سرررمعان الكالبررري يدرررول
فخفض في  ورفر  ةدرى ظننراه فري راهفر  النخرل فيمرا رةنرا إلرى رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم   ررف ذلرك فينرا 

كرع الدجال الادا  فخفضع ورفعع ةدى ظننراه فري راهفر  مرن النخرل قرال إن وقال ما شأنكم فدينا يا رسول ا  ذ
ن يخرج ولسع فيكم فكل امرئ ةجي  نفس  وا  خييفدري  يرى كرل مسريم إنر   يخرج وأنا فيكم فأنا ةجيج  دونكم واى

يخررج مرا شاب قرر لةيد  قاهم  كأنر  شربي  العرحى برن قررن فمرن ريه مرنكم فييدررأ فروادأ سرور  الكورف ثرم قرال أراه 
بين الشام والعراق فعا  يمينا و ا  شرماال يرا  براد ا  اثبدروا قينرا يرا رسرول ا  ومرا لبثر  فري األرض قرال أربعرين 
يوما يوم كسن  ويوم كشور ويوم كجمع  وساهر أيام  كأيامكم قرال قينرا يرا رسرول ا  فرذلك الرذي كسرن  يكفينرا فير  

فري األرض قرال كالاير  اسرددبرد  الرريأ قرال فيرأدي  إسررا  رسول ا  فمرا  صال  يوم قال ال اقدروا ل  قدره قينا يا
 يى الدوم فيد وهم فيؤمنون ب  ويسدجيبون ل  فيأمر السماء فدمرر ويأمر األرض فدنبع ودرروح  يريوم سرارةدوم 

وم أرررول مررا كانررع درا وأسرربا  ضرررو ا وأمررده خواصررر ثررم يررأدي الدرروم فيررد وهم فيررردون  ييرر  قولرر  فينصرررف  ررن
فددبعرر  أمرروالوم ويصرربةون ممةيررين مررا بأيررديوم شرريء ثررم يمررر بالخربرر  فيدررول لوررا اخرجرري كنرروحك فينريررق وددبعرر  
كنوحها كيعاسيب النةل ثم يد و رجال مسيما شابا فيضرب  بالسيف فيدرعر  جرحلدين قرر  رمير  الاررض ثرم يرد وه 

 يسرى برن مرريم فينرحل  نرد المنرار  البيضراء فيدبل يدويل وجو  ويضرةك قرال فبينمرا هرو كرذلك إذ بعر  ا  دعرالى 
ذا رفعرر  دةرردر منرر  جمرران  شرررقي دمشررق فرري موررروددين واضررعا كفيرر   يررى أجنةرر  ميكررين إذ رأرررأ رأسرر  قرررر واى
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كاليؤلؤ وال يةل لكافر يجد ريأ نفس  إال ماع يندوي ةي  يندوي ررف  فيريب  ةدى يدرك   ند باب لد فيددي  ا  
ي  السالم نبي ا  قوما قد  صرموم ا  منر  فيمسرأ  رن وجور  ويةردثوم  رن درجرادوم ثم يأدي  يسى بن مريم  ي

في الجن  فبينما هم كذلك إذ أوةى ا  إلي  يا  يسى إني قد أخرجع  بادا لي ال يدان ألةد بددالوم ةرح  بادي 
لربرير  فيشرربون مرا مرأجوج وهرم مرن كرل ةردب ينسريون ويمرر أولورم  يرى بةيرر  ا إلى الرور ويبعر  ا  يرأجوج و

فيوا ثم يمر يخررهم فيدولرون لدرد كران فري هرذا مراء مرر  فيةصرر نبري ا   يسرى وأصرةاب  ةدرى يكرون رأس الثرور 
ألةدهم يومهذ خيرر مرن ماهر  دينرار ألةردكم اليروم فيرغرب نبري ا   صريى ا   يير  وسريم  وأصرةاب  إلرى ا   رح 

ون فرسررى كمرروع نفررس واةررد  فيورربر نبرري ا   صرريى ا   ييرر  وجررل فيرسررل ا   يرريوم الناررف فرري رقررابوم فيصرربة
وسيم  وأصةاب  ال يجدون موض  شبر إال وقد مأله ا  بحهموم وندنوم ودماهوم ويرغب نبي ا   صيى ا   يير  
وسيم وأصةاب  إلى ا  فيرسل ريرا كأ ناق البخع فدةميوم ودررةوم ةي  شراء ثرم يرسرل ا  مرررا ال يكرن منر  

ع مرردر وال وبررر فياسررل األرض ةدررى يدركوررا كالحلفرر  ثررم قررال لررألرض أنبدرري ثمرررك وردي بركدررك فيومهررذ دأكررل بيرر
 العصرراب  مررن الرمانرر  ويسرردظيون بدةفوررا ويبررارك فرري الرسررل ةدررى أن اليدةرر  مررن اإلبررل لدكفرري الفهررام مررن النرراس و

م كرذلك إذ بعر  ا  ريةرا ريبر  دأخرذ دةرع اليدة  من الارنم دكفري الفخرذ فبينمرا هر اليدة  من البدر دكفي الدبيي  و
هذا ةدي  ( . يباروم وددبض روح كل مسيم ويبدى ساهر الناس يدوارجون كما دوارج الةمر فعييوم ددوم السا   

 .صةيأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاه 

   9115 ن رأس  ن هشام بن  امر األنصاري رضي ا   ن  قرال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  إ
الدجال من وراه  ةبك ةبك وأن  سيدول أنا ربكم فمن قال أنع ربي افددن ومن قرال كرذبع ربري ا  و يير  دوكيرع 

لي  أنيب فال يضره أو قال فال فدن   يي  هذا ةدي  صة   .يأ  يى شرر الشيخين ولم يخرجاهواى
  9115 أن رسررول ا   صرريى ا   : )  ررن أبرري الحاهريرر   ررن كثيررر بررن مررر   ررن بررن  مررر رضرري ا   نومررا

 يي  وسيم  سهل  ن رعام المؤمنين في حمرن الردجال قرال رعرام المالهكر  قرالوا ومرا رعرام المالهكر  قرال رعراموم 
هذا ( .منردوم بالدسبيأ والددديس فمن كان منرد  يومهذ الدسبيأ والددديس أذهب ا   ن  الجوع فيم يخش جو ا 

 .لم يخرجاه  ةدي  صةيأ اإلسناد  يى شرر مسيم و 

 9152 ثررم أن رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم : )   رن  بررد الرررةمن بررن جبيررر بررن نفيررر  ررن أبيرر   ررن جررده
نر   ن يخررج فكرل امررئ ةجري  نفسر  وا  خييفدري  يرى كرل مسريم أال واى ذكر الردجال فدرال إن يخررج فأنرا ةجيجر  واى

مكدوب بين  يني  كافر يدرأ كل مسريم فمرن لدير  مرموس العين كأنوا  ين  بد العحى بن قرن الخحا ي أال فإن  
منكم فييدرأ بفادة  الكوف يخرج من بين الشرام والعرراق فعرا  يمينرا و را  شرماال يرا  براد ا  اثبدروا ثالثرا فديرل يرا 
رسول ا  فما مكث  فري األرض قرال أربعرون يومرا يروم كالسرن  ويروم كالشرور ويروم كالجمعر  وسراهر أيامر  كأيرامكم 

هرذا ةردي  صرةيأ اإلسرناد (. يا رسرول ا  فكيرف نصرن  بالصرال  يومهرذ صرال  يروم أو ندردر قرال برل ددردرواقالوا 
 .ولم يخرجاه 

  9115   أن رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  خررب النراس فدرال : )  ن مةجن بن األدرع رضي ا   نر
وم الخرالم فدرال يجريء الردجال فيصرعد ثم يوم الخرالم ومرا يروم الخرالم ثرال  مرراع فديرل يرا رسرول ا  مرا ير

أةرردا فيريرر  فينظررر إلررى المدينرر  فيدررول ألصررةاب  أال درررون إلررى هررذا الدصررر األبرريض هررذا مسررجد أةمررد ثررم يررأدي 
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المدين  فيجد بكل ندب من ندابوا ميكا مصيدا فيأدي سبة  الجرف فيضررب رواقر  المدينر  ثرال  رجفراع فرال يبدرى 
هررذا ةرردي  صررةيأ ( .  فاسررد  إال خرررج إليرر  فرردخيم المدينرر  وذلررك يرروم الخررالممنررافق وال منافدرر  وال مةمررود وال
 .  يى شرر مسيم ولم يخرجاه 

    

 .رةم  ا    يي بن أبي بكر الويثميلمؤلف       مجمب ال وائد
  ذكر الدجال ثم رسول ا   صيى ا   يير  وسريم  فدرال ألنرا لفدنر  بعضركم أخروف  نردي : ) و ن ةذيف  قال

فدن  الدجال ولن ينجو أةد مما قبيوا إال نجا منوا وما صنعع فدن  منذ كانع الدنيا صاير  وال كبير  إال لفدن  من 
 . البحار ورجال  رجال الصةيأ رواه أةمد و ( .  الدجال

  لما ةسن  إصرخر إذا مناد ينادي أال إن الدجال قد خرج قال فيديوم الصرعب : ) ...  ن راشد بن سعد قال
ام  فدال لوال ما ددولون ألخبردكم إني سمعع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  يدول ال يخرج الدجال ةدى بن جث

ا  بن أةمد من رواي  بدي   ن صفوان  رواه  بد( . يذهل الناس  ن ذكره وةدى ددرك األهم  ذكره  يى المنابر 
 .بن  مرو وهي صةية  كما قال ابن معين وبدي  رجال  ثداع  

     سرمعع رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم  نرادى الصرال  جامعر  فخرجرع : ) و ن فارم  بنع قيس قالع
فرري نسررو  مررن األنصررار ةدررى أدينررا المسررجد فصرريى بنررا رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم  صررال  الظوررر ثررم صررعد 

بياض إبري  ثم قال أال أخبركم  المنبر قالع فارم  فرأيع رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  رافعا يدي  ةدى رأيع
أن هذه ريب  ثالثا ثم قال أال أخبركم أن نةرو الشرام ثرم أغمري  يير  سرا   ثرم أريرأ ثرم سرري  نر  ثرم قرال برل فري 
نةررو العررراق بررل هررو فرري نةررو العررراق يخرررج ةررين يخرررج مررن بيررد  يدررال لوررا أصرربوان مررن قريرر  مررن قراهررا يدررال لوررا 

د  سبعون ألفا  ييوم السيجان مع  نوران نور من ماء ونور من نار فمن يخرج ةين يخرج  يى مددم أباد رستق
ذا قيرررل لررر رواه . (  ادخرررل النرررار فييررردخيوا فإنورررا مررراءأدرك مرررنكم ذلرررك فديرررل لررر  ادخرررل المررراء فرررال يررردخل فإنررر  نرررار واى

 .الربراني في الكبير واألوسر في ةديثوا الرويل وفي  سيف بن مسكين وهو ضعيف جدا   

 ا  بن معدم وكان مرن أصرةاب النبري  صريى ا   يير  وسريم   نحل  يى  بد: ) ن شواب قال و ن سييمان ب
فةدثني  ن النبي  صيى ا   يي  وسيم أن  قال الدجال ليس ب  خفا إن  يجيء من قبل المشرق فيد و لي فيدب  

ا  ويعمل ب  فيدب  ويةب  وبنصب ليناس فيداديوم ويظور  ييوم فال يحال  يى ذلك ةدى يددم الكوف  فيظور دين
 يررى ذلررك ثررم يدررول بعررد ذلررك إنرري نبرري فيفررحع مررن ذلررك كررل ذي لررب ويفارقرر  فيمكرر  بعررد ذلررك ةدررى يدررول أنررا ا  
فداشى  ين  وددر  أذن  ويكدب برين  ينير  كرافر فرال يخفرى  يرى كرل مسريم فيفارقر  كرل أةرد مرن الخيرق فري قيبر  

وجنوده المجوس واليوود والنصارى وهذه األ راجم مرن المشرركين مثدال ةب  من خردل من إيمان ويكون أصةاب  
ثم يد و برجل فيؤمر ب  فيددل ثم يدر  أ ضاءه كل  ضو  يى ةد  فيفرق بينوا ةدى يراه الناس ثم يجم  بينوا 
ثم يضرب بعصاه فإذا هو قاهم فيدول أنا ا  أةيي وأميع وذلك كي  سةر يسةر ب  أ ين النراس لريس يعمرل مرن 

   .مةمد الوراق وهو مدروك  رواه الربراني وفي  سعيد بن( . شيها ذلك 
 دخيع  يى يحيد بن معاوي  فبينا نةن  نده جيوس إذ أداه رجرل فأخرذ مرفددر   : ) و ن العريان بن الويثم قال

نررك ا  بررن  مرررو إنرا لنةررد    ا  بررن  مرررو قرال بعضررنا يررا  برد فادكرأ  ييوررا قينرا مررا هررذا قرال بعضرروم هررذا  برد
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أةادي  قال إنكم معاشر أهل العراق دأخذون األةادي  من أسافيوا وال دأخذونوا من أ اليوا وذكروا الدجال فدالوا 
    .رواه الربراني ورجال  ثداع  ( .بأرضكم أرض يدال لوا كوفا ذاع سباخ ونخل قينا نعم قال فإن  يخرج منوا 

  ييرر  وسريم  فدرال ديررده أمر  وهري منبرروذ  فري قبرهرا فررإذا   رن أبري هريرر  قررال ذكرر الردجال ثررم النبري  صريى ا 
الرررةمن الجمةرري قررال البخرراري  ولددرر  ةميررع النسرراء بالخررراهين رواه الربرانرري فرري األوسررر وفيرر   ثمرران بررن  بررد

 . مجوول

 

 . أبو بكر  بد ا  بن مةمد بن أبي شيب  الكوفي المصنا في االحاديس واآلةار
 11244  ( . سمعع ةذيف  يدول لو خرج الدجال آلمن ب  قوم في قبورهم)  : ن ربعي بن ةراش قال  
 11244 قال أبو بكر هل بالعراق أرض يدال لوا خراسان قالوا نعرم قرال فرإن  : )   ن سعيد بن المسيب قال

  ( الدجال يخرج منوا

 11111  يرى  يخررج الردجال: )  ن أبي الرفيل  رن رجرل مرن أصرةاب النبري  صريى ا   يير  وسريم  قرال 
 . (ةمار رجس  يى رجس 

 11111  ةدثنا أبو بكر قال ةدثنا أبو معاوي   ن هشام بن  رو   ن وهب بن كيسان  رن  بيرد برن  ميرر
نا لنعيم أن  كذاب ولكنا  : ) قال قال رسول ا   صيى ا   يي  وسيم  ليصبةن الدجال قوم يدولون إنا لنصةب  واى
ذا   نحل غضب ا  نحل  ييوم كيوم إنما نصةب  لنأكل من الرعام ونر ى من   . ( الشجر واى

 11119 يخررج الردجال مرن )  : ةدثنا وكي   ن سفيان  ن أبي المدردام  رن حيرد برن وهرب  رن  برد ا  قرال
 .(كوثى 

  11114   إني أل يم أول أهل أبياع : ) ةدثنا وكي   ن سفيان  ن سيم   ن أبي صادق قال قال  بد ا
 .  (هل الكوف  يدر وم الدجال أندم أ

 
 :الجامب البن معمر 

 أخبرنري  مررو برن أبري سرفيان الثدفري أنر  أخبرره رجرل مرن  : ) أخبرنا  بد الرحاق  ن معمرر  رن الحهرري قرال
األنصار  ن بعض أصرةاب مةمرد صريى ا   يير  وسريم قرال ذكرر رسرول ا  صريى ا   يير  وسريم الردجال 

يرردخل ندابوررا فدنرردفض المدينرر  بأهيوررا نفضرر  أو نفضرردين وهرري  دي سررباخ المدينرر  وهررو مةرررم  ييرر  أنأفدررال يرر
الحلحلررر  فيخررررج إليررر  منورررا كرررل منرررافق ومنافدررر  ثرررم يرررولي الررردجال قبرررل الشرررام ةدرررى يرررأدي بعرررض جبرررال الشرررام 
فيةاصرهم وبدي  المسيمين بذرو  جبل مرن جبرال الشرام فيةاصررهم الردجال نراحال بأصري  ةدرى إذا ررال  يريوم 

المسيمين يا معشر المسيمين ةدى مدى أندم هكذا و دو ا  ناحل بأرضكم هكرذا هرل أنردم البالء قال رجل من 
ا  أو يظوركم فيبايعون  يى المروع بيعر  يعيرم ا  أنورا الصردق  ميسدشود كإال بين إةدى الةسنيين بين أن 

ارهم وبين أظورهم من أنفسوم ثم دأخذهم ظيم  ال يبصر امرؤ فيوا كف  قال فينحل ابن مريم فيةسر  ن أبص
 يي  ألمد  يدولون من أنع يا  بد ا  فيدول أنا  بد ا  ورسول  وروة  وكيمد   يسى بن مريم اخداروا  رجل

بين إةدى ثال  بين أن يبع  ا   يرى الردجال وجنروده و رذابا مرن السرماء أو يخسرف بورم األرض أو يسرير 
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سول ا  أشفى لصردورنا وألنفسرنا فيومهرذ دررى اليورودي  ييوم سالةكم ويكف سالةوم  نكم فيدولون هذه يا ر 
وب الردجال ذير العظيم الرويل األكول الشروب ال ددل يده سيف  من الر رد  فيدومرون إلريوم فيسريرون  يريوم و

 ( .يدرك   يسى يم كما يذوب الرصام ةدى يأدي  أو ةين يرى ابن مر 
 :الفتن البن حماد 

    5404 يارحوا قروم  : )  مرو  من ةدث   ن النبي صيى ا   يي  وسيم قال ةدثنا الوليد  ن صفوان بن
من أمدي الوند فيفدأ ا   ييوم ةدى ييدوا بميوك الوند مايولين في السالسل يافر ا  لوم ذنوبوم فينصرفون إلرى 

 ( .الشام فيجدون  يسى بن مريم بالشام

 5221  ل ومرن صربر  يرى فدنر  الردجال لرم يفردن كان يدال كيب السا   الدجا: )  ن كعب األةبار قال
ذا خيم الرجل وكذب الردجال مرر  واةرد  وقرال  ولم يفدن أبدا ةيا وال ميدا ومن أدرك  ولم يدبع  وجبع ل  الجن  واى
قد  يمع من أنع أنع الدجال ثم قرأ  يي  بفادة  سور  الكورف لرم يخشر  وال يدردر أن يفدنر  وكانرع لر  ديرك اآلير  

فروبى لمن نجا بإيمان  قبل فدن الدجال وهوان  وصااره وليدركن أقواما مثرل خيرار أصرةاب  كالدميم  من الدجال
 . ( مةمد صيى ا   يي  وسيم 

 5214  (.ثمانين ثمانين وماهدين أو غيرهايخرج الدجال في سن  ثمانين وا  أ يم أي ال: )  ن كعب قال 

 5291  لخبرر بخرروج الردجال فيكرون برارال ثرم يديمرون ثير  دفردأ الدسررنريني  ثرم يرأديوم ا: )  ن أرررا  قرال
سب  سابو ا فدمسك السرماء فري ديرك السرن  ثير  قررهرا وفري السرن  الثانير  ثيثيورا وفري الثالثر  دمسرك قررهرا أجمر  
فال يبدى ذو ظفر وال ناب إال هيرك ويدر  الجروع فيمودرون ةدرى ال يبدرى مرن كرل سربعين  شرر  ويوررب النراس إلرى 

نراكيرر  ومررن  المرراع خررروج الرردجال ريررأ شرررقي  ليسررع بةررار  وال بررارد  دورردم صررنم أسرركندري  جبررال الجرروف إلررى أ
لورررا مواقيررع األيررام والشررروور  وددررر  حيدررون المارررب والشرررام مررن أصررولوا وديرربس الفرررراع والعيررون واألنوررار وينسررأ

 .  (ومواقيع األهي   

 5242  يفدرق الناس ثم خروج  فددول فرقر  مرنوم يخرج الدجال من قري  هي بالعراق ف: )  ن أبي هرير  قال
 . (هيم إلى الشام هيم إلى إخوانكم 

   5241  يخررج الردجال مرن مررو مرن : )  ن سعيد بن المسيب  ن أبي بكر الصديق رضوان ا   يي  قال
 (  . يووديدوا

 5241 نر   ا  يةدثنا يحيد برن هرارون  رن سرعيد  رن قدراد   رن ابرن المسريب  رن أبري بكرر الصرديق رضر 
 . (يخرج الدجال من خراسان : ) قال 

 5241  ( مولد الدجال بدري  من قرى مصر يدال ل  قوس وهي بسرى : )  ن كعب قال . 

 5249 لريس هرو إنسران : ) شريأ والمددام و مرو بن األسود وكثير برن مرر       قرالوا   ن جبير بن نفير و
 . ( إنما هو شيران

 5244  (هد الذي ولد بالمدين  هو ابن صا: ) بي  قال أ ن   . 
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 5101ا   نومررا سررم  النبرري صرريى ا   ييرر  وسرريم  ي ررن شررور بررن ةوشررب  سررم   بررد ا  بررن  مرررو رضرر
يدررأون الدررين ال يجراوح درراقيوم كيمرا خررج مرنوم قررن قرر  ةدرى  رردها  سريخرج نراس مرن قبرل المشررق و: ) يدرول

 ( . خرج منوم قرن قر  ةدى يخرج الدجال في بديدوم النبي صيى ا   يي  وسيم حياد   يى  شر مراع كيما

   5159 يخرررج الرردجال  رردو ا   : ) ا   نرر  قررال قررال رسررول ا  صرريى ا   ييرر  وسرريم ي ررن ةذيفرر  رضرر
ومع  جنود من اليوود وأصناف الناس مع  جن  ونار ورجال يدديوم ثم يةييوم معر  جبرل مرن ثريرد ونورر مرن مراء 

ني سأنعع لكم نعد   أن يخرج ممسوح العين في جبود  مكدوب كافر يدرأه كل من يةسن الكداب ومن ال يةسن واى
فجند  نار وناره جن  وهو المسيأ الكذاب ويدبع  من نساء اليوود ثالث   شر يالف امرأ  فرةم رجرال منر  سرفيود  

ارق األرض ومااربوا فيدولون ددبع  والدو   يي  يومهذ بالدرين فإن شأن  بالء شديد يبع  ا  الشيارين من مش أن
لرر  اسرردعن بنررا  يررى مررا شررهع فيدررول لوررم انريدرروا فررأخبروا النرراس أنرري ربوررم وأنرري قررد جهرردوم بجندرري ونرراري فدنريررق 
خود  وموالي  ورقيد  فيدولون  الشيارين فيدخل  يى الرجل أكثر من ماه  شيران فيدمثيون ل  بصور  والده وولده واى

لرجل نعم هذا أبي وهذه أمي وهذه أخدي وهذا أخي ويدول الرجل ما نبرأكم فيدولرون برل يا فالن أدعرفنا فيدول لوم ا
أنع فأخبرنا ما نبؤك فيدول الرجل إنا قد أخبرنا أن  دو ا  الدجال قد خرج فددول ل  الشيارين موال ال ددرل هرذا 

 ما كران قبير  إال مرا شراء ا  فيدرول فإن  ربكم يريد هذه جند  قد جاء بوا وناره ومع  األنوار والرعام فال رعام إال
الرجل كذبدم ما أندم إال شيارين وهو الكذاب قد بيانا أن رسول ا  صيى ا   يي  وسيم قد ةد  ةديثكم وةذرنا 
وأنبأنررا برر  فررال مرةبررا بكررم أنرردم الشرريارين وهررو  رردو ا  وليسرروقن ا   يسررى ابررن مررريم ةدررى يدديرر  فيخسررؤا فينديبرروا 

 ( . ال رسول ا  صيى ا   يي  وسيم إنما أةدثكم هذه لدعديوه ودفدووه ودعوهخاهبين ثم ق

 5145  مددمرر  الرردجال سرربعون ألفررا أسرررع وأجرررأ مررن النمررران فدررال رجررل مررن : )  ررن  بررد ا  بررن  مرررو قررال
 . (يسدري  هؤالء  فدال ال أةد إال ا  

    5144  ييرري الرردجال بررالعراق سررندين يةمررد فيوررا  دلرر  : ) الويررثم بررن مالررك الررراهي رفرر  الةرردي  قررال  ررن
ودشرررأب النرراس إليرر  فيصررعد يومررا المنبررر فيخرررب بوررا ثررم يدبررل  يرريوم      فيدررول لوررم مررا ين لكررم أن دعرفرروا ربكررم 

فينكر منكر من الناس من  باد ا  قول  فيأخذه فيددي  وينحل  يي  ميكان من  . فيدول ل  قاهل ومن ربنا فيدول أنا
دررول أةرردهما لرر  ةررين يدررول أنررا ربكررم كررذب ويدررول لرر  صرراةب  صرردق مصرردقا لصرراةب  فمررن أراد ا  برر  السررماء في

الورردى ثبدرر  و يررم أن الميررك إنمررا يصرردق صرراةب  ومررن أراد ا  ضرراللد  شررب   ييرر  فدررال إن الميررك ةررين يصرردق 
رردوم ومن خالف  أصبةوا السماء فأم أمرصاةب  إنما يصدق الدجال درديبا لضاللد  ثم يسير الدجال فمن أجاب  

وقررد دبعررع أمرروالوم كيوررا الرردجال وجررل دبعرر  اليوررود واأل ررراب ويددررر  يررى المسرريمين ويضرريق  يرريوم ةدررى يرربياوم 
 ( .الجود وةدى أن أهل البيع لوم العدد دعشيوم العنح الواةد   

    5141  يل ولكن ذكر في كدب الدجال بشر ولدد  امرأ  ولم ينحل شأن  في الدورا  واإلنج: )  ن كعب قال
 األنبيرراء يولررد فرري قريرر  بمصررر يدررال لوررا قرروس يكررون بررين مولررده ومخرجرر  ثالثررون سررن  فررإذا ظوررر خرررج إدريررس و
خنوك يصرخان في المرداهن والدررى     إن الردجال قرد خررج فرإذا أقبرل أهرل الشرام لخروجر  دوجر  نةرو المشررق ثرم 

ثرم يررى ثرم المنرار  الدري ثرم نورر الكسرو  ثرم يريرب فرال يردري  ينحل ثم باب دمشق الشرقي ثم ييدمس فال يددر  يي 
 ئيبرر  أين سيك فينسى كره ثم يأدي المشرق فيظور ويعدل ثم يعرى الخالف  فيسردخيف وذلرك ثرم خرروج المسريأ و
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ويفارق  أهل الشرام فيفدررق  األكم  واألبرم ةدى يدعجب الناس ثم يظور السةر ويد ي النبو  فيفدرق  ن  الناس
لمشرق ثال  فرق فرق  ديةق بالشام وفرق  ديةق باأل راب وفرق  ديةق بر  فيدبرل بمرن معر   قرال كعرب وهرم أهل ا
اليورود  إلير ألفا وقال بعض العيماء سربعون ألفرا ويرأدي األمرم فيسردمدهم  يرى أهرل الشرام فيجيبونر  ودجمر   أربعون

 ييوم الريالس  فيفحع أهرل الشرام فيوربرون جميعا فيسير نةو الشام مددمد  العصاب  المشرقي  معوم أ راب جدس 
إلى الجبال إثنا  شر ألفرا مرن الرجرال وسربع  يالف امررأ   رامدوم إلرى جبرل البيدراء قرد ا دصرموا بر  ال يجردون مرا 
شررجر الميررأ ودورررب إلررى السررول ومررنوم مررن يررأدي الدسرررنريني  فيسرركنوا ثررم يدراسرريون فيدبيررون سرررا ا ةدررى ينحلرروا 

ن مسررية  ثررم المنررار  الدرري غربرري و يعبررؤ  أبرري فررررس ينررروي إلرريوم كررل فررار مررن الرردجال وغربرري األردن  ررن نوررر 
األردن ويدبررل الرردجال فيورربر مررن  دبرر  أفيررق فينررحل شرررقي األردن فيةصرررهم أربعررين يومررا فيررأمر نوررر أبرري فررررس 

ن يندرةررا فيسرريل إليرر  ثررم يدررول ارجرر  فيرجرر  إلررى مكانرر  ويدررول أيرربس فييرربس ويررأمر جبررل ثررور وجبررل رررور حيدررا أ
فيندرةان ويأمر الريأ فدثير السةاب من البةر فدمرر األرض فدنبرع ويرأمر ذريدر  بادبا ر  فيظوررون لر  الكنروح 
فررال يمرررون بخربرر  وال أرض فيوررا كنررح إال نبررذ إليرر  كنررحه ومعرر  قبيررل مررن الجررن فيدشرربوون بمودرراهم فيدررول الةمرريم 

خوضاع فال يبي  ةدوي  فيدميرح المؤمنرون والمنرافدون  لةميم  ألم أمع وقد ةييع ويخوض البةر في اليوم ثال 
والكررافرون والورررب  نرر  خيررر مررن المدررام بررين يديرر  ليمرردكيم يومهررذ بكيمرر  يخيررم بوررا مررن األجررر كعرردد رمررل الرردنيا 
ويدادررل النرراس  يررى الكفررر فمررن قدررل مررنوم أضرراءع قبررورهم فرري اليييرر  المظيمرر  والييررل الرردامس قررال كعررب فررإذا رأى 

سراروا غربرري األردن الدري ببيرع المدرردس فيبرارك لوررم فري ثمرهررا     ورم ال يسرردريعون قدير  وال أصررةاب المؤمنرون أن
ويشررب  اآلكررل مررن الشرريء اليسررير لعظرريم بركدوررا ويشرربعون فيوررا مررن الخبررح والحيررع ويدرربعوم الرردجال ويأديرر  ميكرران      

صررفد  أنرر  أفةرر  أصرروب مخديررف فيدررول أنررا الرررب   فيدررول لرر  أةرردهما كررذبع ويدررول اآلخررر لصرراةب  صرردقع  و 
الةيق مرموس العين اليمنى إةدى يدي  أرول من األخرى يامس الرويي  منوا في البةر فيبير  قعرره فدخررج مرن 
الةيدرران يسررير أقصررى األرض وأدناهررا فرري يررومين خرودرر  مررد بصررره ودسررخر لرر  الجبررال واألنوررار والسررةاب ويررأدي 

بال دنةي  ن الرريق فدفعل ويجريء إلرى األرض فيدرول أخرجري مرا الجبل فيدوده ويدرك حر   في يوم ويدول ليج
فيك من الذهب فديفظ  كاليعاسيب وكأ ين الجراد ومع  نور ماء ونور نار وجنر  خضرراء ونرار ةمرراء فنراره جنر  
وجند  نار وجبل من خبح من ألداه في ناره لم يةدررق يظورر ثرم  الير  مرر  و يرى براب دمشرق مرر  و نرد نورر أبري 

 . ( مر  وينحل  يسى ابن مريم  يي  السالم فررس 
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 خروج يأجوج و مأجوج  -( 3) 
 

 :صحيح مسلم 
 4990  ثرم أن النبري  صريى ا   يير  وسريم : )  ن حينب بنع أم سيم   ن أم ةبيب   ن حينب بنرع جةرش

مرأجوج مثرل  جوج واسديدظ من نوم  وهو يدول ال إل  إال ا  ويل ليعرب من شرر قرد اقدررب فردأ اليروم مرن ردم يرأ
 .  (هذه و دد سفيان بيده  شر  قيع يا رسول ا  أنويك وفينا الصالةون قال نعم إذا كثر الخب  

 
 :ابن ماجة 

 2011 ثررم سرريوقد المسرريمون مررن قسرري   : ) النررواس بررن سررمعان يدررول قررال رسررول ا   صرريى ا   ييرر  وسرريم
  .  (أدرسدوم سب  سنين  نشابوم و مأجوج و يأجوج و

   2014 مرررأجوج  ثرررم دفررردأ يرررأجوج و : )  رررن أبررري سرررعيد الخررردري أن رسرررول ا   صررريى ا   ييررر  وسررريم قرررال
فيخرجون كما قال ا  دعالى وهم من كل ةدب ينسيون فيعمون األرض وينةاح منوم المسيمون ةدى دصير بدي  

فيشرربون  ةدرى مرا يرذرون فير   المسيمين في مداهنوم وةصونوم ويضمون إليوم مواشيوم ةدى أنوم ليمرون بالنور
شرريها فيمررر يخرررهم  يررى أثرررهم فيدررول قرراهيوم لدررد كرران بوررذا المكرران مررر  مرراء ويظورررون  يررى األرض فيدررول قرراهيوم 

لنناحلن أهل السماء ةدى إن أةردهم ليورح ةربدر  إلرى السرماء فدرجر  مخضرب   هؤالء أهل األرض قد فرغنا منوم و
فبينما هم كذلك إذ بع  ا  دواب كناف الجرراد فيأخرذ بأ نراقوم فيمودرون مروع  بالدم فيدولون قد قدينا أهل السماء

الجراد يركب بعضوم بعضا فيصبأ المسيمون ال يسمعون لوم ةسا فيدولون من رجل يشري نفس  وينظر ما فعيوا 
يخررج النراس فينحل منوم رجل قد وررن نفسر   يرى أن يدديروه فيجردهم مرودى فينراديوم أال أبشرروا فدرد هيرك  ردوكم ف

 ( . ويخيون سبيل مواشيوم فما يكون لوم ر ي إال لةوموم فدشكر  ييوا كأةسن ما شكرع من نباع أصابد  قر

 
 :ابن حبان 

 1914  ثرم لريةجن هرذا البيرع وليعدمررن : ) ن أبي سعيد الخدري قال قرال رسرول ا   صريى ا   يير  وسريم
 .  (  مأجوج بعد خرج يأجوج و

 

************* 
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 مت الكتاب حبمد اهلل تعاىل
 

 :ونحن في 
 4002  -( كانون األول )     /    5241 –شوال 

 

************* 
 

شري ة الحفاظ للم محتواه ولدم مسه بأي . حقوق  بب ونشر هذا الكتاب محفوظة لكل من أراد ذلك 
 .وال أبتغي من كتابي هذا إال بركة دلاء المسلمين . تحريا 

 .واالجر من اهلل ب الته وحرب ألدائه .  كفار يكتب لي به لمال صالحا ومو ئا يغيظ ال
 

************* 
 

 :وأنصح من أراد  بالة الكتاب أن يخرج نسخته بأحد ةالةة أشكال 
 

 .إن  بعه بخ  صغير ( الج ء الةاني ) و ( الج ء االول ) أن ي بعه في مجلدين   -1
 وذلاك للام. صافحة  1311وسايكون  هااء . لخا  متوسا ا أن ي بعه في خمساة مجلادات  إن كاان ا -2

 :الشكل التالي 
 (.المقدمات والوا ب واالحكام الشرلية فيه( . )الفصل االول والةاني : ) وفيه : المجلد االول  -
 ( .التاريخ وتحليالته( . ) الفصل الةالس و الرابب : ) وفيه : المجلد الةاني  -
تااريخ الصاحو  والتياار الجهاادي ( . ) لفصل الخاامس و الساادس والساابب ا: ) وفيه : المجلد الةالس  -

 ( .وحصاده 
 ( . ماااان الفصاااال الةااااامن  3-2-1مقدمااااة الجاااا ء الةاااااني  و االبااااواب : ) وفيااااه : المجلااااد الرابااااب  -

 ( .ونظرية التربية المتكاملة , المنهج والعقيد  الجهادية والنظرية السياسية ) وهي 
النظريااااات العسااااكرية والحركيااااة ) وهااااي (  3-5 -6 -5-4االبااااواب : ) وفيااااه  :المجلااااد الخااااامس  -

 ( .المبشرات ومسك الختام , باتضافة للفصل التاسب . ونظرية التحري  للمقاومة , والتنظيمية 
وذلاك كماا , صافحة بمجمولاه  1635رساالة منفصالة بخا  واضاح وسايكون  هااء  12أن ي بعه في  -3

وهااذا أسااهل  .ة وأحااد لشاار  رسااالة كاال واحااد  منهااا فااي موضااوع منفصاال  ساامته وهااي رسااالة المقدماا
 . للتداول وأيسر لمن لم يألا  راء  الم والت 

 

************* 
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 اللهم هذا األذان وعليك البالغ 
 

 .اللهم اكتب لي في هذا الكتاب اتخالش والقبول 
 .وضب له القبول لند لبادك . و بلغه المشارق والمغارب  

 .وأهل الجهاد خاصة , وانفب به أهل اتسالم لامة  
 .واجعل لدلوتي هذه رجالها وتقبل منهم واكتب لي مةل أجورهم 

 . اللهم ألذني بنور وجهك أن أبتغي في كل حالي ومقالي و ما خ    لمي رضا الناس بسخ ك  
ًو محبة من لندك  :وألوذ بك أن أكون ممن  لت لنهم . وألق لليَّ

 
مْ  ) ْنُةورا  وو ودي عوْلنواُه هوبواء  مو ُلوا ميْن لومول  فوجو  (نوا إيلوم موا لومي

 :بل اجعلني ممن  لت لنهم
 

يما    ) كوانو اللَُّه غوُفورا  روحي سونوات  وو   ( فوُأولوئيكو ُيبودُِّل اللَُّه سويِّئواتيهيْم حو
  .آمين . .اللْم آمين 

 .وللم آله وصحبه وسلم وصلي اللهم للم نبيك ولبدك سيدنا و ائدنا محمد 
 

 .  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العلمني
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 .. يف  آخره وحق لكاتب مثل هذا الكتاب أن يكتب وصيته
 

 ...صيتي فهذه  و

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

ومن دبعوم . ى سيدنا مةمد و يى يل  وصةب  أجمعينوالصال  والسالم  ي, الةمد   رب العالمين 
 :وبعد . إلى يوم الدين  بإةسان

  :فوذه وصيدي أنا العبد الفدير إلى رةم  ا  
 :المعروا باسم . نصار  مص فم بن لبد القادر ست مريم

 (أبو مصعب السوري       /لمر لبد الحكيم     )
خواني جميعا بددوى ا   ح وجل  م وبالدمسك بدين  وهدي نبي  مةمد صيى ا   يي  وسي, أوصي أهيي  واى

الدي يكون فيوا الدابض ( أيام الصبر) وأصبةنا في , فدد أقبيع الفدن كدر  الييل المظيم يجر بعضوا بعضا , 
يصبح الرجل مةمنا ) : في الحمن الذي قال  ن  صيى ا   يي  وسيم بأن  ,  يى دين  كالدابض  يى الجمر 

هذه الفدن بعد رةم  ا  إال الدمسك بما أمر وال ينجي من ( .  ويمسي كافرا يبيب دينه بعر  من الدنيا  ليل
وسؤال ا  العافي  في الدين , واالبدعاد  ما نوى ا   ن  واالبدعاد  ن أهل معصيد  , ا   وصةب  أهل را د  

 .والدنيا وةسن الخادم 
واالهم وأوصيوم جميعا ومن بياد  وصيدي هذه من المسيمين بجواد أ داء ا  من الاحا  الكافرين ومن 

فوذا اليوم فرض  ين كالصال  . ال يكيف ا  نفسا إال وسعوا ,وأ انوم من المنافدين بأيديوم وألسندوم وقيوبوم 
 .. والحكا  

ةي  ماحلنا ندندل من مخب  . أخر وصيدي هذه ونةن ندديب فيما أنعم ا  ب   يينا من البالء في سبيي  
ولذلك أةب أن أنب  إلى أمر موم جدا . ين وأ وانوم المرددين المنافدين إلى مخب  يراردنا أ داء ا   من الكافر 

 :وهو . في وصيدي هذه 
فسنجاهد ألداء اهلل الكفر  وحلفاءهم , أنه إن كتب اهلل لنا السالمة والعافية إن شاء اهلل كما نرجوا  

.  وهو را  لنا إن شاء اهلل  والن نلقاه شهداء في سبيله, سعيا  لدحرهم , المنافقين كما أمر اهلل تعالم 
 :و د سجلت خالصة لقيدتي وفكري ومنهجي في آخر ما كتبت في مرحلة المخاب  هذه في كتابي 

 

 ( . دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية) 
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وخالص  نصيةدي ود ودي ليمسيمين  ام  ولشبابوم المجاهد , وفي   دفاصيل خالص   ديددي وفكري 
 . أسال ا  الودى والمافر  . ويخر ما رأيد  من فواهد دروس الدجرب   .أل داء ا  خاص  

فأنب  إلى . كما كدب   يى كثير من خير  إخواننا المجاهدين   –وأسال  العافي    -ولهن كدب ا   يي األسر
لى أن وأنب  إ. والمجاهدين منوم خاص  , أن السعي إلنداذ أسرى المسيمين أمان  في  نق جمي  المسيمين 

ال قدر ا    -ولهن صدر  ني إن ةصل ذلك , األسير إنسان فاقد اإلراد  ال إ دبار ألقوال  وما أكره  يي  شر ا 
أو أي موقف أو دصريأ يدناقض م  ما , ما يدناقض م  ما كدبد  في كدابي هذا من الد و  لجواد أ داء ا   -

وهذا هو الةكم الشر ي فيما يصدر , بوا ب   رض الةاهر فأ رضوا  ن  واضر , ..يمنا ب  ود ونا إلي  من الةق
 . ولنا في مثل ما ةصل في مصر  بر  ,  ن أسرى المسيمين دةع ضار أ داء ا  

بنفسي ولساني , فدد  شع أكثر  مري سا يا في جواد هؤالء الكفار وأ وانوم من المرددين والمنافدين  
مني ما أةسنع ويدةاوح  ن حالدي وضعفي وما أسأع برةمد  و  وأرجو أن يددبل ا , وما اسدرعع , وقيمي 

ويجعيني م  الذين أنعم ا   ييوم , وأن يكدب لي اإلخالم والدبول والشواد  في سبيي  . واس   فوه ومافرد 
 .بفضي  وكرم 

 
, وأنسخ محتواها كتابيا , وفيديو , و د كان بنيتي أن أجمب كل ما سجلت من محاضرات صوتية 

خراجه في مجمولة بعنوان االلمال الكاملة , بتسلسله التاريخي , يا إليه مجموع ما كتبته مخ و ا وأض وا 
ف ني , ف ن رأ  بع  من تتوفر فيهم االهلية لذلك القيام بهذا العمل . و د ال تتيح لي الظروا ذلك , ... 

وأن يكون , إذا انق ب لملي وأن يكون لي فيه ما يصلني أجره , أرجو أن يكون فيه ما ينفب المسلمين 
خراجها , للعاملين في هذا المشروع شراكة في االجر  وليستفيدوا من تجربة نسخ ألمال الشيخ لبد اهلل ل ام وا 

فقد كانت تجربة ناجحة ج   اهلل من  ام لليها . و د كتبوا في مقدمتها منهج لملهم . في موسولة كاملة 
واهلل . التي تحتوي  ائمة كاملة بالمواضيب تقريبا ( فهرس اتنتاج ) ة و ب مكانهم االلتماد للم رسال. خيرا 

 .الموفق 
 

ويسألوا ا  لي المافر  والعافي  في الدنيا واآلخر  ومناحل , ويسدافروا لي , وأسال الجمي  أن يسامةوني 
 .الشوداء 

ن رأوا ريب . رجاهي فيوم فوذا , فإن رأوا أن يسامةوني بوا , وقد كان لبعض اإلخو  بعض الديون  يي  واى
والةمد   الذي شاينا بالجواد في سبيي   ن ريب , وأرجوا منوم أن يوفوا ما بذمدي , فييسعوا إلى أهيي , ةدوم 
ني أرجو أن ألدى ا  وليس في  ندي ةق ألةد من الخيق إال وقد قضي ل  أو سامةني ب  . الدنيا  وأن , واى

 .وكل أمري بعفوه وكرم  يدولى ا  بفضي  ما كان من ذلك
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خودي وأخوادي  خواني, وأوصي والدي  وحوجدي وأوالدي واى ن ال يدولوا إذا بياوم , بالصبر واالةدساب .. واى واى
 : ومن خير ذلك أن يدولوا, خبر وفادي أو ما يصيبني إال الخير وما يرضي ا   ح وجل 

 نا إليه راجعون اليوم اغفر لعبدك  . ةول وال قو  إال با  العيي العظيم    ما أ رى ول  ما أخذ وال إنا هلل وا 
 ...( .المسكين الضعيف 

وأن ال يرفعوا للم , أن يتحروا السنة في أمر جها ي , وأوصي من يقوم للم دفني إن أنا مت أو  تلت 
 . هذا إن ظفرت بقبر , بري بناءا 

ا أةناء كتابة وصيتي هذه مةمال فيها رحمة اهلل أبياتا نظمته وأ ول في مقام وداع الدنيا واستقبال اآلخر 
 :وهي 
 

نياااي ًو ًو   اادمُت للااام إلااه  كاااُل ظو
ً  رحااااااايم    فرباااااااي غاااااااافر  بااااااار 

 وماااااا فاااااي ُجعبتاااااي إال رجااااااء  
 شاااااااااااهد  أن ال إلااااااااااه   وأّنااااااااااي

 البرايااااااااا وأنَّ محماااااااادا  خياااااااارُ 
 

 أوْنُجاااااااو وأنِّاااااااي ال أخيااااااابُ  باااااااأنْ  

 المجياااااابُ  كاااااريم  محساااااان  وهااااااو
 وحساااااُن الظَّاااااني فياااااهي ال يخيااااابُ 

 االرياااابُ  سااااو  الاااارحمني يرجااااوهُ 
 رساااااااااوُل اهللي للبااااااااااري حبيااااااااابُ 

 

 

 ..مروان حديدأوصيكم بما كان  د أوصم به شهيد اتسالم في سوريا الشام شيخنا   ..أيها المةمنون 
 :رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته 

. داء ا  بما أمر ا  فعاميوا أ . جاهد في ا  ةدى أداه اليدين . أسودكم رسول ا  صيى ا   يي  وسيم 
  َاق َُ َو وا الأ َِشاده مأ  تاماوها َخنأ ُأ َقاب  َحتنى إ َذا أَ َب الرِّ ََِضرأ وا  يَن َكَفرا إ َذا لَق يتاما النذ  َِ     ٍة نأ قاون تامأ م  َتَطعأ ْامأ َما اسأ وا لَ ده َوأَع 

ون  ون هللان  َوَعدا باوَن ب ه  َعدا ه  ل  تارأ َباط  الأَخيأ نأ ر  ْامأ َوم  لَما ا َيعأ ْاما هللان وَن لَما مأ ال َتعأ  ْ ون  نأ دا يَن م  مأ َوآَخر   ( . كا
 ..ِال نامت أعين الجبناء .   .ال غالب إال هللا      :و اللموا أنه

 :أةباهي جميعا 
ْامأ َميِّتاونَ   :دعالى لرسول  صيى ا   يي  وسيمقال ا    . .جيلمصيب  بعده فكل   إ ننَك َميِّت  َوإ نن

ويخر . وغدا إن شاء ا  نيدى األةب  مةمدا وصةب  وصيى ا   يى سيدنا مةمد و يى يل  وصةب  وسيم 
 .د وانا أن الةمد   رب العالمين 

 . أشْد أن ال إله إال هللا و أشْد أن محمدا رسول هللا
 

 ها1425شوال  
 م2114كانون االول  

 :م العبد الفدير إلى رةم  ا  و فوه وكر  
 مصطفى بن عبد القادر ست مريم نصار

 ( أبو مصعب السوري/ لمر لبد الحكيم  )
 


